
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-שמונה שרצים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

קי.
О^:דילמא חיויא דרבנן טרקיה, דלית ליה אסותא, דכתיב (קהלת י) ופרץ גדר ישכנו נחש.אמר להו אביי

אמרו ליה:!О◊קי.
אין, רבי. דכי נח נפשיה דרב, גזר רב יצחק בר ביסנא דליכא דלימטייה אסא וגידמי לבי הילולא 

[בטבלא], ואזל איהו אמטי אסא וגידמי לבי הילולא בטבלא, טרקיה חיויא ומית.

▀◊קי.
האי מאן דכרכיה חיויא ־ לינחות למיא, וליסחוף דיקולא ארישא ולהדקיה מיניה, וכי סליק עילויה ־ 

לישדיה למיא וליסלוק וליתי.

▀◊קי.

האי מאן דמיקני ביה חיויא, אי איכא חבריה בהדיה ־ לירכביה ארבע גרמידי, ואי לא ־ לישואר נגרא, 

ואי לא ־ ליעבר נהרא. ובליליא ־ לותביה לפוריא אארבעה חביתא, וניגני בי כוכבי, ולייתי ארבעה 

שונרי וליסרינהו בארבעה כרעי דפורייה, וליתי שחפי ולישדי התם, דכי שמע קלי אכלי ליה.

האי מאן דרהיט אבתריה ־ לירהיט בי חלתא.▀◊קי.

▀◊קי.
האי איתתא דחזיא חיויא, ולא ידעה אי יהיב דעתיה עילוה אי לא יהיב דעתיה עילוה, תשלח מאנה 

ונשדייה קמיה, אי מכרך בהו ־ דעתיה עילוה, ואי לא ־ לא יהיב דעתיה עילוה.

מאי תקנתה^קי.

תשמש קמיה.!◊קי.

כל שכן דתקיף ליה יצריה. אלא, תשקול ממזיה ומטופרה ותשדי ביה, ותימא: דישתנא אנא.איכא דאמרי:!◊קי.

▀◊קי.

האי איתתא דעייל בה חיויא, ליפסעה ולתבוה אתרתי חביתא, וליתי בישרא שמנה ולישדי אגומרי, וליתי 

אגנא דתחלי וחמרא ריחתנא, ולותבו התם וליטרוקניהו בהדי הדדי, ולינקוט צבתא בידה, דכי מירח ריחא 

־ נפיק ואתי. ולישקליה וליקלייה בנורא, דאי לא ־ הדר עילוה.

כל האוכלין כו'.▀>קי.

כל האוכלין לאיתויי מאי?^קי.

לאיתויי טחול לשינים, וכרשינין לבני מעיים.!◊קי.

כל המשקין לאיתויי מאי?^קי.

לאיתויי מי צלפין בחומץ.!◊קי.

מהו לשתות מי רגלים בשבת?רבינא לרבא:^קי.

כל המשקין שותה ־ ומי רגלים לא שתו אינשי.אמר ליה:[רבא] תנינא:▀!◊קי.

חוץ ממי דקלים.▀>קי.

חוץ ממי דקרים.תנא:▀קי.

מאן דתנא מי דקרים ־ שהם דוקרים את המרה, ומאן דאמר מי דקלים ־ שיוצאין מן שני דקלי.▀◊קי.

מאי מי דקלים?^קי.

רבה בר ברונא:!◊קי.
תרתי תלאי איכא במערבא, ונפקא עינא דמיא מבינייהו, כסא קמא ־ מרפי, אידך ־ משלשל, ואידך ־ כי 

היכי דעיילי הכי נפקי.

לדידי שתי שיכרא דבבלאי ומעלי מינייהו.עולא:О◊קי.

והוא דלא רגיל ביה ארבעין יומין.▀◊קי.

זיתום המצרי ־ תילתא שערי, ותילתא קורטמי, ותילתא מילחא.רב יוסף:!◊קי.

תילתא חיטי, ותילתא קורטמי, ותילתא מילחארב פפא:!◊קי.

וסימניך: סיסאני.▀קי.

ושתי להו בין דבחא לעצרתא, דקמיט ־ מרפי ליה, ודרפי ־ קמיט ליה.▀◊קי.

וכוס עקרין.▀>קי.
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מאי כוס עקרין?^קי.

רבי יוחנן:!◊קי.
לייתי מתקל זוזא קומא אלכסנדריא, ומתקל זוזא גביא גילא, ומתקל זוזא כורכמא רישקא, ולישחקינהו 

בהדי הדדי.

לזבה ־ תלתא בחמרא ולא מיעקרא, לירקונא ־ תרין בשיכרא ומיעקר.▀◊קי.

ֹ ▀קי. לזבה תלתא בחמרא ולא מיעקרא

ואי לא ־ לייתי תלתא קפיזי שמכי פרסאי, ונישלוק בחמרא, ונשקייה, ונימא לה: קום מזוביך.▀◊קי.

קי:
◊▀

ואי לא ־ לותבה אפרשת דרכים, ולינקטה כסא דחמרא בידה, וליתי איניש מאחורה וליבעתה, ולימא לה: 

קום מזוביך.

▀◊קי:
ואי לא ־ ליתי בונא דכמונא, ובונא דמוריקא, ובונא דשבלילתא, ונישלוק בחמרא ונשקייה, ונימא לה: 

קום מזוביך.

ואי לא ־ ליתי שיתין שיעי דדנא, ולשפיה, ולימא לה: קום מזוביך.▀◊קי:

ואי לא ־ ליתי פשטינא, ולישלוק בחמרא, ולשפיה, ונימא לה: קום מזוביך.▀◊קי:

▀◊קי:
ואי לא ־ ליתי חרנוגא דהיגתא רומיתא, וליקלי וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא, ובשחקי דעמר גופנא 

בסיתוא.

▀◊קי:
ואי לא ־ ליכרי שבע בירי, וליקלי בהו שבישתא ילדה דערלה, ולינקטה כסא דחמרא בידה, ולוקמה מהא 

ולותבה אהא, ולוקמה מהא ולותבה אהא, ואכל חדא וחדא לימא לה: קום מזוביך.

ואי לא ־ ליתי סמידא, וליסכה מפלגא לתתאי, ולימא לה: קום מזוביך.▀◊קי:

ואי לא ־ ליתי ביעתא דנעמיתא, וליקלי וליסבה בשחקי דכיתנא בקייטא, ובשחקי דעמר גופנא בסיתוא.▀◊קי:

ואי לא ־ ליפתח לה חביתא דחמרא לשמה.▀◊קי:

▀◊קי:
ואי לא ־ לנקיט שערתה דמשתכחת בכפותא דכודנא חיורא, אי נקטה חד יומא ־ פסקה תרי יומי, ואי 

נקטה תרי יומי ־ פסקה תלתא יומי, ואי נקטה תלתא יומי ־ פסקה לעולם.

לירקונא תרין בשיכרא ומיעקר▀◊קי:

ואי לא ־ לייתי רישא דשיבוטא דמילחא, ולישלוק בשיכרא ולישתי.▀◊קי:

ואי לא ־ לייתי מוניני דקמצי.▀◊קי:

ואי ליכא מוניני דקמצי ־ לייתי מוניני דנקירי, וליעייליה לבי בני ולישפייה.▀◊קי:

ואי ליכא בי בני ־ לוקמיה בין תנורא לגודא.▀◊קי:

הרוצה שיחממנו ־ יקנחנו בסדינו.רבי יוחנן:▀◊קי:

רב אחא בר יוסף חש ביה, עבד ליה רב כהנא ואיתסי.[רב כהנא]Оקי:

▀◊קי:
ואי לא ־ ליתי תלתא קפיזי תמרי פרסייתא, ותלתא קפיזי דקירא דנישתרופי, ותלתא קפיזי אהלא 

תולענא ולישלוקינהו בשיכרא ולישתי.

▀◊קי:
ואי לא ־ ליתי עילא בר חמרא, וליגלח מציעתא דרישא, ולישביק ליה דמא מאפותיה, ולותביה ארישיה 

וליזהר מעיניה דלא ליסמי להו.

ואי לא ־ ליתי רישא דברחא דמנח בכיבשא, ולישלוק בשיכרא, ולישתי.▀◊קי:

ואי לא ־ ליתי דבר אחר חוטרנא, וליקרעיה, ולותביה אליביה▀◊קי:

ואי לא ־ ליתי כרתי מכבתותא דמישרי.▀◊קי:

ההוא טייעא דחש ביה, אמר ליה לגינאי: שקול גלימאי והב לי מישרא דכרתי, יהיב ליה ואכלה.Оקי:

אמר ליה: אושלן גלימיך ואיגני ביה קלי.Оקי:

איכרך, גנא ביה. כד איחמם וקם ־ נפל פורתא פורתא מיניה.Оקי:
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לירקונא תרין בשיכרא ומיעקר.▀◊>קי:

ומי שרי?¿קי:

והתניא:▀¿◊קי:
מניין לסירוס באדם שהוא אסור ־ תלמוד לומר (ויקרא כב) ובארצכם לא תעשו ־ בכם לא תעשו, דברי 

רבי חנינאִ 

הני מילי ־ היכא דקא מיכוין, הכא ־ מעצמו הוא!◊קי:

הרוצה שיסרס תרנגול, יטול כרבלתו, ומסתרס מאליו.דאמר רבי יוחנן:▀!◊קי:

רמות רוחא הוא דנקיטא ליהִ והאמר רב אשי:¿קי:

אלא בסריס.!◊קי:
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