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 הבו : להו אמר , בפומבדיתא מטבחיא לבי דעל דמנהרדעא גברא ההוא 

,  יחזקאל בר  יהודה דרב  לשמעיה דשקיל  עד נטר : ליה אמרו, בישרא לי

?  קמאי  מן  דשקל,  לי  דקדים  שויסקאל  בר   יהודה  מאן:  אמר .  לך  וניתיב

,  עבדי  אינשי  דקרי  רגיל:  אמרו.  שמתיה,  יהודה  לרב  ליה   אמרו  אזלו

, נחמן  דרב  לקמיה  לדינא  אזמניה   ההוא   אזל.  הוא   דעבדא  עליה  אכריז

 איזיל:  ליה  אמר ,  הונא  דרב  לקמיה  יהודה  רב  אזל.  דהזמנא  פיתקא  אייתי

 רבה   דגברא  משום,  למיזל  לך  מיבעי  לא  מיזל:  ליה  אמר ?  איזיל  לא  או

, מעקה  דקעביד  אשכחיה  אתא.  זיל  קום   נשיאה   דבי  יקרא   משום  אלא ,  את

:  שמואל  אמר   אידי  בר   הונא  רב  דאמר   להא  מר   לה  סבר   לא,  ליה  אמר 

? שלשה  בפני  מלאכה  בעשיית  אסור   ־  הצבור   על  פרנס  אדם  שנתמנה  כיון

 דכתיב מעקה סניא מי: א״ל, עבידנא דקא הוא דגונדריתא פורתא: א״ל

 ומי:  א״ל,  אקרפיטא  מר   יתיב:  א״ל  רבנןִ   דאמור   מחיצה  או,  באורייתא

  מר   ליכול:  א״ל  אינשיִ   דאמרי  איצטבא  או ,  רבנן  דאמור   ספסל  סני

  תילתא   ־   אתרונגא  האומר   כל:  שמואל  אמר   הכי,  ליה  אמר ,  אתרונגא

 אמר .  אינשי  דאמרי  אתרוגא  או,  רבנן  כדקריוה  אתרוג  או,  רוחא  ברמות

 או,  רבנן  דקריוה  איספרגוס  סני  מי:  ליה  אמר ,  אנבגא  מר   לישתי:  ליה

 אמר   הכי,  ליה  אמר ,  תשקינן   דונג  תיתי:  ליה  אמר  אינשיִ   דאמרי  אנפק

  אין :  שמואל  אמר   בפירוש  היאִ   קטנה .  באשה  משתמשים   אין:  שמואל

 שלמא  מר   ליה  נשדר .  קטנה  בין   גדולה  בין,  כלל  באשה  משתמשים

,  א״ל  שליחִ   ע״י  אפשר .  ערוה  באשה   קול:  שמואל  אמר   הכי,  א״ל,  לילתא



  הכי ,  ליה  אמר   בעלהִ   ידי  על.  אשה  בשלום  שואלין  אין :שמואל  אמר   הכי

  שרי:  דביתהו  ליה  שלחה.  כלל  אשה  בשלום  שואלין  אין:  שמואל   אמר 

  .הארץ עם כשאר  נישוויך  דלא ,תגריה ליה

 



  הבו:  להו  אמר ,  בפומבדיתא  מטבחיא  לבי  דעל  דמנהרדעא  גברא  ההוא
 , בישרא לי

 . לך  וניתיב, יחזקאל בר  יהודה דרב לשמעיה דשקיל עד נטר : ליה אמרו

 ? קמאי מן דשקל, לי דקדים שויסקאל בר  יהודה מאן: אמר 

 .  שמתיה, יהודה לרב ליה אמרו אזלו

 .  הוא דעבדא עליה אכריז, עבדי  אינשי דקרי רגיל: אמרו

 , נחמן  דרב לקמיה לדינא  אזמניה ההוא  אזל

 איזיל:  ליה  אמר ,  הונא  דרב  לקמיה  יהודה  רב  אזל.  דהזמנא  פיתקא  אייתי
 ?  איזיל לא או

  משום   אלא,  את  רבה  דגברא  משום,  למיזל  לך  מיבעי  לא  מיזל:  ליה  אמר 
 . זיל קום נשיאה דבי יקרא



 

 

  



 רב  דאמר   להא  מר   לה סבר   לא,  ליה  אמר ,  מעקה  דקעביד  אשכחיה  אתא 
  אסור   ־  הצבור   על  פרנס  אדם   שנתמנה  כיון:  שמואל  אמר   אידי  בר   הונא

 ? שלשה בפני מלאכה בעשיית

 ,  עבידנא דקא הוא דגונדריתא פורתא: א״ל

  רבנןִ  דאמור  מחיצה או, באורייתא דכתיב מעקה סניא מי: א״ל

 , אקרפיטא  מר  יתיב: א״ל

   אינשיִ  דאמרי איצטבא או, רבנן דאמור  ספסל סני ומי: א״ל

 האומר   כל:  שמואל  אמר   הכי,  ליה  אמר ,  אתרונגא  מר   ליכול:  א״ל
  אתרוגא   או,  רבנן  כדקריוה  אתרוג  או,  רוחא  ברמות  תילתא  ־  אתרונגא
 .  אינשי  דאמרי

 , אנבגא מר  לישתי: ליה אמר 

   אינשיִ  דאמרי אנפק או, רבנן דקריוה איספרגוס סני מי: ליה אמר 



 , תשקינן דונג תיתי: ליה אמר 

 . באשה משתמשים אין: שמואל אמר  הכי, ליה אמר 

   היאִ  קטנה

 . קטנה  בין   גדולה  בין ,  כלל  באשה  משתמשים  אין:  שמואל  אמר   בפירוש

 , לילתא שלמא מר  ליה נשדר 

 . ערוה באשה קול:  שמואל אמר  הכי, א״ל

   שליחִ  ע״י אפשר 

 . אשה בשלום שואלין אין  :שמואל אמר  הכי, א״ל

  בעלהִ  ידי על

 .  כלל אשה בשלום שואלין אין: שמואל אמר  הכי, ליה אמר 

 . הארץ עם כשאר  נישוויך דלא, תגריה ליה שרי : דביתהו ליה שלחה



 

 

 

 

 



 כיצד קורעו אמר רב יהודה קורעו שתי וערב וטחו בכותל  

א"ל ר' אלעזר לשמעיה קרע לי ואנא איכול מאי קמ"ל מתניתין היא הא  
 ל קמ"ל דלא בעינן שתי וערב וטחו בכות

ר לן רחמנא שרא לן כוותיה אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאס
חלב בהמה חלב חיה חזיר  ר אסר לן דמא שרא לן כבדא נדה דם טוה

דכור  לישנא  גירותא  דשיבוטא  בעלה   אמוחא  בחיי  גרושה  איש  אשת 
  אאשת אח יבמה כותית יפת תאר בעינן למיכל בשרא בחלב



 אמר להו רב נחמן לטבחי זויקו לה כחלי 

 ה והאנן תנן קורעו ההוא לקדר 
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