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וכל שאינו כשר להצניע.▀>עה:

עו.
הא דלא כרבי שמעון בן אלעזר:רבי אלעזר:▀◊

▀▀◊עו.
דתניא, כלל אמר רבי 

שמעון בן אלעזר:

כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו, והוכשר לזה והצניעו, ובא אחר והוציאו ־ נתחייב זה 

במחשבה של זה.

עו.
מ

המוציא תבן כמלא פי פרה, עצה כמלא פי גמל, עמיר כמלא פי טלה, עשבים כמלא פי גדי▀

עלי שום ועלי בצליםֹ לחים ־ כגרוגרת, יבשים ־ כמלא פי גדי.▀עו.

ואין מצטרפין זה עם זה, מפני שלא שוו בשיעוריהן.▀עו.

עו.
ג

מאי עצה?^

תבן של מיני קטנית.רב יהודה:!◊עו.

♦▀▀◊עו.
כי אתא רב דימי אמר: 

[רבי יוחנן]
המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל, רבי יוחנן אמר: חייב

פטור.רבי שמעון בן לקיש:♦▀▀◊עו.

באורתא אמר רבי יוחנן הכי, לצפרא הדר ביה.[רבי יוחנן]▀◊עו.

שפיר עבד דהדר, דהא לא חזי לגמל.רב יוסף:▀◊עו.

אדרבה, כדמעיקרא מסתברא, דהא חזי לפרהִ אמר ליה אביי:¿◊עו.

אלא, כי אתא רבין אמר:▀◊עו.
המוציא תבן כמלא פי פרה לגמל ־ דכולי עלמא לא פליגי דחייב, כי פליגי ־ במוציא עצה כמלא פי פרה 

 ֹ לפרה, ואיפכא איתמר

פטוררבי יוחנן:♦▀▀◊עו.

חייב.ריש לקיש:♦▀▀◊עו.

רבי יוחנן אמר: פטור, אכילה על ידי הדחק לא שמה אכילה.[רבי יוחנן]▀עו.

חייב, אכילה על ידי הדחק שמה אכילה.[ריש לקיש]▀עו.

עמיר כמלא פי טלה.▀>עו.

כגרוגרתִ והתניא:▀¿◊עו.

אידי ואידי חד שיעורא הוא.!◊עו.

עלי שום ועלי בצלים לחים ־ כגרוגרת, ויבשים כמלא פי הגדי.▀>עו.

ואין מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן.▀>עו.

אין מצטרפין לחמור שבהן, אבל מצטרפין לקל שבהן.רבי יוסי בר חנינא:▀◊עו.

וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפין?¿◊עו.

הבגד שלשה על שלשה, והשק ארבעה על ארבעה, והעור חמשה על חמשה, מפץ ששה על ששה.והתנן:▀¿◊עו.

הבגד והשק השק והעור העור והמפץ מצטרפין זה עם זה.ותני עלה:▀¿◊עו.

מה טעם ־ מפני שראויין ליטמא מושב.ואמר רבי שמעון:▀▀¿◊עו.

טעמא ־ דראויין ליטמא מושב, אבל אין ראוי ליטמא מושב ־ לאִ ¿עו.

הכא נמי חזיא לדוגמא.רבא:!◊עו:
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עו:
מ

[ת"ק]♦▀
המוציא אוכלים כגרוגרת ־ חייב, ומצטרפין זה עם זה מפני ששוו בשיעוריהן, חוץ מקליפתן, וגרעיניהן, 

ועוקציהן, וסובן ומורסנן.

חוץ מקליפי עדשין שמתבשלות עמהן.רבי יהודה:♦▀עו:

עו:
ג

וסובן ומורסנן לא מצטרפין?¿

ִ והתנן:▀¿◊עו: חמשת רבעים קמח ועוד חייבין בחלה, הן וסובן ומורסנן

שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה.אביי:!◊עו:

חוץ מקליפי עדשים המתבשלות עמהן.רבי יהודה:▀>עו:

עדשין ־ אין, פולין ־ לא¿עו:

חוץ מקליפי פולין ועדשיםִ והתניא, רבי יהודה:▀¿◊עו:

לא קשיא, הא ־ בחדתי, הא ־ בעתיקי.!◊עו:

עתיקי מאי טעמא לא?^עו:

מפני שנראין כזבובין בקערה.רבי אבהו:!◊עו:

הדרן עלך כלל גדול◊
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שבת-המוציא יין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

עו:
מ

[ת"ק]▀
המוציא יין כדי מזיגת הכוס, חלב כדי גמיעה, דבש כדי ליתן על הכתית, שמן כדי לסוך אבר קטן, מים 

כדי לשוף בהם את הקילור, ושאר כל המשקין ברביעית, וכל השופכין ברביעית.

כולן ברביעית, ולא נאמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהן.רבי שמעון:▀עו:

עו:
ג

כדי מזיגת כוס יפה.תנא:▀◊

ומאי כוס יפה ־ כוס של ברכה.▀◊עו:

▀◊עו:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
כוס של ברכה צריך שיהא בו רובע רביעית, כדי שימזגנו ויעמוד על רביעית.
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