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אסקופה משמשת שתי רשויות, בזמן שהפתח פתוח ־ כלפנים, פתח נעול ־ כלחוץ.אחרים:▀◊>ט.

ואף על גב דלית ליה לחי?¿ט.

▀¿◊ט.
והאמר רב חמא בר 

גוריא אמר רב:
תוך הפתח צריך לחי אחר להתירוִ 

וכי תימא: דלית ביה ארבעה על ארבעה!ט.

▀¿ט.
והאמר רב חמא בר 

גוריא אמר רב:
תוך הפתח, אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה ־ צריך לחי אחר להתירוִ 

רב יהודה אמר רב:!◊ט.
הכא באיסקופת מבוי עסקינן, חציו מקורה וחציו שאינו מקורה, וקירויו כלפי פניםֹ פתח פתוח ־ כלפנים, 

פתח נעול ־ כלחוץ.

רב אשי:!◊ט.
לעולם באיסקופת בית עסקינן, וכגון שקירה בשתי קורות שאין בזו ארבעה ואין בזו ארבעה, ואין בין זו 

לזו שלשה, ודלת באמצעֹ פתח פתוח ־ כלפנים, פתח נעול ־ כלחוץ.

ואם היתה איסקופה גבוהה עשרה ורחבה ארבעה ־ הרי זו רשות לעצמה.▀◊>ט.

מסייע ליה לרב יצחק בר אבדימי.▀ט.

▀▀◊ט.

דאמר רב יצחק בר 

אבדימי, אומר היה רבי 

מאיר:

כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות והן רשות אחת, כגון עמוד ברשות היחיד גבוה עשרה ורחב ארבעה ־ 

אסור לכתף עליו, גזירה משום תל ברשות הרבים.

מט:
▀

לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל, לא יכנס אדם למרחץ ולא לבורסקי ולא לאכול ולא 

לדין. ואם התחילו ־ אין מפסיקין.

מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה.▀ט:

ט:
ג

הי סמוך למנחה?^◊

אילימא למנחה גדולה!ט:

אמאי לא? האיכא שהות ביום טובאִ ¿ט:

אלא סמוך למנחה קטנה.!◊ט:

אם התחילו אין מפסיקין.▀¿◊>ט:

נימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי¿ט:

כיון שהגיע זמן תפלת המנחה ־ אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתפלל תפלת המנחהִ דאמר רבי יהושע בן לוי:▀¿◊ט:

לא, לעולם סמוך למנחה גדולה, ובתספורת בן אלעשה.!◊ט:

ולא למרחץ - לכולא מילתא דמרחץ.▀!◊ט:

ולא לבורסקי - לבורסקי גדולה.▀!◊ט:

ולא לאכול ־ בסעודה גדולה.▀!◊ט:

ולא לדין ־ בתחילת דין.▀!◊ט:

לעולם בתספורת דידן, לכתחילה אמאי לא ישב ־ גזירה שמא ישבר הזוג.רב אחא בר יעקב:!◊ט:

ולא למרחץ ־ להזיע בעלמא, לכתחלה אמאי לא ־ גזירה שמא יתעלפה.▀!◊ט:

ולא לבורסקי ־ לעיוני בעלמא. לכתחלה אמאי לא ־ דילמא חזי פסידא בזביניה ומטריד.▀!◊ט:

ולא לאכול ־ בסעודה קטנה. לכתחלה אמאי לא ־ דילמא אתי לאמשוכי.▀!◊ט:

ולא לדין ־ בגמר הדין, לכתחלה אמאי לא ־ דילמא חזי טעמא וסתר דינא.▀!◊ט:
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מאימתי התחלת תספורת?^◊ט:

משיניח מעפורת של ספרין על ברכיו.רב אבין:!◊ט:

ומאימתי התחלת מרחץ?^◊ט:

משיערה מעפרתו הימנו.רב אבין:!◊ט:

ומאימתי התחלת בורסקי?^◊ט:

משיקשור בין כתיפיו.[רב אבין]!◊ט:

ומאימתי התחלת אכילה?^◊ט:

משיטול ידיו.רב:!◊ט:

משיתיר חגורה.רבי חנינא:!◊ט:
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