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סו.
התינח שעיר, פר מאי איכא למימר?¿

גזירה פר אטו שעיר.!◊סו.

ומשום גזירה ימות?¿◊סו.

ועוד, חטאת שעברה שנתה ־ לרעיה אזלאִ ¿סו.

חטאת שעברה שנתה ־ רואין אותה כאילו היא עומדת בבית הקברות ורועה.דאמר ריש לקיש:¿▀◊סו.

גזירה משום תקלה.אלא אמר רבא:!◊סו.

דתניא:▀!סו.

אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין בזמן הזה. ואם הקדיש והעריך והחרים, בהמה ־ תיעקר, פירות 

כסות וכלים ־ ירקבו, מעות וכלי מתכות ־ יוליך הנאה לים המלח. ואי זה הוא עיקור ־ נועל דלת לפניה 

והיא מתה מאליה.

תקלה דמאי?^◊סו.

אי תקלה דהקרבה!סו.

אפילו כל רעיות נמיִ ¿סו.

אי תקלה דגיזה ועבודה!סו.

אפילו כל רעיות נמיִ ¿סו.

לעולם תקלה דהקרבה, והנך דלאו בני הקרבה נינהו ־ לא טריד בהו, הך דבת הקרבה היא ־ טריד בה.!◊סו.

ותקלה עצמה תנאי היא▀◊סו.

פסח שלא קרב בראשון ־ יקרב בשני, בשני ־ יקרב לשנה הבאה.דתניא חדא:♦▀▀◊סו.

לא יקרבותניא אידך:♦▀▀◊סו.

מאי לאו ־ בתקלה פליגי?▀סו.

¿◊סו.
לא, דכולי עלמא לא חיישינן לתקלה, והכא בפלוגתא דרבי ורבנן קא מיפלגי. ולא קשיא: הא ־ רבי, הא 

רבנן.

וכן המעותִ והתניא:¿▀◊סו.

אלא לאו שמע מינה בתקלה פליגי, שמע מינה.▀◊סו.

סו.
מ

בא לו אצל שעיר המשתלח, וסומך שתי ידיו עליו, ומתודה.▀

▀▀סו.

וכך היה אומר: אנא השִם עוו, פשעו, חטאו לפניך עמך בית ישראל. אנא בשִם כפר נא לעונות לפשעים 

ולחטאים שעוו ושפשעו ושחטאו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך לאמר (ויקרא טז) כי 

ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו.

▀▀סו.
והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול, היו כורעים 

ומשתחוים ונופלים על פניהם, ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

[ת"ק]♦▀סו.
מסרו למי שהיה מוליכו. הכל כשרין להוליכו, אלא שעשו הכהנים גדולים קבע ולא היו מניחין את ישראל 

להוליכו.

מעשה והוליכו ערסלא מציפורי, וישראל היה.רבי יוסי:♦▀▀סו.

וכבש עשו לו, מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו: טול וצא, טול וצאִ ▀סו.

סו.
ג

ואילו בני אהרן עם קדושך לא קאמר▀◊

מאן תנא?^סו.

דלא כרבי יהודה. דאי כרבי יהודהרבי ירמיה:♦!◊סו.

יש להם כפרה בשעיר המשתלח.הא אמר:[רבי יהודה]▀!◊סו.
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אפילו תימא רבי יהודה, אטו כהנים לאו בכלל עמך ישראל נינהו?אביי:♦!◊סו.

מסרו למי שמוליכו.▀>סו.

איש ־ להכשיר את הזר, עתי ־ שיהא מזומן, עתי ־ ואפילו בשבת, עתי ־ ואפילו בטומאהתנו רבנן:▀◊סו.

סו:
איש ־ להכשיר את הזר.▀◊>

פשיטאִ ¿סו:

מהו דתימא: כפרה כתיבא ביה, קא משמע לן.!◊סו:

עתי ואפילו בשבת.▀◊>סו:

למאי הלכתא?¿סו:

לומר שאם היה חולה ־ מרכיבו על כתפו.רב ששת:!◊סו:

כמאן^סו:

דלא כרבי נתן. דאי רבי נתן¿סו:

חי נושא את עצמו.האמר:[רבי נתן]▀¿◊סו:

אפילו תימא רבי נתן, חלה שאני.!◊סו:

זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת, ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים.רפרם:▀◊סו:

עתי ואפילו בטומאה.▀◊>סו:

למאי הלכתא?^סו:

לומר שאם נטמא משלחו ־ נכנס טמא לעזרה ומשלחו.רב ששת:!◊סו:

חלה, מהו שירכיבהו על כתפו?שאלו את רבי אליעזר:^◊סו:

יכול הוא להרכיב אני ואתם.אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

חלה משלחו, מהו שישלחנו ביד אחר?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:

אהא בשלום אני ואתם.אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

דחפו ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:

(שופטים ה) כן יאבדו כל אויביך ה'.אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

חלה ־ מרכיבו על כתפו, חלה משלחו ־ ישלחנו ביד אחר, דחפו ולא מת ־ ירד אחריו וימיתנו.חכמים:▀◊סו:

שאלו את רבי אליעזר: פלוני מהו לעולם הבא?שאלו את רבי אליעזר:^◊סו:

לא שאלתוני אלא על פלוני?אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

מהו להציל רועה הכבשה מן הארי?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:

אמר להם: לא שאלתוני אלא על הרועה?אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

מהו להציל הרועה מן הארי?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:

לא שאלתוני אלא על הכבשה?אמר להם:[רבי אליעזר]!◊סו:

ממזר מה הוא לירש?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:
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מהו ליבם?[רבי אליעזר]!◊סו:

מהו לסוד את קברו?[שאלו את רבי אליעזר]^◊סו:

מהו לסוד את ביתו?[רבי אליעזר]!◊סו:

לא מפני שהפליגן בדברים, אלא מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם.▀◊סו:

^◊סו:
שאלה אשה חכמה את רבי 

אליעזר:
מאחר שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוה?

אין חכמה לאשה אלא בפלך, וכן הוא אומר (שמות לה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו.אמר לה:[רבי אליעזר]!◊סו:

זיבח וקיטר ־ בסייף, גפף ונישק ־ במיתה, שמח בלבבו ־ בהדרוקן.איתמר, חד:[רב/לוי]♦▀◊סו:

עדים והתראה ־ בסייף, עדים בלא התראה ־ במיתה, לא עדים ולא התראה ־ בהדרוקן.וחד:[רב/לוי]♦▀◊סו:

שבטו של לוי לא עבד עבודה זרה, שנאמר (שמות לב) ויעמד משה בשער המחנה וגו'.רב יהודה:▀◊סו:

יתיב רבינא וקאמר להא שמעתא▀סו:

▀¿◊סו:
איתיביה בני רב פפא בר 

אבא לרבינא:
(דברים לג) האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו

אביו ־ אבי אמו מישראל, אחיו ־ אחיו מאמו מישראל, בניו ־ בני בתו מישראל.[רבינא]!◊סו:

וכבש עשו לו כו'.▀>סו:

לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו, ומתוך ששונאים את הבבליים היו קורין אותן על שמן.רבה בר בר חנה:▀◊סו:

לא בבליים היו אלא אלכסנדריים היו.תניא, רבי יהודה:▀◊סו:

תנוח דעתך שהנחת את דעתי.אמר לו רבי יוסי:▀סו:

טול וצא.▀>סו:

מה שהי צפירא דין וחובי דרא סגיאין.תנא:▀◊סו:
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