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צח.
וישן ־ משל אשתקד▀

ומיושן ־ משל ג' שנים.▀צח.

צח.
ג

לא שנו אלא בקנקנים דלוקח, אבל בקנקנים דמוכר ־ אמר ליה: הא חמרך והא קנקנך.ר' יוסי בר' חנינא:♦▀

וכי קנקנין דמוכר מאי הוי? לימא ליה: לא איבעי לך לשהוייִ ¿צח.

לא צריכא, דאמר ליה למקפה.!◊צח.

¿צח.
ומאי דוחקיה דר' יוסי בר' חנינא לאוקמא למתניתין בקנקנין דלוקח ודאמר ליה למקפה? לוקמא בקנקנין 

דמוכר ודלא אמר ליה למקפהִ 

מתניתין קשיתיהרבא:!צח.

אם ידוע שיינו מחמיץ ־ הרי זה מקח טעותדקתני:▀!צח.

אמאי? לימא ליה: לא איבעי לך לשהוייִ !צח.

אלא לאו שמע מינה דאמר ליה למקפה, שמע מינה.!צח.

ופליגא דרב חייא בר יוסף▀צח.

חמרא ־ מזלא דמריה גרים, שנא' (חבקוק ב') ואף כי היין בוגד גבר יהיר וגו'.דאמר רב חייא בר יוסף:♦▀◊צח.

רב מרי:▀◊צח.
האי מאן דיהיר ־ אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל, שנא' (חבקוק ב') גבר יהיר ולא ינוה, מאי ולא ינוה? 

בנוה שלו.

רב יהודה אמר רב:▀◊צח.
כל המתגאה בטלית של ת"ח ואינו ת"ח ־ אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה, כתיב הכא ולא ינוה, 

וכתיב התם (שמות ט"ו) אל נוה קדשך.

רבא:▀◊צח.
האי מאן דזבין ליה חביתא דחמרא לחנואה אדעתא לסבוייה, ותקיף אפלגא או אתילתא, דינא הוא 

דמקבל לה מיניה.

ולא אמרן אלא דלא שני בברזא, אבל שני בברזא לא.▀◊צח.

ולא אמרן אלא דלא מטא יומא דשוקא, אבל מטא יומא דשוקא לא.▀◊צח.

האי מאן דקביל חמרא אדעתא דממטי ליה לפרוותא דוול שפט, ואדמטי התם זל, דינא הוא דמקבל ליה.ואמר רבא:▀◊צח.

הוה חלא, מאי?איבעיא להו:^צח.

♦!◊צח.
רב הלל לרב אשי, כי 

הואן בי רב כהנא אמר לן:
חלא לא, ודלא כר' יוסי בר' חנינא.

אפילו חלא נמי מקבל, כמאן? כר' יוסי בר' חנינא.ואיכא דאמרי:♦!◊צח.

ישן ־ משל אשתקד כו'.▀>צח.

ומיישן והולך עד החגתאנא:▀◊צח:

צח:
מ

[רבי עקיבא]♦▀
המוכר מקום לחבירו, וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו ־ בונה 

 ֹ ארבע אמות על שש, דברי ר' עקיבא

רפת בקר היא זו.רבי ישמעאל:♦▀צח:

▀צח:
הרוצה לעשות רפת בקר ־ בונה ד' אמות על שש, בית קטן ־ שש על ח', גדול ־ ח' על עשר, טרקלין ־ י' 

על י'. רומו כחצי ארכו וכחצי רחבֹו

ראיה לדבר, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כבנין ההיכל:[רבן שמעון בן גמליאל]▀◊צח:

צח:
ג

¿
למה לי למיתנא בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו? ליתני בית חתנות לבנו ולבתו ובית אלמנות לבנו 

ולבתוִ 

!◊צח:

מלתא אגב אורחיה קמ"ל, דלא דרכא דחתנא למידר בי חמוהֹ כדכתיב בספר בן סירא: הכל שקלתי בכף 

מאזנים ולא מצאתי קל מסובין, וקל מסובין ־ חתן הדר בבית חמיו, וקל מחתן ־ אורח מכניס אורח, וקל 

מאורח ־ משיב דבר בטרם ישמע, שנאמר: (משלי י"ח) משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה.
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רפת בקר היא זו. הרוצה לעשות כו'.רבי ישמעאל:▀>צח:

רפת בקר מאן קתני לה?^צח:

ר' ישמעאל קתני לה.איכא דאמר:!◊צח:

ר"ע קתני לה.ואיכא דאמר:!◊צח:

איכא דאמר ר"ע קתני לה, וה"ק: אע"פ שרפת בקר היא, פעמים שאדם עושה דירתו כרפת בקר.▀צח:

ואיכא דאמר ר' ישמעאל קתני לה, וה"ק: שהרוצה לעשות רפת בקר, עושה ארבע אמות על שש.▀צח:

טרקלין י' על י'.▀>צח:

מאי טרקלין?^צח:

קובתא בי וורדי.!◊צח:

וקנתיר ־ שתים עשרה על י"ב.תאני:▀◊צח:

מאי קנתיר?^◊צח:

תרבץ אפדני.!◊צח:

רומו כחצי ארכו וכחצי רחבֹו ראיה לדבר, רשב"ג אומר: כבנין ההיכל.▀>צח:

ראיה לדבר מאן קתני לה?^צח:

רשב"ג קתני לה, והכי קאמר: ראיה לדבר מנין? אמר רשב"ג: הכל כבנין היכל.איכא דאמר:!◊צח:

ואיכא דאמר:!◊צח:
ת"ק קתני לה, ורשב"ג אתמוהי קא מתמה, והכי קאמר ליה לת"ק: ראיה מנין? מבנין היכל, אטו כולי 

עלמא כבנין היכל עבדי?

רומו כקורותיו.תניא, אחרים:▀◊צח:

ולימא: רומו כרחבוִ ¿צח:

איבעית אימא: ביתא מעילאי רווחא!◊צח:

ואיבעית אימא: משום דאיכא בי כווי.!◊צח:

¿◊צח:

רבי חנינא נפק לקרייתא, רמו ליה קראי אהדדיֹ כתיב: (מלכים א' ו') והבית אשר בנה המלך שלמה לה' 

ששים אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו, וכתיב: (מלכים א' ו') ולפני הדביר עשרים אמה 

אורך ועשרים אמר רחב ועשרים אמה קומתוִ 

כי קא חשיב ־ משפת כרובים ולמעלה.אמר להו:[רבי חנינא]!◊צח:

מאי קמ"ל?¿צח:
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