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ולא נברכת הכובסין וכו'.▀>יט.

▀◊יט.
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
לא שנו אלא מן המחמצן, אבל מן הנדיין ־ ד' אמות.

נברכת הכובסין ־ ד' אמות,תניא נמי הכי:▀■יט.

 ג' טפחיםִ והא אנן תנן:▀¿■יט.

אלא לאו ש"מ כדרב נחמן.!■יט.

ֹ ▀יט. ואיכא דרמי להו מירמי

נברכת הכובסין ־ ג' טפחים,תנן:▀יט.

ארבע אמותִ והתניא:¿יט.

!יט.
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
לא קשיא: כאן מן המחמצן, כאן מן הנדיין.

מתני לה בהדיא: אלא אם כן הרחיק משפת מחמצן ולכותל ג' טפחים. וסד בסיד.רב חייא בריה דרב אויא:▀יט.

וסד בסיד תנן, או דילמא או סד בסיד תנן?איבעיא להו:^◊יט.

פשיטא דוסד בסיד תנן, דאי סלקא דעתך דאו סד בסיד תנן, אם כן ליערבינהו וליתנינהוִ !◊יט.

דילמא משום דלא דמי האי היזיקא להאי היזיקא, רישא ־ היזיקא דמתונא, סיפא ־ היזיקא דהבלא.¿יט.

ת"ש, רבי יהודה אומר:▀¿יט.
סלע הבא בידים ־ זה חופר בורו מכאן, וזה חופר בורו מכאן, זה מרחיק ג' טפחים וסד בסיד, וזה מרחיק 

 ֹ ג' טפחים וסד בסיד

טעמא דבא בידים, הא לא בא בידים ־ לאִ ▀¿יט.

!יט.
ה"ה דאף על גב דלא בא בידים נמי סד בסיד, ובא בידים איצטריכא ליה, סד"א כיון דבא בידים ליבעי 

רווחא טפי, קמ"ל.

מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים וכו'.▀>יט.

תנן התם:▀◊יט.
במה טומנין ובמה אין טומנין? אין טומנין לא בגפת ולא בזבל ולא במלח, ולא בסיד ולא בחול, בין לחין 

בין יבשין.

מאי שנא הכא דקתני סלעים ולא קתני חול, ומאי שנא התם דקתני חול ולא קתני סלעים?¿יט.

לפי שאין דרכן של בני אדם להטמין בסלעים.רב יוסף:!◊יט.

וכי דרכן של בני אדם להטמין בגיזי צמר ולשונות של ארגמן?אמר ליה אביי:¿יט.

ִ דתניא:▀¿יט. טומנין בגיזי צמר ובציפי צמר, ובלשונות של ארגמן ובמוכין, ואין מטלטלין אותן

(איוב ל"ו) יגיד עליו ריעו, תנא הכא סלעים וה"ה לחול, תנא התם חול והוא הדין לסלעים.אלא אמר אביי:!◊יט.

אי יגיד עליו ריעו, ליתנינהו לכולהו בחדא, וליתני חדא מנייהו באידך וה"ה לאידךִ א"ל רבא:¿יט.

אלא אמר רבא:!◊יט.
התם היינו טעמא דלא קתני סלעים, משום דמשתכי לה לקדרה, הכא היינו טעמא דלא קתני חול, משום 

דמחמימי חיים ומקרירי קריר.

והא תני רבי אושעיא חולִ [רבי אושעיא]▀¿יט.

התם במתונא.!יט.

תנא דידן נמי ליתני ולוקמיה במתונאִ ¿יט.

הא תנא ליה אמת המים.!יט.

אטו מי לא קתני אמת המים וקתני נברכת הכובסין?¿יט.

!יט.
הנהו צריכי, דאי תנא אמת המים ־ משום דקביעא, אבל נברכת הכובסין דלא קביעא ־ אימא לאֹ ואי 

תנא נברכת הכובסין ־ משום דקוו וקיימי, אבל אמת המים ־ לא, צריכא.

מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה וכו'.▀>יט.

זרעים, תיפוק ליה משום מחרישהִ ¿יט.
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במפולת יד.!◊יט.

מחרישה, ותיפוק ליה משום זרעיםִ ¿יט.

בחורש לאילנות.!◊יט.

ותיפוק ליה משום מיאִ ¿יט.

תנא בארץ ישראל קאי, דכתיב: (דברים י"א) למטר השמים תשתה מים.!◊יט.

למימרא, דזרעים לצדדין קא משתרשי,¿יט.

יט:
והא תנן:▀¿

המבריך את הגפן בארץ, אם אין על גבה עפר שלשה טפחים ־ לא יביא זרע עליה, ותני עלה: אבל זורע 

את הצדדין אילך ואילךִ 

!◊יט:
אמר רבי חגא בשם רבי 

יוסי:
מפני שמחלידין את הקרקע ומעלין עפר תיחוח.

ואת מי רגלים מן הכותל ־ ג' טפחים וכו'.▀>יט:

רבה בר בר חנה:▀◊יט:
מותר לאדם להשתין מים בצד כותלו של חבירו, דכתיב: (מלכים א' כ"א) והכרתי לאחאב משתין בקיר 

ועצור ועזוב בישראל.

ואת מי רגלים מן הכותל ־ שלשה טפחיםִ והא אנן תנן:▀¿יט:

התם בשופכין.!◊יט:

ת"ש:¿◊יט:
לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חבירו ־ אלא אם כן הרחיק ממנו ג' טפחיםֹ בד"א ־ בכותל לבינים, 

 ֹ אבל בכותל אבנים ־ בכדי שלא יזיק, וכמה? טפח, ושל צונמא ־ מותר

תיובתא דרבה בר בר חנִה תיובתא.▀◊יט:

והא רבה בר בר חנה קרא קאמרִ ¿יט:

התם הכי קאמר: אפילו מידי דדרכיה לאישתוני בקיר לא שביקנא ליה, ומאי ניהו? כלבא.!יט:

▀◊יט:
ר' טובי בר קיסנא אמר 

שמואל:
רקיק אינו ממעט בחלון.

מאי איריא רקיק? אפי' עבה נמיִ ¿יט:

!◊יט:
לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא עבה כיון דאיחזי ליה לא מבטיל ליה, אבל רקיק דממאיס ־ אימא בטולי 

מבטיל ליה, קמ"ל.

ותיפוק ליה דהוה ליה דבר שהוא מקבל טומאה, וכל דבר שהוא מקבל טומאה ־ אינו חוצץ בפני הטומאהִ ¿יט:

שנילש במי פירות.!◊יט:

מיתיבי:▀¿◊יט:
קופה מלאה תבן, וחבית מלאה גרוגרות המונחים בחלון, רואין, כל שאילו ינטלו ויכולין תבן וגרוגרות 

 ֹ לעמוד בפני עצמן ־ חוצצין, ואם לאו ־ אין חוצצין

והא תבן חזי לבהמתוִ ¿יט:

בסריא.!◊יט:

חזי לטינאִ ¿יט:

דאית ביה קוצי.!◊יט:

חזי להסקהִ ¿יט:

במתונא.!◊יט:

חזי להסק גדולִ ¿יט:

הסק גדול לא שכיח.!◊יט:

גרוגרות ־ הא חזו ליהִ ¿יט:

בשהתריפו.שמואל:!◊יט:

בשהתריפו.וכן תני רבה בר אבוה:!יט:
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האי חבית היכי דמיא?^◊יט:

אי דפומא לבר!יט:

Talmud Navigator עמוד 3 בבא בתרא יט


