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לימא פליגא דשמואל אדאבוה?¿ט.

חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפרישִ דאמר שמואל:▀¿◊ט.

מי לא מודה שמואל שאם קרא עליה שם שאסורה לזרים?רבא:!◊ט.

ט.
מ

אין מוליכין את הסולם משובך לשובך, אבל מטהו מחלון לחלוןבית שמאי:♦▀

מתירין.בית הלל:♦▀ט.

ט.
ג

מחלוקת ברשות הרביםרב חנן בר אמי:▀◊

הרואה אומר: להטיח גגו הוא צריךדבית שמאי סברי:♦▀◊ט.

שובכו מוכיח עליו.בית הלל סברי:♦▀◊ט.

אבל ברשות היחיד ־ דברי הכל מותר.[דברי הכל]▀ט.

איני?¿ט.

▀¿◊ט.
והא אמר רב יהודה אמר 

רב:
כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין ־ אפילו בחדרי חדרים אסורִ 

תנאי היא!ט.

שוטחן בחמה אבל לא כנגד העםדתניא:[ת"ק]♦▀!◊ט.

אוסרין.רבי אלעזר ורבי שמעון:♦▀!◊ט.

▀◊ט.
איכא דאמרי, אמר רב חנן 

בר אמי:

מחלוקת ברשות היחיד: דבית שמאי אית להו דרב יהודה אמר רב, ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב, 

אבל ברשות הרבים ־ דברי הכל אסור.

לימא רב דאמר כבית שמאי?¿◊ט.

ֹ !ט. תנאי היא

שוטחן בחמה אבל לא כנגד העםדתניא: [ת"ק]♦▀!◊ט.

אוסרין.רבי אלעזר ורבי שמעון:♦▀!◊ט.

ט:
מתניתין דלא כי האי תנא.▀◊

▀◊ט:
דתניא, אמר רבי שמעון 

בן אלעזר:
 ֹ מודים בית שמאי ובית הלל שמוליכין את הסולם משובך לשובך. לא נחלקו אלא להחזיר

אין מחזיריןשבית שמאי אומרים:♦▀▀◊ט:

אף מחזירין.ובית הלל אומרים:♦▀▀◊ט:

במה דברים אמורים ־ בסולם של שובך, אבל בסולם של עליה דברי הכל אסור.רבי יהודה:▀◊ט:

מטהו מחלון לחלון.רבי דוסא:▀◊ט:

▀◊ט:
אחרים אומרים משום רבי 

דוסא:
אף מדדין בו.

בני רבי חייא נפוק לקרייתא.О◊ט:

^Оט:
כי אתו אמר להו אבוהון: 

[רבי חייא]
כלום מעשה בא לידכם?

סולם בא לידינו, והתרנוהו.אמרו לו:[בני רבי חייא]!О◊ט:

צאו ואסרו מה שהתרתם.אמר להם:[רבי חייא]▀О◊ט:

▀◊ט:
אינהו סבור:[בני רבי 

חייא]
מדקא אמר רבי יהודה בסולם של עליה לא פליגי ־ מכלל דתנא קמא סבר פליגי.
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ולא היא, רבי יהודה טעמיה דתנא קמא קא מפרש.¿◊ט:

ממאי^ט:

מוליכין את הסולם משובך לשובך.מדקתני:!▀ט:

!ט:
ואי סלקא דעתך בסולם של עליה פליגי, האי מוליכין את הסולם משובך לשובך? מוליכין את הסולם 

לשובך מבעי ליִה ־ אלא לאו הכי קאמר: של שובך ־ אין, של עליה ־ לא.

ואידך¿ט:

מי קתני סולם של שובך? משובך לשובך קתני, ואפילו לכמה שובכין.[בני רבי חייא]!◊ט:

!◊ט:
איכא דאמרי: אמרו לו: 

[בני רבי חייא]
הטוי סולם של עליה בא לידינו, והתרנוהו.

צאו ואסרו מה שהתרתם.אמר להם:[רבי חייא]▀◊ט:

▀◊ט:
אינהו סבור:[בני רבי 

חייא]
מאי דקא אסר תנא קמא ־ קא שרי רבי דוסא.

ולא היא, מאי דקא שרי תנא קמא ־ קא אסר רבי דוסא.¿◊ט:

אבל מטהו מחלון לחלון וכו'.▀>ט:

אלמא, גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא.▀ט:

השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים: יחפור בדקר ויכסהורמינהי:[בית שמאי]▀¿◊ט:

לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יוםִ [בית הלל]▀¿◊ט:

מוחלפת השיטה.רבי יוחנן:!◊ט:

¿◊ט:
ממאי? דלמא עד כאן לא קאמרי בית שמאי התם אלא היכא דאיכא דקר נעוץ, אבל היכא דליכא דקר נעוץ 

־ לא.

ואי נמי: עד כאן לא קאמרי בית הלל הכא אלא דשובכו מוכיח עליו, אבל התם לאִ ¿◊ט:

אלא, אי קשיא הא קשיא:¿◊ט:

לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יוםבית שמאי:♦▀¿◊ט:

עומד ואומר זה וזה אני נוטל.בית הלל:♦▀¿◊ט:

אלמא: גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית הלל לקולא▀ט:

השוחט חיה ועוף ביום טובִ ורמינהי:▀¿ט:

מוחלפת השיטה.רבי יוחנן:!ט:

ודלמא לא היאֹ עד כאן לא אמרי בית שמאי אלא היכא דאיכא דקר נעוץ, אבל היכא דליכא דקר נעוץ ־ לא¿ט:
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