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כח.
מאי בינייהו?¿

איכא בינייהו: גב היד וגב הרגל!◊כח.

▀!כח.
דאמר רב אדא בר מתנה 

אמר רב:
גב היד וגב הרגל הרי הן כמכה של חלל, ומחללין עליהן את השבת.

▀◊כח.
רב זוטרא בר טוביה אמר 

רב:
כל מכה שצריכה אומד ־ מחללין עליה את השבת.

▀◊כח.
רב שמן בר אבא אמר ר' 

יוחנן:
והאי אישתא צמירתא כמכה של חלל דמי, ומחללין עליה את השבת.

מהיכן מכה של חלל?^כח.

מן השפה ולפנים.פירש רבי אמי:!◊כח.

בעי רבי אליעזר:^◊כח.
ככי ושיני, מאי? כיון דאקושי נינהו ־ כמכה דבראי דמו, או דלמא כיון דגואי קיימי ־ כמכה של חלל 

דמו?

ֹ אביי, ת"ש:▀¿◊כח. החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ

חושש הוא דלא, הא כאיב ליה טובא ־ שפיר דמי.¿כח.

דלמא תנא היכא דכאיב ליה טובא, חושש נמי קרי ליה.!◊כח.

רבי יוחנן חש בצפדינא, אזל לגבה דההיא מטרוניתא, עבדה חמשא ומעלי שבתאת"ש:О¿◊כח.

א"ל: למחר מאי?[רבי יוחנן]О¿כח.

אמרה ליה: לא צריכתО¿כח.

אי צריכנא מאי?[רבי יוחנן]О¿כח.

אמרה: אשתבע לי דלא מגליתО¿◊כח.

אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא[רבי יוחנן]О¿◊כח.

גלייה ליהО¿כח.

ֹ [רבי יוחנן]О¿◊כח. למחר נפק דרשה בפירקא

והא אישתבע להִ ¿¿כח.

ֹ !¿◊כח. לאלהא דישראל לא מגלינא, אבל לעמיה ישראל מגלינא

והאיכא חילול השםִ ¿¿כח.

ֹ !¿◊כח. דגלי לה מעיקרא

אלמא כמכה של חלל דמיאִ ¿כח.

שאני צפדינא, הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני מעיים.רב נחמן בר יצחק:!◊כח.

 מאי סימניה?^◊כח.

רמי מידי בי ככי ומייתי דמא מבי דרי.!◊כח.

ממאי הוי?^כח.

מקרירי קרירי דחיטי, ומחמימי חמימי דשערי, ומשיורי כסא דהרסנא.!◊כח.

מאי עבדא ליה?^כח.
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ֹ רב אחא בריה דרבא:!◊כח. מי שאור ושמן זית ומלח

משחא דאווזא בגדפא דאווזא.מר בר רב אשי:!◊כח.

אביי:!◊כח.
אנא עבדי כולהו ולא איתסאי, עד דאמר לי ההוא טייעא: אייתי קשייתא דזיתא דלא מלו תילתא, וקלנהו 

אמרא חדתא ודביק ביה דדרי, עבדי הכי ואיתסאי.

ורבי יוחנן היכי עביד הכי?¿כח.

▀¿◊כח.
והאמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:
 ִ כל מכה שמחללין עליה את השבת ־ אין מתרפאין מהן

אדם חשוב שאני.!◊כח.

[רב אבהו]¿О◊כח.
והא רבי אבהו דאדם חשוב הוה, ורמא ליה יעקב מינאה סמא אשקיה, ואי לא רבי אמי ורבי אסי 

דלחכוהו לשקיה, פסקיה לשקיהִ 

דרבי יוחנן רופא מומחה הוה.!◊כח.

דרבי אבהו נמי רופא מומחה הוהִ ¿כח.

שאני רבי אבהו, דמוקמי ביה מיני בנפשייהו (שופטים טז) תמות נפשי עם פלשתים.!◊כח.

האי פדעתא סכנתא היא, ומחללין עליה את השבת.שמואל:▀◊כח.

מאי אסותא?^כח.

למיפסק דמא ־ תחלי בחלא, לאסוקי ־ גרדא דיבלא וגירדא דאסנא, או ניקרא מקילקלתא.!◊כח.

האי עינבתא ־ פרוונקא דמלאכא דמותא היא.רב ספרא:▀◊כח.

מאי אסותא?^כח.

!◊כח.
טיגנא בדובשא או כרפסא בטילייא. אדהכי והכי, ליתי עינבתא בת מינא וניגנדר עילוי, חיורתי לחיורתי 

ואוכמתי לאוכמתי.

האי סימטא ־ פרוונקא דאשתא היא.רבא:▀◊כח.

מאי אסותא?^כח.

!◊כח.
למחייה שיתין איתקוטלי, וליקרעיה שתי וערב. והני מילי דלא חיור רישיה, אבל חיור רישיה לית לן 

בה.

רבי יעקב חש בפיקעא[רבי יעקב]О◊כח.

כח:
◊▀

אורי ליה רבי אמי, 

ואמרי לה רבי אסי אורי 

ליתי שב ביני אהלא תולנא, וצייר ליה בחללא דבי צוארא וליכריך עילויה נירא ברקא, וטמיש ליה 

בנטפא חיורא וליקליה ובדר ליה עילויה. אדהכי והכי, ליתי קשיתא דאסנא, לינח פיקעא להדי פיקעא.

וה"מ פיקעא עילאה, פיקעא תתאה מאי?^◊כח:

לייתי תרבא דצפירתא דלא אפתח, וליפשר ולישדי ביה.!◊כח:

ואי לא, לייתי תלת טרפא קרא דמייבשי בטולא, וליקלי וליבדר עילויה.!◊כח:

ואי לא, לייתי משקדי חלזוני.!◊כח:

ואי לא, מייתי משח קירא, ולינקוט בשחקי דכיתנא בקייטא, ודעמר גופנא בסיתווא.!◊כח:

רבי אבהו חש באודניה[רבי אבהו]О◊כח:

אורי ליה ר' יוחנן, ואמרי ליה בי מדרשא▀◊כח:

מאי אורי ליה?^כח:

אמרה לי אם: לא איברי כולייתא אלא לאודנא.כי הא דאמר אביי:!◊כח:
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ואמר רבא:▀◊כח:

אמר לי מניומי אסיא: כולהו שקיינו קשו לאודנא לבר ממיא דכולייתא, לייתי כולייתא דברחא קרחא, 

וליקרעיה שתי וערב ולינח אמללא דנורא, והנהו מיא דנפקי מיניה לישדינהו באודניא, לא קרירי ולא 

חמימי אלא פשורי.

ואי לא, לייתי תרבא דחיפושתא גמלניתא, וליפשר ולישדי ביה.!◊כח:

!◊כח:

ואי לא, למלייה לאודניה מישחא, וליעבד שב פתילתא דאספסתא, וליתי שופתא דתומא, וליתוב ברקא 

בחד רישא וליתלי בהו נורא, ואידך רישא מותבא באודנא, וליתוב אודניה להדא נורא, ויזדהר מזיקא, 

ונישקול חדא וננח חדא.

לישנא אחרינא:!◊כח:
ואי לא, לייתי שב פתילתא ביקרא ושייף ליה מישחא דאספסתא, ונייתי חד רישא בנורא וחד רישא 

באודניה, ונשקול חדא וננח חדא, ויזדהר מזיקא.

ואי לא, לייתי אודרא דנדא דלא משקיף וננח בה, ולתלייה לאודניה להדי נורא, ומזדהר מזיקא.!◊כח:

ואי לא, לייתי גובתא דקניא עתיקא בר מאה שנין ולימלחיה מילחא גללניתא, ולקלי ולידבק.!◊כח:

וסימנך: רטיבא ליבשתא ויבשתא לרטיבא.◊כח:

▀◊כח:
רבה בר זוטרא אמר רבי 

חנינא:
מעלין אזנים בשבת.

ביד אבל לא בסם.תני רב שמואל בר יהודה:▀◊כח:

בסם אבל לא ביד.איכא דאמרי:▀◊כח:

מ"ט?^כח:

מזריף זריף.!כח:

▀◊כח:
רב זוטרא בר טוביה אמר 

רב:
עין שמרדה ־ מותר לכוחלה בשבת.

ֹ סבור מיניה:▀◊כח: הני מילי הוא דשחקי סמנין מאתמול, אבל משחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים לא

▀◊כח:

א"ל ההוא מרבנן ורבי 

יעקב שמיה, לדידי 

מיפרשא מיני' דרב יהודה:

אפילו מישחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים ־ מותר.

רב יהודה שרא למיכחל עינא בשבת.[רב יהודה]▀◊כח:

▀◊כח:
אמר להו רב שמואל בר 

יהודה:
מאן ציית ליהודה מחיל שביִ 

לסוף חש בעיניה, שלח ליה: שרי או אסיר?[רב שמואל בר יהודה]Оכח:

לכ"ע שרי, לדידך אסיר, וכי מדידי הוא? דמר שמואל היאשלח ליה:[רבי יעקב]!◊כח:

דההיא אמתא דהואי בי מר שמואל דקדחא לה עינא בשבתא, צווחא וליכא דאשגח בה, פקעא עינא.О!◊כח:

ֹ [שמואל]!◊כח: למחר נפק מר שמואל ודרש: עין שמרדה ־ מותר לכוחלה בשבת

מאי טעמא?^כח:

דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלו.!◊כח:

כגון מאי?^כח:

כגון רירא, דיצא, דמא, דימעתא, וקידחא ־ ותחלת אוכלא, לאפוקי סוף אוכלא ופצוחי עינא דלא.רב יהודה:!◊כח:

זיבורא, ודחרזיה, סילוא, וסמטא, ודכאיב ליה עינא, ואתי עילויה אישתא, כולהו בי בני סכנתא.רב יהודה:▀◊כח:

חמה לחמה וסילקא לצינא, וחילופא סכנתא.▀◊כח:

חמימי לעקרבא וקרירי לזיבורא, וחילופא סכנתא.▀◊כח:
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חמימי לסילוא וקרירי לחספניתא, וחילופא סכנתא.▀◊כח:
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