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ו.
שעורה▀¿

עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא, ואינו מטמא באהל.דתנן:▀▀¿◊ו.

גפן ־ כדי רביעית יין לנזיר.▀¿◊ו.

תאנה ־ כגרוגרת להוצאת שבת.▀¿◊ו.

רמון▀¿ו.

כל כלי בעלי בתים שיעורן כרמונים.דתנן:▀▀¿◊ו.

(דברים ח) ארץ זית שמן (ודבש) ־ ארץ שכל שיעוריה כזיתים.▀¿◊ו.

ִ ¿¿ו. כל שיעוריה סלקא דעתך? הא איכא הני דאמרינן

אלא אימא שרוב שיעוריה כזיתים.!¿◊ו.

דבש ־ ככותבת הגסה ביום הכפורים.▀¿◊ו.

אלמא דאורייתא נינהו.¿ו.

ותסברא, שיעורין מי כתיבי? אלא: הלכתא נינהו, וקרא אסמכתא בעלמא הוא.!◊ו.

חציצין דאורייתא נינהו, דכתיב (ויקרא יד) ורחץ במים ־ שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המיםִ ¿◊ו.

כי אתאי הלכתא לשערו, כדרבה בר בר חנה.!ו.

נימא אחת קשורה ־ חוצצת, שלש ־ אינן חוצצות. שתים איני יודע.דאמר רבה בר בר חנא:▀¿◊ו.

שערו נמי דאורייתא נינהו, דכתיב ורחץ את בשרו במים ־ את הטפל לבשרו, ומאי ניהו ־ שערוִ ¿ו.

כי אתאי הלכתא ־ לכדרבי יצחק.¿ו.

ו:
דבר תורה, רובו ומקפיד עליו ־ חוצץ, ושאינו מקפיד עליו ־ אינו חוצץ.דאמר רבי יצחק:▀¿◊

וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד.▀◊ו:

וליגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד, אי נמי משום רובו שאינו מקפידִ ¿ו:

היא גופא גזירה, ואנן ניקום וניגזר גזירה לגזירה?!ו:

מחיצין ־ הא דאמרן.▀◊ו:

הניחא לרבי יהודה, אלא לרבי מאיר מאי איכא למימר?¿◊ו:

כי אתאי הלכתא ־ לגוד ולבוד ודופן עקומה.!◊ו:

ושאין לה שלש דפנות.▀>ו:

שתים כהלכתן, ושלישית אפילו טפח.תנו רבנן:[רבנן]♦▀◊ו:

שלש כהלכתן, ורביעית אפילו טפח.רבי שמעון:♦▀◊ו:

במאי קמיפלגי?^ו:

יש אם למסורתרבנן סברי:♦▀!◊ו:

יש אם למקרא.רבי שמעון סבר:♦▀!◊ו:

רבנן סברי:▀ו:
יש אם למסורת, (ויקרא כג) בסכת בסכת בסכות ־ הרי כאן ארבע, דל חד לגופיה ־ פשו להו תלתא. שתים 

כהלכתן, ואתאי הלכתא וגרעתה לשלישית, ואוקמה אטפח.
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רבי שמעון סבר:▀ו:
יש אם למקרא: בסכות בסכות בסכות ־ הרי כאן שש, דל חד קרא לגופיה ־ פשו להו ארבע. שלש כהלכתן, 

אתאי הלכתא וגרעתה לרביעית ואוקמתה אטפח.

ֹ :!◊ו: ואי בעית אימא: דכולי עלמא יש אם למקרא, והכא בהא קמיפלגי

סככה בעיא קראמר סבר:[רבנן]♦▀!◊ו:

סככה לא בעיא קרא.ומר סבר:[רבי שמעון]♦▀!◊ו:

ואיבעית אימא: דכולי עלמא יש אם למסורת, והכא בהא קמיפלגי:!◊ו:

כי אתאי הלכתא ־ לגרעמר סבר:[רבנן]♦▀!◊ו:

כי אתאי הלכתא ־ להוסיף.ומר סבר:[רבי שמעון]♦▀!◊ו:

ֹ :!◊ו: ואיבעית אימא: דכולי עלמא כי אתאי הלכתא ־ לגרע, ויש אם למסורת, והכא בדורשין תחילות קמיפלגי

דורשין תחילותמר סבר:[רבי שמעון]♦▀!◊ו:

אין דורשין תחילות.ומר סבר:[רבנן]♦▀!◊ו:

טעמיה דרבי שמעון מהכא: (ישעיהו ד) וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר.רב מתנה:!◊ו:

ואותו טפח היכן מעמידו?^ו:

מעמידו כנגד היוצא.רב:♦!◊ו:

ויעמידנו כנגד ראש תורִ רב כהנא ורב אסי לרב:¿◊ו:

ז.
שתיק רב.▀
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