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יב.
◊¿

מי דמי? התם ־ לא קא בעי להו להני משקין כלל, הכא ־ קא בעי להו להאי כיס לקבולי ביה זיבִה האי 

לא דמיא אלא לסיפא:

עריבה שירד דלף לתוכה, מים הניתזין והנצפין ־ אינן בכי יותן, ושבתוכה ־ הרי זה בכי יותן.[סיפא]¿▀יב.

!◊יב.
אלא אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:
לא קשיא, הא ־ רבי יהודה, והא ־ רבי שמעון.

יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה.תני דבי רבי ישמעאל:▀◊יב.

מאי טעמא^יב.

▀!◊יב.
כיון דאמר רבה בר רב 

הונא:

חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחמר מציץ: מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת ־ אמרה 

תורה (שמות כח) והיה על מצחו תמיד ־ שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן אזכרות הרבה ־ על 

אחת כמה וכמהִ 

הלכך: מידכר דכיר להו.!יב.

חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה.תניא, חנניא:▀◊יב.

הלכתא רבתי לשבת.רב יוסף:▀יב.

לא יפלה את כליו כו'.▀>יב.

לא יפלה את כליו ־ ביום, שמא יהרוג, ורבי אליעזר היא.איבעיא להו:^◊יב.

ההורג כינה בשבת כאילו הורג גמל.דתניא, אמר רבי אליעזר:▀^יב.

ולא יקרא לאור הנר שמא יטה. או דילמא: תרוייהו שמא יטה?^◊יב.

אין פולין ואין קורין לאור הנר.תא שמע:▀!יב.

מי אלימא ממתניתין?¿יב.

אין פולין לאור הנר, ואין קורין לאור הנר, אלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון.תא שמע:▀!◊יב.

שמע מינה: דתרוייהו שמא יטה, שמע מינה.!יב.

אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו.רב יהודה אמר שמואל:▀◊יב.

רבא:▀◊יב.
לא אמרן אלא דבני מחוזא, אבל דבני חקליתא ־ מידע ידעי, ודבני מחוזא נמי לא אמרן אלא זקנות, אבל 

דילדות ־ מידע ידיעי.

אין פולין ברשות הרבים מפני הכבוד.תנו רבנן:▀◊יב.

▀יב.

כיוצא בו אמר רבי 

יהודה, ואמרי לה רבי 

נחמיה:

אין עושין אפיקטויזין ברשות הרבים מפני הכבוד.

המפלה את כליו מולל וזורק, ובלבד שלא יהרוג.תנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊יב.

נוטל וזורק, ובלבד שלא ימלול.אבא שאול:♦▀◊יב.

הלכה ־ מולל וזורק וזהו כבודו, ואפילו בחול.רב הונא:▀◊יב.

רבה מקטע להו[רבה]О◊יב.

ורב ששת מקטע להו[רב ששת]Оיב.

שדי להו לקנא דמיא.[רבא]Оיב.

אמר להו רב נחמן לבנתיה: קטולין, ואשמעינן לי קלא דסנוותי.[רב נחמן]Оיב.

♦▀◊יב.
תניא, רבי שמעון בן 

אלעזר:[בית שמאי]
אין הורגין את המאכולת בשבת, דברי בית שמאי
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מתירין.בית הלל:♦▀◊יב.

▀◊יב.

וכן היה רבי שמעון בן 

אלעזר אומר משום רבן 

שמעון בן גמליאל:

אין משדכין את התינוקות לארס, ולא את התינוק ללמדו ספר וללמדו אומנות.

ואין מנחמין אבלים, ואין מבקרין חולין בשבת, דברי בית שמאי[בית שמאי]♦▀◊יב.

מתירין.בית הלל:♦▀◊יב.

הנכנס לבקר את החולה אומר: שבת היא מלזעק, ורפואה קרובה לבאתנו רבנן:▀◊יב.

יכולה היא שתרחם.רבי מאיר:▀◊יב.

יב:
המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל.רבי יהודה:▀◊

המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל.רבי יוסי:▀◊יב:

[שבנא איש ירושלים]▀◊יב:
שבנא איש ירושלים, בכניסתו אומר: שלום. וביציאתו אומר: שבת היא מלזעק, ורפואה קרובה לבא, 

ורחמיו מרובין, ושבתו בשלום.

כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא:^יב:

 מי שיש לו חולה בתוך ביתו צריך שיערבנו בתוך חולי ישראל.רבי חנינא:▀^◊יב:

כמאן ־ כרבי יוסי.!◊יב:

בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת.ואמר רבי חנינא:▀◊יב:

О◊יב:
רבה בר בר חנה:[רבי 

אלעזר]

כי הוה אזלינן בתריה דרבי אלעזר לשיולי בתפיחה. זימנין אמר המקום יפקדך לשלום וזימנין אמר 

רחמנא ידכרינך לשלם.

היכי עביד הכי?¿יב:

לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמיִ והאמר רב יהודה:▀¿◊יב:

כל השואל צרכיו בלשון ארמי ־ אין מלאכי השרת נזקקין לו, שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמיִ ואמר רבי יוחנן:▀¿◊יב:

שאני חולה, דשכינה עמו.!◊יב:

מנין ששכינה סועד את החולה ־ שנאמר (תהלים מא) ה' יסעדנו על ערש דוי.דאמר רב ענן אמר רב:▀!◊יב:

תניא נמי הכי:▀יב:
הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב לפניו, מפני 

ששכינה למעלה מראשותיו של חולה, שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי.

מנין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה ־ שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי.ואמר רבא אמר רבין:▀יב:

ולא יקרא לאור הנר.▀>יב:

אפילו גבוה שתי קומות, ואפילו שתי מרדעות, ואפילו עשרה בתים זו על גב זו.רבה:▀◊יב:

חד הוא דלא ליקרי, הא תרי ־ שפיר דמי.¿יב:

לא אחד ולא שניםִ והתניא:▀¿◊יב:

לא קשיא, כאן ־ בענין אחד, כאן ־ בשני ענינים.רבי אלעזר:!◊יב:

ובמדורה ־ אפילו עשרה בני אדם אסור.רב הונא:▀◊יב:

אם אדם חשוב הוא ־ מותר.רבא:▀◊יב:

לא יקרא לאור הנר שמא יטה.מיתיבי:▀¿יב:
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[רבי ישמעאל בן אלישע]О▀¿◊יב:
אמר רבי ישמעאל בן אלישע: אני אקרא ולא אטה. פעם אחת קרא ובקש להטות. אמר: כמה גדולים 

דברי חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור הנרִ 

רבי נתןО¿יב:
קרא והטה וכתב על פנקסו: אני ישמעאל בן אלישע קריתי והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש 

אביא חטאת שמנה.

שאני רבי ישמעאל בן אלישע, הואיל ומשים עצמו על דברי תורה כהדיוט.רבי אבא:!◊יב:

שמש בודק כוסות וקערות לאור הנר.תני חדא:▀¿◊יב:

לא יבדוקִ ותניא אידך:▀¿◊יב:

לא קשיא, כאן ־ בשמש קבוע, כאן ־ בשמש שאינו קבוע.!◊יב:

ואי בעית אימא: הא והא בשמש קבוע. ולא קשיא: הא ־ בדמשחא, והא בדנפטא.!◊יב:

שמש שאינו קבוע בדמשחא מהו?איבעיא להו:^◊יב:

הלכה ואין מורין כן.רב:♦!◊יב:

הלכה ומורין כן.רבי ירמיה בר אבא:♦!◊יב:

רבי ירמיה בר אבא איקלע לבי רב אסי, קם שמעיה קא בדיק לנהורא דשרגאО◊יב:

אמרה ליה דביתהו: ומר לא עביד הכיִ Оיב:

אמר לה: שבקיה, כרביה סבירא ליה.[רב אסי]Оיב:

באמת אמרו החזן כו'.▀>יב:

רואהוהאמרת רישא:▀¿◊יב:

מאי לאו לקרות?¿יב:

לא, לסדר פרשיותיו!◊יב:

אבל מסדר הוא ראשי פרשיותיו.וכן אמר רבה בר שמואל:▀יב:

וכולה פרשה לא?¿יב:

יג.
◊¿▀

מיתיבי, רבן שמעון בן 

גמליאל:
התינוקות של בית רבן היו מסדרין פרשיות וקורין לאור הנרִ 

!◊יג.
אי בעית אימא ־ ראשי פרשיותיו, ואי בעית אימא ־ שאני תינוקות, הואיל ואימת רבן עליהן לא אתי 

לאצלויי.
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