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מב.
הכל מעריכין ונערכין, נודרין ונידרין, כהנים לוים וישראלים, נשים ועבדים.▀

▀ב.
טומטום ואנדרוגינוס נודרין ונידרין ומעריכין, אבל לא נערכין, שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה 

ודאית.

חרש שוטה וקטן נידרין ונערכין, אבל לא נודרין ולא מעריכין, מפני שאין בהם דעת.▀ב.

ב.
ג

הכל מעריכין לאתויי מאי?^

לאתויי מופלא סמוך לאיש.!◊ב.

נערכין לאתויי מאי?^ב.

!◊ב.
לאתויי מנוול ומוכה שחין, סד"א: נדר בערכך כתיב, כל שישנו בדמים ישנו בערכין, וכל שאינו בדמים 

אינו בערכין, קמ"ל נפשות כל דהו.

נודרין לאתויי מאי?^◊ב.

נידרין איצטריך ליה.!◊ב.

נידרין לאתויי מאי?¿ב.

אי לאתויי טומטום ואנדרוגינוס!ב.

בהדיא קתני להוִ ¿ב.

ואי לאתויי חרש שוטה וקטן!ב.

בהדיא קתני להוִ ¿ב.

אי לאתויי פחות מבן חודש!ב.

בהדיא קתני להוִ ¿ב.

ואי לאתויי עובד כוכבים!ב.

בהדיא קתני להוִ ¿ב.

לעולם לאתויי פחות מבן חודש, ותני והדר מפרש.!◊ב.

הכל סומכין לאתויי מאי?^◊ב.

לאתויי יורש, ודלא כרבי יהודה.!ב.

הכל ממירין לאתויי מאי?^◊ב.

ֹ !◊ב. לאתויי יורש, ודלא כרבי יהודה

ֹ דתניא:[ת:ק]♦▀◊ב. יורש סומך, יורש מימר

יורש אינו סומך, יורש אינו מימר.ר' יהודה:♦▀◊ב.

מאי טעמא דרבי יהודה?^ב.

!◊ב.
(ויקרא א) קרבנו ־ ולא קרבן אביו, ויליף תחלת הקדש מסוף הקדש, מה סוף הקדש יורש אינו סומך, אף 

תחלת הקדש יורש אינו מימר.

ורבנן?^ב.

!◊ב.
(ויקרא כז) המר ימיר ־ לרבות את היורש, וילפינן סוף הקדש מתחלת הקדש, מה תחלת הקדש יורש 

מימר, אף סוף הקדש יורש סומך.

ורבנן האי קרבנו מאי עבדי ליה?¿◊ב.
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[רבנן]!◊ב.
מיבעי ליה: קרבנו ־ ולא קרבן עובד כוכבים, קרבנו ־ ולא קרבן חבירו, קרבנו ־ לרבות כל בעלי חוברין 

לסמיכה.

ורבי יהודה?¿◊ב.

[רבי יהודה]!◊ב.
לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה לית ליה, ואי נמי אית ליה, עובד כוכבים וחבירו מחד קרא נפקי, אייתרי 

להו תרי, חד קרבנו ־ ולא קרבן אביו, ואידך לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה.

ב:
ורבי יהודה האי (ויקרא כז) המר ימיר מאי עביד ליה?¿◊

ֹ [רבי יהודה]!◊ב: מיבעי ליה לרבות את האשה

לפי שכל הענין אינו מדבר אלא בלשון זכר, מה סופינו לרבות את האשה? ת"ל: ואם המר ימיר.דתניא:▀!ב:

ורבנן?¿◊ב:

מואם.[רבנן]!◊ב:

ור' יהודה?¿ב:

ואם לא דריש.[רבי יהודה]!ב:

הכל חייבין בסוכה לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי קטן שאינו צריך לאמו!ב:

קטן שאינו צריך לאמו ־ חייב בסוכה.דתנן:▀!◊ב:

הכל חייבין בלולב לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי קטן היודע לנענע!ב:

קטן היודע לנענע ־ חייב בלולב.דתנן:▀!◊ב:

הכל חייבין בציצית לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי קטן היודע להתעטף!ב:

קטן היודע להתעטף ־ חייב בציצית.דתניא:▀!◊ב:

הכל חייבין בתפילין לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי קטן היודע לשמור תפלין!ב:

קטן היודע לשמור תפלין ־ אביו לוקח לו תפלין.דתניא:▀!◊ב:

הכל חייבין בראייה לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין.!◊ב:

ולרבינא דאמר: מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה[רבינא]¿◊ב:

לאיתויי חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני.!◊ב:

הניחא למאן דאמר: כולן תשלומין זה לזה, אלא למ"ד: כולן תשלומין לראשון, לאיתויי מאי?¿◊ב:

לאיתויי סומא באחת מעיניו, ודלא כי האי תנא!◊ב:

!ב:
דתניא, יוחנן בן דהבאי 

אומר משום רבי יהודה:

סומא באחת מעיניו ־ פטור מן הראייה, שנאמר (שמות כג) יראה יראה, כדרך שבא לראות כך בא 

ליראות, מה לראות בשתי עיניו, אף ליראות בשתי עיניו.

!◊ב:
ואיבעית אימא: לעולם לאיתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין, ודקא קשיא לך דרבינִא לא קשיא: כאן 

 ֹ במשנה ראשונה, כאן במשנה אחרונה
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ֹ דתנן:[ב"ה]♦▀!◊ב: מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי ב"ה

אמרו להם ב"ש:♦▀!◊ב:

תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם, לישא שפחה אינו יכול, בת חורין אינו יכול, יבטל? והלא לא 

נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר: (ישעיהו מה) לא תוהו בראה לשבת יצרה. אלא, מפני תיקון 

העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו

וחזרו בית הלל להורות כדברי ב"ש.▀!◊ב:

הכל חייבין בתקיעת שופר לאיתויי מאי?^◊ב:

לאיתויי קטן שהגיע לחינוך!ב:

אין מעכבין את הקטן מלתקוע ביו"ט.דתנן:▀!◊ב:

הכל חייבין במקרא מגילה, הכל כשרין לקרות את המגילה לאיתויי מאי?^◊ב:
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