
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שקלים-מעות שנמצאו

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יט.
מ

▀
מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו לנדבה מחצה למחצה יפלו 

לנדבה

בין עצים ללבונה קרוב לעצים יפלו לעצים ללבונה יפלו ללבונה מחצה למחצה יפלו ללבונה▀יט.

▀יט.
בין קינין לגוזלי עולה קרוב לקינין יפלו לקינין קרוב לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה מחצה למחצה יפלו 

לגוזלי עולה

▀יט.
בין חולין למעשר שני קרוב לחולין יפלו לחולין למעשר שני יפלו למעשר שני מחצה למחצה יפלו למעשר 

שני

זה הכלל הולכין אחר הקרוב להקל מחצה למחצה להחמיר:▀▀יט.

יט.
ג

לא הוצרכה דלא בין שקלים לקינים¿◊

כמין בוכלייאר היו עשויןרבי אבון בשם רבי פנחס:!◊יט.

מחצה למחצה יפלו לנדבה▀>יט.

אית דבעי מימר שמא יפלו לשירי הלישכה▀◊יט.

אית דבעי מימר מחצה למחצה כמי שמת▀◊יט.

^◊יט.
רבי יסא עד דאנא תמן 

שמעית קל רב יהודה שאל 
הפריש שקלו ומת

יפלו לנדבהאמר ליה:[שמואל]!◊יט.

עשירית האיפה שלו^◊יט.

יוליכם לים המלחרבי יוחנן:♦!◊יט.

יפלו לנדבהרבי לעזר:♦!◊יט.

וקשיא ויש חטאת קריבה עולה¿יט.

!◊יט.
חזקיה בשם רבי שמעון בן 

לקיש :
תנאי בית דין הוא על המותרות שיקרבו עולות

האשה הזאת במה היא מתכפרת¿◊יט.

תנאי בית דין הוא המספק את הקינין הוא מספק את הפסולות ואת האובדותרבי יצחק:!◊יט.

לא צורכה דלא בין קינין לעצים בין לבונה לזהב לכפורת¿יט.

זה הכלל הולכין אחר הקרוב מחצה למחצה להחמיר:ותניתה בסופה:!◊יט.

יט.
מ

▀
מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה לעולם מעשר ובהר הבית חולין ובירושלים בשאר כל ימות השנה חולין 

ובשעת הרגל הכל מעשר

בשר שנמצא בעזרה איברים עולות וחתיכות חטאות ובירושלים זבחי שלמים▀יט.

זה וזה תעובר צורתו ויצא לבית השריפה▀▀יט.

נמצא בגבולין איברים נבילות וחתיכות מותרות ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף איברים מותרות:▀יט.

גיט:
לא צורכה דלא בהר הבית קודש¿◊

!◊יט:
רבי בא ר' חייה בשם רבי 

יוחנן:
חזקה שאין הכהן מוציא מן הלשכה מעות עד שהוא מחללן על הבהמה:

בשר שנמצא כו':▀>יט:

^יט:
רבי לעזר בשם ר' 

הושעיה:
הסיע דעת טעון עיבור צורה

!◊יט:
רבי הושעיה - מתניתא 

אמרה כן:
תעובר צורתו ויצא לבית השריפה

ויאות לאכלו אין את יכול שמא נתקלקל צורתו לפום כן צריך מימר תעובר צורתו ויצא לבית השריפה:רבי יוסי:¿יט:
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נמצא בגבולין כו':▀>יט:

▀◊יט:
רבי קריספא בשם רבי 

יוסי ברבי חנינה:
איברים נבילות לוקין עליהן משום נבילה

איברים נבילות וחתיכות מותרותמתניתא אמרה כן:▀▀יט:

חתיכות מותרות לא ממש ודכוותה איברים נבילות לוקין עליהן משום נבילה▀יט:

▀◊יט:
רבי קריספא בשם רבי 

יוסי ברבי חנינה:
אם היו מחרוזות מותרות

תשע חניות מוכרות בשר נבילה ואחת מוכרת בשר שחוטה נתחלפו לו חושש ולנמצאת הולכין אחר הרוב▀◊יט:

תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה נתחלפו לו חושש ולנמצאת הולכין אחר הרוב▀◊יט:

הנמצא ביד גוי כנמצא בפלטיארבי יוחנן:▀◊יט:

רבי לעזר בי רבי חגיי הוה מסמך לר' מנא, חמא לחד ארמאי מקטע מן סוסיה ומפיק לבראОיט:

לית הדא היא דאמר רבי יוחנן: הנמצא ביד גוי כנמצא בפלטיאאמר ליה:[רבי לעזר]¿יט:

!◊יט:
א"ל [רבי מנא] כן אמר 

רבי יוסי:
והוא שראו אותו יוצא ממקולין של ישראל

חד בר נש בציפורין אזיל בעי מיזבון קופד מן טבחא ולא יהב ליה אמר ליה לחד רומיי ואייתי ליהО◊יט:

אמר ליה לא נסבית על כרחיהОיט:

אמר ליה ולאו בשר דנבילה יהבית ליהОיט:

▀◊יט:
רבי ירמיה בשם ר' חנינה 

מעשה בא לפני רבי ואמר:
לא כולא מינא מיסר מקולין דציפורין

רב נחת לתמן חמתון מקילין וחמר עליהן[רב]О◊יט:

חד בר נש אזיל בעי משיזגה אסקופתיה בגו נהרא ואינשתה ואזיל ליה חזר בעי מיסבינהО◊יט:

כ.
אסור לך דנא אמר ההיא שטף נהרא ואייתי חורי דנבילה תחתויאמר ליה רב:▀
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