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היא גופה תיחוץ, דהא כלי חרש אינו מטמא מגבוִ ¿כ.

אלא דפומא לגאו.!◊כ.

ואי בעית אימא: לעולם דפומא לבר, הכא במאי עסקינן ־ בחבית של מתכת.!◊כ.

מיתיבי:▀¿◊כ.

עשבין שתלשן והניחן בחלון, או שעלו מאליהן בחלונות, ומטלוניות שאין בהן שלש על שלש, והאבר 

והבשר המדולדלין בבהמה ובחיה ועוף ששכן בחלון, ועובד כוכבים שישב בחלון, ובן שמנה המונח 

בחלון, והמלח, וכלי חרס, וספר תורה ־ כולם ממעטין בחלוןֹ אבל השלג, והברד, והגליד, והכפור, 

 ֹ והמים ־ כולן אין ממעטין בחלון

והא עשבין חזו לבהמתוִ ¿כ.

באפרזתא.!◊כ.

או שעלו מאליהן▀◊>כ.

כיון דקשו לכותל שקיל להוִ ¿כ.

בכותל חורבה.רבה:!◊כ.

אפילו בכותל יישוב, בבאין חוץ לשלשה לחלון.רב פפא:!◊כ.

מטלוניות▀◊>כ.

חזו ליה לקריעה דלבושא.¿כ.

בסמיכתא.!◊כ.

חזו לאומנאִ ¿כ.

בריסקא.!כ.

אי בריסקא, שאין בהן שלש על שלש, שאין בהן ארבעה על ארבעה מיבעי ליהִ ¿כ.

כעין ריסקא.!◊כ.

והאבר והבשר המדולדלין בבהמה ובחיה▀◊>כ.

ערקא ואזלאִ ¿כ.

בקשורה.!◊כ.

שחיט להִ ¿כ.

בטמאה.!כ.

מזבין לה לנכריִ ¿כ.

בכחושה.!כ.

פסיק שדי לה לכלביםִ ¿כ.

כיון דאיכא צער בעלי חיים לא עביד.!◊כ.

ועוף ששכן בחלון▀◊>כ.

פרח ואזילִ ¿כ.

בקשור.!◊כ.

שחיט ליהִ ¿כ.

בטמא.!כ.

מזבין ליה לנכריִ ¿כ.

בקלניתא.!כ.

יהיב ליה לינוקאִ ¿כ.

במסרט.!כ.
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קלניתא לא מסרטאִ ¿כ.

כעין קלניתא.!◊כ.

ועובד כוכבים שישב בחלון▀◊>כ.

קאי ואזילִ ¿כ.

בכפות.!◊כ.

אתי חבריה שרי ליהִ ¿כ.

במצורע.!כ.

אתי מצורע חבריה שרי ליהִ ¿כ.

אלא בחבושי מלכות.!כ.

ובן שמנה המונח בחלון▀◊>כ.

אתיא אמיה דריא ליהִ ¿כ.

ֹ !◊כ. בשבת

בן שמנה הרי הוא כאבן, ואסור לטלטלו בשבת, אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה.דתניא:▀!כ.

מלח▀◊>כ.

חזיא ליהִ ¿כ.

במרירתא.!◊כ.

חזיא לעורותִ ¿כ.

דאית בה קוצי.!כ.

כיון דקשיא לכותל שקלאִ ¿כ.

דיתבא אחספא.!◊כ.

חספא גופא תיחוץִ ¿כ.

דלית בה שיעורא!◊כ:

חרס ־ כדי ליתן בין פצים לחבירו.כדתנן:!▀כ:

כלי חרס▀◊>כ:

חזי ליהִ ¿כ:

דמיטנף.!◊כ:

חזי לאומנאִ ¿כ:

דמנקב.!◊כ:

ספר תורה▀◊>כ:

חזי למקראִ ¿כ:

בבלוי.!◊כ:

והא בעי גניזהִ ¿כ:

שם תהא גניזתה.!◊כ:

ֹ רב:▀◊כ: בכל עושין מחיצה, חוץ ממלח ורבב

אפילו מלח.שמואל:▀◊כ:

ולא פליגי: הא במלח סדומית, הא במלח איסתרוקנית.רב פפא:▀כ:
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עושה אדם שני צבורי מלח ומניח עליהם קורה, שהמלח מעמדת את הקורה והקורה מעמדת את המלחוהשתא דאמר רבה:▀כ:

אפי' מלח איסתרוקנית, ולא פליגי: הא דאיכא קורה, הא דליכא קורה.▀כ:

מרחיקין את הריחים ג' מן השכב, שהן ארבעה מן הרכב וכו'.▀>כ:

מאי טעמא?^כ:

משום טיריא.!◊כ:

ֹ והא תניא:▀¿◊כ: ושל חמור ־ שלשה מן האיסטרוביל שהן ארבעה של הקלת

התם מאי טיריא איכא?¿כ:

אלא משום קלא.!◊כ:

ואת התנור ־ שלשה מן הכליא שהן ארבעה מן השפה.▀>כ:

שמע מינה: כליא דתנור ־ טפח. נפקא מינה ־ למקח וממכר.אביי:▀כ:

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית ־ אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות.▀מכ:

ֹ ▀כ: היה מעמידו בעלייה, צריך שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים, ובכירה ־ טפח

ואם הזיק ־ משלם מה שהזיק.[ת"ק]♦▀◊כ:

לא אמרו כל השיעורין האלו, אלא שאם הזיק ־ פטור מלשלם.ר' שמעון:♦▀◊כ:

ֹ ▀כ: לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו, ולא רפת בקר

באמת, ביין התירו, אבל לא רפת בקר.▀◊כ:

לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית ־ אלא אם כן יש על גביו גובה ארבע אמות.▀>כ:

בתנור ־ ארבעה, ובכירה ־ שלשהִ והתניא:¿◊כ:

כי תניא ההיא ־ בדנחתומין, דתנור דידן כי כירה דנחתומין.אביי:!◊כ:

ֹ ▀>כ: לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו, ולא רפת בקר

אם היתה רפת קודמת לאוצר ־ מותר.תנא:▀◊כ:

בעי אביי:^◊כ:
כיבד וריבץ לאוצר, מהו? ריבה בחלונות, מהו? אכסדרה תחת האוצר, מהו? בנה עלייה על גבי ביתו, 

מהו?

תיקו.!כ:

^◊כ:
בעי רב הונא בריה דרב 

יהושע:
תמרי ורמוני, מאי?

תיקו.!כ:

באמת, ביין התירו וכו'.▀◊>כ:

ביין התירו מפני שמשביחו, ולא רפת בקר מפני שמסריחו.תנא:▀כ:

האי דידן, אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה.רב יוסף:▀◊כ:

ואספסתא ־ כרפת בקר דמיא.רב ששת:▀◊כ:

ֹ ▀מכ: חנות שבחצר ־ יכול למחות בידו ולומר לו: איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין

▀כ:
אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוקֹ ואינו יכול למחות בידו ולומר לו: איני יכול לישן לא מקול 

הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות.

מ"ש רישא ומ"ש סיפא?¿גכ:

סיפא אתאן לחצר אחרת.אביי:♦!◊כ:

אי הכי, ליתני: חצר אחרת ־ מותרִ א"ל רבא:¿כ:
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