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עו.
מכאן ואילך לישתריִ ¿◊

גזירה קדירה שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא.!◊עו.

ואידך?¿עו.

קדירה בת יומא נמי מפגם פגמה.[אידך]!◊עו.

▀¿◊עו.
רמי ליה רב עמרם לרב 

ששת, תנן:
השפודין והאסכלא ־ מלבנן באור

ִ והתנן גבי קדשים:▀¿◊עו. השפוד והאסכלא ־ מגעילן בחמין

עמרם ברי, מה ענין קדשים אצל גיעולי עובדי כוכבים? הכא היתירא בלע, התם איסורא בלע.א"ל:[רב ששת]!◊עו.

סוף סוף כי קא פליט ־ איסורא קא פליטִ רבא:¿◊עו.

מאי הגעלה? נמי שטיפה ומריקה.אלא אמר רבא:!◊עו.

ִ א"ל אביי:¿עו. מי דמי? מריקה ושטיפה בצונן, הגעלה בחמין

(איוב לו) יגיד עליו רעו, תנא הכא ליבון והוא הדין להגעלה, תנא התם הגעלה וה"ה לליבון.אלא אמר אביי:!◊עו.

אי הכי, לתנינהו לכולהו בחדא, וליתני חדא באידך אחריתי, ולימא: יגיד עליו רעוִ א"ל רבא:¿עו.

קדשים היינו טעמייהו, כדרב נחמן אמר רבה בר אבוהאלא אמר רבא:!◊עו.

▀!◊עו.
דאמר:[רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה]
כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו.

¿◊עו.
תינח שלמים, דכיון דלשני ימים מיתאכלי, מקמי דניהוי נותר קא הוי גיעול, אלא חטאת כיון דליום 

ולילה מיתאכלא, כי מבשל בה האידנא חטאת הוי נותר, כי הדר מבשל בה למחר או שלמים או חטאת, 

אמרי:!◊עו.
לא צריכא, דכי מבשל בה חטאת האידנא הדר מבשל בה האידנא שלמים, דחטאת דלמחר ושלמים 

דאתמול בהדי הדדי קא שלים זמנייהו, והדר מבשל שלמים דלמחר.

א"ה, הגעלה נמי לא ליבעיִ ¿◊עו.

קשיא.▀עו.

האי קריד, האי לא קריד.רב פפא:!◊עו.

רב אשי:!◊עו.
לעולם כדאמרן מעיקרא: הכא התירא בלע, הכא איסורא בלע, ודקא קשיא לך דבעידנא דקא פליט ־ 

איסורא קא פליִט בעידנא דקא פליט לא איתיה לאיסורא בעיניה.

ועד כמה מלבנן?^◊עו.

עד שתשיר קליפתן.רב מני:!◊עו.

וכיצד מגעילן?^◊עו.

יורה קטנה בתוך יורה גדולה.רב הונא:!◊עו.

יורה גדולה מאי?¿◊עו.

דההוא דודא דהואי בי רב עקביה, אהדר ליה גדנפא דלישא אפומא, ומליוה מיא וארתחה.ת"ש:[רב עקביה]▀!◊עו.

רבא:▀◊עו:
מאן חכים למעבד כי הא מילתא אי לאו רב עקביה דגברא רבא הוא, קסבר: כבולעו כך פולטו, מה 

בולעו בנצוצות, אף פולטו בנצוצות.

הסכין ־ שפה והיא טהורה.▀>עו:

ונועצה עשרה פעמים בקרקע.רב עוקבא בר חמא:▀◊עו:

▀◊עו:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
ובקרקע שאינה עבודה.
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ובסכין יפה שאין בה גומות.רב כהנא:▀◊עו:

סכין יפה שאין בה גומות, נועצה עשרה פעמים בקרקע.תניא נמי הכי:▀עו:

▀◊עו:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
לאכול בה צונן.

О◊עו:
כי הא דמר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא, אייתו לקמייהו אתרוגא, פסק אכל, 

פסק והב ליה לבאטי בר טובי, הדר דצה עשרה זימני בארעא, פסק הב ליה למר יהודה.

א"ל באטי בר טובי: וההוא גברא לאו בר ישראל הוא?Оעו:

א"ל: מר קים לי בגויה, ומר לא קים לי בגויה.О◊עו:

א"ל: אידכר מאי עבדת באורתא.איכא דאמרי:О◊עו:

הדרן עלך השוכר את הפועל וסליקא לה מסכת עבודה זרה◊
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