
מסורת
המג שבת ועשרים אחד פרק נוטלהש״ס

 מאהמול :אורתא עד ליה מצנע אי חעייא * ומסיח כיון הסס
 וד•6ר\ה; לבהמה מוכן נמי השמשות ובין לשונרא • טליה דמהיה.
 • שנשבר ואוד :כלי לעלעול ולא ניתנו להסקה עצים דסתס פורגו״ן

דכרבי • ש״מ :נולד להו דהוו היום שנשברו • כלים בשברי :ביו״ט
:מוקצה ליה דאית ליה סבירא יהודה

^י׳ ת  מעל בידים • מטבירין מ
 ראויין שאינן קשין • טצמוח :השלחן

 להו דלית אגוזים של • וקליפין :לכלב יש® לג. ה5ני
מסלי, אומרים וב״ה ;מור^ה לכ״ש

 עליה כלי תורת שיש י הטנלס אס
 כרבי בידים הקליפין יעלעל לא אבל

 סתמא • השלח! מעל מעבירין :יהודה
 וכ״ש • מכזיס פסוס פירורין :היא
 מאכל שהס עעמא כדמפרש כזית

 שרביעין ■ אפונין של ושטר :בהמה
: בהם גדל שהקענית קענית של

• אסיוה ביה עור :ייש״ש • אפונץ
:בו שיאחזנו עור של אחיזה] [בית

מי,נחיןבו• עבלאנאין בו• מר,;סין
 ניטל :אצבעותיו בין נסחע שכשאוחזו

 מקבל ואינו : נגוב כשהוא • בשבס
 בגד ולא עץ כלי לא דאינו • טומאה

 vf< גט׳ מתכת: ולא שק ולא
 משנתינו על סומכין אנו אין • לנו

 מוחלפת אלא שנויה שהיא כמות
: כו׳ יהודה כרבי וב״ש שיעתה
 מעבירין מדקתני לאבדןביד• אסור
 ליה ־ דליס :להו זריק ולא בידים
 לאו מאתמול יהודה ר' דאי • מוקצה
 עמהן היה האוכל שהד קיימי לבהמה

• מסכוין שאין :מהם לוקח והיום
 של • גרעיניו :לסחוע מתסין שאין

• ארמייסא : לבהמה והם תמרים
 התמרים ומאכילין הם רעים תמרים

 אימייהו אגב הלכך לבהמה עצמן
• פרסייסא :קיימי נמי לבהמה
 אותן מאכילין ואין הם עובים תמרים

 בו משתמש צרכו• כל לבהמה:
 :בתבשיל וממחהו בזיון משום כאן ואין ץ.״״

 גרן>של מיס: של ספל דמיא• לי,נא י “ י
 התמרים כשאוכל לפניו צוברן • ריטי

 אותן ונועלן בעיניו שנמאסות עד
 לבהמה: ונותנן שלריעי כגרך מפניו [גיצהשס-לי:]

:השלחן עבר אל בלישני'• להו וריק
. עליה מיסב שהוא • המטה אמורי

ם ת  מאתמול אדם למאכל ראוי ואין ומתקלקל • דמסרח כיון ה
^ אפונין של אע״גדבשער לבהמה ליתנו עילויה דעתיה ו

 גרעינין וכן בהמה למאכל דחזו אע״ג יהודה לרבי אסרינן עדשים
ףמדליקין במה בפרק דלעיל ד אין אכלן יהודה לרבי דאמרינן כט•) (

הכא

 לטיל לג.) (שס
וקפד: כט. כח:

 קנז. לקמן
 הג.תושפ׳5[ני

 מתני תי״ז
ט׳׳ש] איפפא

א  מקנחין נ׳
 וניטל בו

 קנז• [לקמן
נ־] גילה ע׳׳ש

ש תנטע׳ נרפו

 מאתמול עיילדה דמסרחדעתיד־ו כיון התם
 מבירא יהודה כר דרבא מסתכרא נמי הכי
 לבית תכנס לא ייאשה רבא *דדרש ליה

 אסור שנשבר ואוד אוד מהן ליטול העצים
 בכלים *שמסיקין לפי טוב ביום להסיקו

 : טינה שמע כלים בשירי מסיקין ואין
. מעל *^מעבירין אומרים *ב״ש מתני׳
 לכל בעי ור״ש ליה' סבירא שמעון *מסלק^ אומרים וב״ה וקליפין עצמות השלתן

^מעבירון ומנערה כולה הטבלא את ( א דקתני בהמה למאכל ראויות הפחות (
״ ד ו ד ו י ח

 משפט עין
סצוה נר

ד מיי׳ א יט  מהל׳ ס׳
אסמג י״מ  הלפהי

 א׳גוםי' שוש׳ע עה לאוין
: שמין תקו ג

 מהלפוס ספ״ו מיי׳ ב כ
 שמג ip הלפה שנת

ת טוש״ע שה לאוין  א׳
 :פז שטין שח הי׳
 שס םפ״נ מיי׳ ג כא

שם שמג הלפהשו

 שד הכא מ׳׳מ בגרעינן מסיקין
 • אוד מהן ליטול ׳• התם כדפי׳
 דאסירי ה׳׳ג כפירוש לר״ת נראה
 שפ שי׳ א״ח טוש׳ט דאע״ג (י)זה מנאדלפירו׳ תיקוני משום

ק ליה מתקצא דלא ר מהל׳ מ?*י׳פ״/“ד כב ליד יבא שלא גז

: י ל נ ן קו ׳ ■ • וקליפין עצמות ;
 אפילו דפירש הקונערס כפירוש לא

 כלבים לאכילת ראויין ואין קשין
דכרבי בגמרא אמרינן תנא "דהאי

 יא הלפה ביפות
 קפ שי׳ א״ח שוש״ט

ד הטיף

 ד״ש נ־ ניצה תוש׳ {טי׳
מגניהין]

 ד״ה .5 ניצה תוה׳ [טי׳
ונ״ס]

 קג. טה. לעיל
 קב: קיז. קיא:

 לג: כז1קלג.ש1
 ו. פתונות

 פה. נפורות
לו.] [ניצה

 עי' א1ר [צ״ל
רנא] תוש׳ד״ה

נוטל עלך הדרןפי״ו] שפ׳1[ת

, פחות פירורין
 מאכל שהוא מפני־ עדשים ושער אפונין
 אחיזה בית עור לו יש אם יספוג בהמה
 *(וחכמים בו(נ) מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין

 ואינו בשבת *ניטל כך ובין כך בין אומרים)
ט׳ :טומאר! מקבל  אין אנו נחמן רב *אמר נ

 כרבי וב״ה יהודה כרבי ב״ש אלא לנו
 :פירורין השלחן מלפני w מעבירין :שמעון
 יוחנן רבי *דאמר יוחנן לר׳ ליה מסייע

 :ביד לאבדן אסור כזית בהן שאין יפירורין
 ליה דלית היא ר״ש מני :אפונין של שער

 בית לו יש אם ספוג סיפא אימא מוקצה
 בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין אחיזה
 מתכוין שאין דבר דאמר יהודה לר׳ אתאן
 ורבא *ראביי מודה ר״ש אפילו בהא אסור

ש מודה תחייהו דאמרי  ולא רישיה בפסיק ד
 שרו ארמייתא דתמח גרעינין "הני ימות

 אמן אנב ותזיין הואיל לטלטולינהו
 להואנב מטלטל שמואל אסור ודפרסייתא

 לטעמיה שמואל סימן): שפ״ז ריפתא;(שרנ״ם
̂מר  בפת צרכו כל אדם יעושה שמואל *ד»
 רב דמיא לקנא אגב לתו מטלטל *רבה
 של כגרף להו עביר יהושע דרב כריה הונא
 עושין *'וכי לאמימר אשי רב א״ל ריעי
 להו זריק ששת רב לכתחילה ריעי של גרף

 המטה אחורי להו זריק פפא רב בלישניה
 אבקולם בן זכריה רבי על עליו *אמרו
:וזורקן המטה אחורי פניו מחזיר ״שהיה

 מהל׳ פכ׳ו מיי׳ ה כג
 שמג ip הלפה שנת

 א״ח שוש״ע סה לאוין
 :ל שעיף שח שי׳

 מהלפות פ״ז מיי׳ ו כד
שמוש׳ע הל׳ נרכות

בנו את אדם נוטל עלך הדרן

 כוי פיחרין השלחן מעל מעבירין
 ומוקמינן בהמה מאכל שהוא מפני

:כוותיה בגמרא
ו נ  • ט׳ כר״י ב״ש אלא לנו אין א

 מיתניא לא עדיות במסכת
, , ̂ והיינו ב״ה וחומרי ב״ש קולי בהדי
̂ם?׳ה1<’'1 כה שיימחא מייחי דלא והא נחמן כרב  ל׳5'מ’יי׳״

פד הלפה שנת :מהא דהא אולמא דמאי משוס מהתם

) י ר ח י ק שאין פ ס ב ־”6ל י)םיי סי ־ א ״ ; ״ ;”ס
שחשעיףלו: פי'בקונע׳ • ביד לאבק י

J זורקי! קחני ולא מעבירין מדקתני
̂ל מגביהין קתני נמי דברישא לרבי וקשה  :סעיף
 קתני ולא וקליפין עצמות השלחן מעל

 ביד לאבדן שמותר אע״פ זורקין
 אלו בריש בברכות דאמרינן ועוד

 אומרים וב״ה נב:) (דף דברים
 פירורין נועל הוא ת״ח שמש אס
 שאין פירורין ומניח כזית בהן שיש
 יוחנן לר׳ ליה ומסייע כזית בהן

 מותר כזיה בהן שאין פירורין דאמר
 החס ליגרס אפשר ואי ביד לאבדן
 מותר גרסי׳ דהכא לר׳ *ונראה אסור
 שהוא מפני למיתני מדאצעריך ודייק

 חזי דלא משמע דהיינו בהמה מאכל .
 בהמה מאכל כשאר והוו לאדם

: מ״ר • לאבדן ומותר
ם א  איה • בו מקנחין אין לאו (

 כך בין וחכ״א דגרסי ספרים
 דאמר יחכן ולא מקנחיןבו כך ובין

 אחיזה בית עור לו דבאין בגמרא
 משוס דאסור מודה ר״ש אפילו

 יצחק וה״ר הוא רישיה דפסיק
׳ בי גרס מדלפירא

 נח: מנחות תוש׳ [עי׳
 הו1ד דאמרי ואיפא ד״ה

הסופות] משוגיות

חננאל

הגהות
ח הכ׳

 במשנה (א)
 מעל מענירין

 השלתןסירורין:
 ששמקנתץ (נ)

א) פ׳ ח (ו  נו
 ונ״נ תא'מ

 וחושפות רש׳י
 לא ואלפשי

 גרשיוחפ׳א
 מפי' אנל

 המשניות
 להרמנ׳ש

דגרשלה משמע

רבינו
 על מטה החבית פי

 אמר נופלת, והיא צדה
 לא רב אמר הונא רב

 אבל ■בשוכח אלא שנו
 בסים נעשה במניח
 נעשת פי׳ האשור. לדבר

 ואסור לאבן החבית?! ,
ו . ן ק נ .כלל החבית להטות אין ג

״” ?r״ ? ״’ =י י י ״ ^ י ל נ י
ר מחסין שאין פ ל לר״י נראה ואין א ב ק ר פ ב ה. תי כוו אי  ק

ת ת“החבי אחיזה ביס עור ישלו אם ספוג סיפא אימא (®)דאמר יהודה ר' מודה דברישא משמע בגמרא דהא ^ ^ ה בי ^ ט
 תניא .בו׳ צדה על • מ״ר • כלל ליה גרסינן לא ודאי אלא שמעון ר' ולא יהודה רבי לא בו מקנחין אין כך ובין כך בין כן ס6 לרבי^יהודה אתאן

ל א ו מ דף בתרא בפרק לקמן דשרי ליה סבירא דכר״ש גב על אח • ריפתא אגב להו מעלעל ש ) ( ו: תה מיהן בשבת שנתעלה נבלה ק: מרהי או םי ר׳יו ( א׳ ) 

א ז ר״ח • דלעיל ורבא כאביי חשוב אדם דהוה משוס היה מחמיר ב והא תאמר ואם • דמיא לקנא אגב להו מעלעל ר
האי למיעבד דאפשר היכא בין לן דשני לומר ויש לכתחילה שרי היכי דמיא לקנא ואעחי מוקצה ליה דאית כר״י לעיל סבר רבא

 אפילו ושרי אפשר לא תמרה גרעיני הני אבל לעלעלס יכול והיה בידו מאתמול היו יונה ובר דכיפין אפשר דלא להיכא מאתמול עלעול
ף יו״ע פרק בביצה דאמר חשוב לאדם ואך יהודה לרבי ד עבא ביומא שדינן היכי לחיותא סופלי הני יוסך לרב אביי ליה דאמר כא:) (
רב דאפילו אלמא כדשמואל ריפתא אגב להו מעלעלין למימר איכא מאי בשבת כו׳ להסקה חזיין לכלבים ולא לכם דאמר יוסי לרבי

:ריפחא אגב תמרה גרעיני התם שרי לאדם הראוי דבר אפילו וסכינא כפא אגב לעיל למישרי בעי דלא יוסך

בנו את אדם נוטל עלך הדרן

 באוצר טינחת החבית
 זכוכית כלי שהיו או

 טגביהה תחתיה טונחין
 על וטסה אחד לטקום

 שצריך מה ונוטל צדה
 . למקוטה וטחזירה לו

 נטי הכר שעל מעות
 דרב משט׳ אוקטוה
 בטגיח אבל בשוכח
ר נעשת כ  בסים ה

 אפילו ואסור לטעות
ה ואטר לנערן ב ר

לא יוחנן דר׳ טשטיה
נ זש דלפירוש ופו׳ לישול ד״ה תום׳ (ד) :פירורי[ השלמן מעל מענירין נם׳ (ג) וכן •עליו. ועודן מטלטלי; למקומו צריך הוא אם אבל עלוי לישב שצריך(שבר) בנון נופו לצורך אלא שנו :אע׳

ה (ה) ר והא טרפתי רב בר חייא תני : אימא דאמרינן יהודה ר׳ מודה ופו׳ לאו ואש ד׳ כחצר לבינת שבה דאטר יצחק ור׳ בחצר ארנקי שכח הושעיא דא׳
 ומטלטלו תינוק או ככר עליה שמניח ואמרו בסטין טעות מלאה דסקיא שכחו דאמר שילא בר ויהודה

 צמר של כיפת כנו; הן אכיפי תרווד פי׳ כפא טנח אביי בלבד• לטת אלא תינוק או ככר אמרו לא דאטר בתראת דהוא אשי כרב הלכתא אלא כוותייהו הלכתא ולית בשיח שטעתתא הני ככל הלכתא זוטרא טר ואמר
 וסכין וזוטלוססרי; דבילה של מקצוע בשבת טותרין כלים נ׳ אוטריט היו בראשונה דתניא בשבת לטלטלן טותרין שאלו אשר טבינא אגב יונה בן מטלטל והיה מבושל היה אבל מליח והוא יונה אבר סכינא מנח ורבא
נ קטנה  ר׳ דאי שטעון כר' ולא ליה טבירא יהודה כר' כלומר הוא מוקצה דהא לא לאוטצא חזי לא הא לאוטצא דחזי טעמא רבה על ואקשינן • מזלג משום טטאה ביפה ניטלה כדתנן זוטליסטרון היא וכפה השולחן שע'

 מיעיא ושרי ביו״ט אווזא בר לי מוי לשטעיה רבא א״ל והא יהודה כד׳ רבא לה סבר ומי עליה אקשינן ותוב .מליח בין חי בין אחר בשר וכל לטלטוליה שרי תפוח בשר אפילו אלא מוקצה ליה לית שטעון
הודה כר׳ דרבה דשטעתא ומסקנא . באשפה יניחנה טריפה תמצא שאט באשפה אלא לבודקה מתיר היה לא בהמת ואפילו לטלטלו אסור לאנילה מוכן שאינו דבר כל אטר הא יהודה כר׳ דאי שטעון כר׳ לשונרא  י

ש אלא לנו אין אנו נחם; רב אטר .ונו׳ וקליפין עצמות השולחן טעל מגביר,ין בה״א מתני׳ : היא ופשוטה ם׳ל ה יהודה כר' ב׳ ב׳ לר׳ ליד, מסייע מכזית פחות פירורי; השלחן נבי טעל מעבירין שטעון כר׳ ו
בית עור לו יש אם אלא בספוג באחוז לסחוט שלא אפשר אי דהא שטעון לר׳ אפילו בו טקנחין אין לאו ואם בו טקגחין אחיזה בית עור לו יש אם ספוג ,ביר לאבדן מותר כזית בהן שאין פירורי; דאטר יוחנן

ט נרעינין אחיזד,־ ט ת ט׳ ריפתא ואגב טטלטלינהו שמואל דפרסייתא .עצמן התטרים עם ונאכל׳( הן רכים פי׳ . אימן גב על וחזיין הואיל לטלטולי שרי ארטייתא ארמי , ד ר הדרן :שטעתא ו ל ם נוטל ע ד א

נסים רב
 המצניע בפרק נתן ר׳ של דבריו עיקר עצמו■ את נושא חי דאטר ליד, סבירא נתן בר׳ רבא •י לר,רים

 שטעון בר׳ דבא .עצטו את נושא שהחי מפני פטור החיים על חייב השחוטין על אומר נתן ר' צד) (דף
 המצניע בפרק גם שטעון ר׳ של דבריו ועיקר עליה פטור לגופה צריכה שאינה טלאנה דאטר ליר: סבירא

 ר׳ אטד רבד, אמר בנם׳ ׳Tוגד פוטר שטעק ור׳ חייב השרץ מן וכעדשד, המת מן כזית ובן דתנן צג) (דף
 בפרק זה פירשנו וכבר לקוברו המת את במוציא אף שטעון ר׳ היח פוטר לקיש ריש אטר יוסף ורב יוחנן

 העצים לנין תכנם לא אשד, רבא דדרש ליד, פבירא יהודד• כר׳ דרבא מסתברא נטי הכי השבת: יציאות
 וזה בלים בשברי מסיקי; ואין בכלים שטטיקים לפי להסיקו אסור טוב ביום שנשבר אוד אוד מד,ן ליטול
׳ לדברי שיה הודה י ד׳ בטר, בם׳ בטשנת שאמר ׳ קין( יחודת ר׳ כליטדברי בשברי טסיקין 1כש)ואי טדלי

נאק
 לא אט אומר יהודה ר׳ קנו) דף טסכתא(לקמן בסוף דתנן נטי בטוקצר, בנולד כוותיד, ליד, וסברא הואיל
 יונה אבר סיינא אמר ולכך ליה סבירא יהודר, כר׳ הטוכן מן שאינד, לפי אסודד, שבת טערב נבילד, היתה
טז לאוטצא הזי הא לי למוז  ב) טוב(דף יום מסבת בתחילת שאסר וכמו לא לאוטצא חזי לא הא טינה דדיי

 : ההכנה והיא חוזר אחד עיקר הכלל ני נולד ליד. לית מוקצה ליד, ודלית נולד ליד. אית מוקצה ליד. דאית
ר מ  ר׳ מני עוד אמרו וכן שטעון כרבי הלל ובית יהודד, כרבי שטאי בית אלא לגו אין אנו נחמן רב א
דף בפרק שטעון ור׳ ידצדד, רבי דברי ועיקר טוקצד, ליה דלית היא שטעון רה(  פירשנוה ובבר מד) ני
 בטסכת בטשנד, יל,ודד, ר' של דבריו עיקר אסור מתכוין שאין דבר דאטר יהודה לרבי אתאן .למעלה

ת דף יום ונטש׳ לג) (דף בטרו ב( נוטי^ פרק סליק :בירה בפ׳ זו בטם׳ גם דבריו פירשנו ונבר פג) טו
׳ ̂*רבא



 עיןמשפט
מצוה נר

 מהל׳ פכ״נ מיי׳ ב א א
 סמג טו הלכה שנת

 א״ח טיש״ט סה לאוין
:א סעיף שלה סי׳

 הל׳ סכ״א שם מיי׳ נ ב
יאטיש״עשהסעיףה!

[גפסקי

פסורתשבת ועשרים שנים פרק חבית286
ם ״ ש ה

ת י ב  דליכא אחיזה ביש עור לו יש אפילו • יספוג שלא ובלבד • ח
 כדרך יעשה שלא בגמרא כדמפרש אסור סחיעה חשש

 ואוכל דל״ג נראה • ואוכל יד על יד על מלהט :בחול שעושה
 הנך משמע הקופה לשוך ולא הסל ילשוך לא אבל סיפא מדקשני

 דחול עובדא משוס אסירי דווקא
יוחנן ורבי :שרי *כפו לשוך אבל איהא תוספות

כסותו]

ו ה ד  פכ״א מיי׳ נ
 יב הלכה שנת מהל׳

 א״ח טוש׳ע שם סמג
: א סעיף שכ סי׳

 מהלכות ס׳י מיי׳ ז ד
ד: הל׳ אוכלץ טומאת

ופ״א ה הל׳ שם ח ד,

עז: הלכה

 ג. ניצה סוס׳ [עיין
אמר] ר׳׳י ד׳ה

 בשאר יהודה כרבי הלכה אמר
ףביצה מסכש בריש פירוש• ד ושם) ג• (

 אדרבי יהודה דר׳ רמי יוחנן רבי
 לאוכלין אס אומר ר״י שנן יהודה
כו׳ למשקין אם מושר מהן היוצא
 דאיפרש אוכלא לאוכלין כל אלמא

sמשנר ר׳׳י אמר ועוד ורמינהו הוא _ ̂ _
 ביו״ע פירוש של הכלכלה על אדם ומושנ משכנ מהל׳
שנולדה ביצה וכן בשני ואוכלה ראשון י

 בראשון אין בשני בשני אוכלה בראשון
 השיעה מוחלפש יוחנן רבי ואמר לא

 אדם דמשנה דההיא לומר וצריך
 כן אס מחליך משני׳ דאי מחליך
 ליה הוה יהודה ר׳ הכא דנקע במאי

 הלכה למימר וה״ל רבק למינקע
 *ולי • מ״ר • פירוש בשאר כרבנן
 שפיר אשי משני׳ אפיך דאפילו נראה
 הגוזל בפרק בב״ק שמציע כעין
 בהמה גזל דשנן צו:) דף ( קמא

 כשעש משלם והזקינו עבדים והוכחשה
 לו אומר בעבדים אומר ר״מ הגזלה

 אמר בגמרא ואמר לפניך שלך הרי
 רב אמר אבדימי בר חנינא רבי

 רבנן שביק ורב ופריך כר״מ הלכה
 דרב דמסיק עד כו׳ כר״מ ועביד

 אע״פ אלמא אשנא׳ איפכא משנישין
 בעבדים וחכ״א במשנישין שונה שהיה
 למימר וה״ל לפניך שלך הרי לו אוכןר

 נקע אפ״ה כחכמים הלכה הששא
 המשנה שונין שהאחרים מה לפי ר״מ
 יהודה רבי יוחנן רבי נקע ה״נ

 בשילהי מציע נמי וכן בשמעשין
 העושה דשנן יס:) (דף דסוכה פ״ק

 וחכמים פוסל ר״א צריך כמין סוכחו
 אביי בגמרא ואמרינן מכשירין
 <כילש דגני יוסך לרב אשכחיה

 א״ל כר״א כמאן א״ל בסוכה חחניס
 ליה אמר כר״א ועבדש רבנן שבקש

 לו היה השחא שניא איפכא בריישא
 כר״א ולא כרבנן יוסך רב להשיב

 דרך הן אלא שני איפכא דאיהו כיון
:לי נראה מקום• בכל הש״ס פירוש• בשאר יהודה כר׳ הלכה

׳ביצה דבריש אע״ג ד ג•) (
 משום ביו״ע שנולדה ביצה יוחנן ר׳ גזר

^ ה בשאר גזר לא ו

אל רבינו תנ
ת י ב מציצין שנשברה ח
 סעודות ג׳ טזון הימנה

ו׳  ביין יספוג לא תנא ונ
 בשטן יטפח ולא בבפיו

 עושה שודא כדרך ביד
. ל ו ח  יטפח לא כ
 מקום בכל כדאמריק

 להטפיח ע״ם טופח
 החובל בפרק וכדתנן
 מעשה .ובו׳ בחבירו
 של ראשה שפרע באחד
 שטרה עד כו׳ אשר.

 חצירה פתח על עומדת
 .בפניה הפך ושיבר

 . שטן באיסר ובה
 והיתד. ראשה גילתה

 על ומגחת מטפחת
רו דאשהוכו׳גת״רגתפו

שזבו משקין
 בביצה לגזור מפי דשייך י״ל פירוש

 השרנגולש מן ליסחע שהיאעומדש לפי
 :מ״ר • כלל ליסחע עומדים אין פירוש שאר אבל חיה לגומעה *ודרך

ך ש מ נהרוש כמו מאליהן זב שמשך בקונע' פי׳ • כו׳ שמן מהן ש
דיו הריייחו ויורור לריד ולתירושו הרוושייו י

 מזון הימנה מצילין י׳שנשברה חבית
 באו לאחרים ואומר סעודות שלש

 סוחטין *אין יספוג שלא ובלבד לכם והצילו
 יצאו ואם משקין מהן להוציא חפירות את

 לאוכלין אם אומר יהודה ר׳ אסורין מעצמן
 מהן היוצא למשקין ואם מותר מהן היוצא
 מעצמן ויצאו מע״ש שריסקן דבש *חלות אסור

ם׳ ז מתיר אליעזר ורבי אסורין(א)  לא תנא נ
 יעשה שלא בשמן יטפח ולא ביין ייספוג
 לו 'נתפזרו ת״ר בחול עושה שהוא כדרך
 ואוכל יד על יד על מלקט בחצר פירות
 שלא הקופה לתוך ולא הסל לתוך לא אבל

 סוחטין אין :בחול עושה שהוא כדרך יעשה
a s שמואל אמר יהודה רב *אמר :הפירות 

 בזיתים לחכמים יהודה רבי היה מודה
 יהיב נינהו דלסחיטה כיון מ״ט וענבים
 יהודה ר׳ היה חלוק רב אמר ועולא דעתיה

 הלכה אמר יוחנן ורבי וענבים בזיתים אף
 כרבי הלכה ואין פירות בשאר יהודה כרבי

 רב אמר רבה אמר וענבים בזיתים יהודה
 יהודה רבי היה מודה שמואל אמר יהודה

 חכמים יומודים וענבים בזיתים לחכמים
 ירמיה רבי א״ל פירות בשאר יהודה לרבי
 תשכח לכי א״ל פליגי במאי אלא אבא לרבי
 בתותים מסתברא יצחק בר נחמן רב אמר

 מהן שמשך ייזיתים דתניא פליגי ורמונים
 בין והכניסן יין מהן שמשך וענבים שמן

 יתותים אסור מהן היוצא למשקין בין לאוכל
 יין מהן שמשך ורמונים מים מהן שמשך
 למשקין מותר מהן היוצא לאוכלין והכניסן
 יהודה רבי דברי אסור מהן היוצא ולסתם

 למשקין בין לאוכלין בין אומרים וחכמים
 סתם יהודה רבי וסבר אסור מהן היוצא
 לרצון מטמא האשה חלב’ *והתנן אסור
 אלא מטמא אינו בהמה חלב לרצון ושלא
 ומה הוא וחומר קל עקיבא ר׳ אמר לרצון
 לקטנים אלא מיוחד שאינו האשה חלב

 הבהמה חלב לרצון ושלא לרצון מטמא
 אינו לגדולים בין לקטנים בין שמיוחד

 לרצון שלא ובין לרצון בין שיטמא דין
 לרצון שלא האשה חלב טמא אם לו אמרו
הבהמה חלב יטמא טמא מגפתה "שדם

שלא

יט: לעיל

יד: סול־ן

ת ^ ^  הרבה בכלים ואפילו • סעזדוה ג׳ מוון הימנה מצילין .ה
קכ•) דף (לעילהקדש כשבי בכל אמרי' מנא בחד דאילו

 שלא ובלבד :סעודוש ג׳ מזון אחד כל • לכם :מציל דבעי דכחה
 שמא גזירה בכלי ולהעיפו לחזור היין במקום ספוג ישים שלא • יסהוג

• הפירוה אה סוחמין אין :יסחוע
: דדישה חולדה (=)מפרק ליה דהוה

לכשחילה: יסחוע שמא אםורין-גזירה
̂ הס לאוכלין• אם אומר יהודה רבי

V 1 מהן היוצא פירוש אושס מכונסין S:
^ שזבו במה ליה דלאניחא מושר לי ו
 ואם : יסחוע שמא בהן למגזר

 דניחא אסורין מסנסין • למשי,ין
 ונשקיימה מינייהו דנפקא במאי ליה

 יסחוע שמא צמיגזר ואיכא מחשבשו
 דמשקין ד&עמא בביצה אמרי׳ והכי
 חלום :הוא יסחוע שמא משום שזבו
 זב הדבש שמרוסקין מאחר • דבש

 דרך ואין השעוה משוך מאליו
 משיר אליעזר רבי הלכך לסוחעו
 שאינן אמו גזירה אוסרין וחכמים

: W להו מרסק דלמא מרוסקין
^׳ ;  והשמן כפו בו מכניס • ויספה ן
 ואסרוה הכלי בשפש ומקנחו בה נדבק
 יהודה ר׳ מודה :דחול עובדין משוס

 לאוכלין דהכניסן דאע״ג בויחיס•
 לסחיעה דרובן דכיון אסור מהן היוצא
 דעשיה יהיב משקה לידי אשו כי קיימי

 בויהים אפי׳ :בהכי ליה ניחא למיהוי
:נכנסו לאוכלין והני הואיל ומנבים•
פליגי• ורמונים בהוהים מסהברא

 משוו הלכך למשקין להו דבעו דאיכא
 יהודה ור׳ וענבים כזישיס רבנן להו

 ליכא פירוש שאר אבל עלייהו פליג
 רבנן מודו הלכך למשקין להו דבעי
 נהרוש כמו מאליהן זב • שמשך :בהם

• והכניסן :קפא•) דף (לעילהמושכין
 למשקין בין לאוכלין בין משחילשן

ד דרמוניס כו׳  דאיש משוס יין ק
״ . דנקע והא • הו׳ והה״א :קיוהא להו
 אמר ולא דמסשברא לישנא נחמן רב

כדפי׳ האשה פליגי ורמוניס דבשושים בהדיא

 בחושים פליגי למימר דאיכא משום
 פירוש לשאר וה״ה ורמונים

ני כסי יצףידניך ״’ די ל י ־ ק ״ י  K”“״־ ®
 דשמעינן דלקמן בריישא משום ואי

 יהודה לרבי חכמים דמודים מינה
 שמעינן בהדיא לאו פירוש בשאר

 היא יהודה רבי למימר דאיכא לה
 יהודה רבי וסבר עלה: כדפרכינן

 למשקה ולא לאוכל פירש שלא • סהם
 וההנן :אסור מהן הזב המשקה הוי

 לרצון :מכשיר • מעמא האשה הלב
 לרצון ממנה שיצא בין לרצון• ושלא

 קרוי שהחלב לרצון שלא שיצא בין
 חלב :ד) (שופעים וששקהו החלב נאד אש ושפשח שנאמר משקה

 משקי חשיב לא לא ואי • לרצון יצא כן אם אלא מממא אינו הבהמה
: לקמיה מפרש ועעמא עומאה מקבל אינו שרץ ט נגע ואם

שדם
לר״י

הגהות
הב״ח

 במשגה )6(
 ור״אמתיר־נ״ג

 אלעור ר׳
 עי׳ גרסי׳

 גפ״ק נפירש״י
 יט דף דשכת

 ; ע״נ ריש
 ד׳ה רש׳י (נ)
 סוחטין אין

 מפרק ונו׳
 .חולדה דהוא

 חלות ד׳ד. (ג)
 הס׳ד להו ונו׳

 ואח׳כמ״הולא
יטפח!(ד)תוס׳

 לאוכלין בין הכניסן לומר צריך ולפירושו המושכין
 לר״י קשה ועוד כן משמע הלשון ואין משחילשן הכניסן הייט כו׳ מלקט בחצירו פיחת לי

 קשה ועוד רבים לשון מקום בכל דמים שנמשכו או שמשכו למימר ה״ל מים מהם שמשך שוחים גבי קאמר מאליו משך דאי “1̂,■לא^^ו
 וענבים דבזישיס משמע דהכא וענבים בזישים יהודה רבי היה חלוק לעיל דאמרי יוחנן ורבי דרב שיובשא הוה בריישא הך כן אס יעשה שלא הקיפה לתיך

בזישיס יהודה רבי היה חלוק דסברי יוחנן ורבי לרב דהששא הכניסן ושוב שחילה וסחטן קאי אאדם דמשך לר״י נראה אלא מודה
להוציא שחילה שסחטן מאחר לאכילה נמי שהכניסו אחר משקה לסחוט דעשיה יהיב דילמא טפי למיחש דאיכא משך נקטדוקא וענבים יהודד.אםרשטואלורב
 משך דאפילו ורמוניס משוםרבושאדשושיס משך נקט וענבים בזישים יהודה מודהןרבי דאמר ולשמואל לא משך לא הא משקה מהן מ^דחלוהת^^ח״״

ב • מ״י * מוחי מהן היוצא לאוכלין הכניסן אמר יוחגן ור׳ וחכמים ל  כל (ס״א) מכשירין במסכש דשנן והא • לרצון ושלא לרצון מטמא האשה ח
 לרצון דהשס רצון דמי לא מכשיר לרצון שחלשו שאין פי על אך לרצון שסופו או לרצון סופו שאין פי על אך לרצון ששחילשו משקה בשאי יועדה כר׳ הלכה

 הכא דניחאליהאבל יושן אך ליה דניחא מהישן ישן דכי יוקדומיא דבעינן לרצון שיהא הזרעים על נפילשן בשעש דהכאדהשסמיירי
ן :הבהמה מן או האשה מן פרישה בשעש מיירי יהידח רב אמר אבא ו צ ר הוא חד ודם וחלב טמא מגפשה דדם משוס טעמא בסמוך כדמפרש לרצון• ושלא ל

דהא לר״י ונראה וששקהו החלב נאד אש ושפשח שנאמר משקה דאיקרי בקונט׳׳משום שפי׳ למה צריכין ולא חלב ונעשה נעכר דדם ^'?חכטיס
 דפריפיח י״ג למאן או דפרישה (*)טעמא ליה דליש דשמעשין עקיבא לרבי הנ״מ האשה חלב גבי נה:) דף (נדהנדה דם כפי טעמא האי לפרש דאיצטריך
[ועי׳תוס׳נדה : *מ״ר • לרצון בהמה חלב לטמא דוקא אלא האשה לחלב כדפרישיש צריך(י) לא דשמעשין לרבנן אבל חלב ונעשה נעכר דם דלישליה

 יהודה רבי
ם  ומודים ועגבים םיתי
 ירודה לרבי חכמים
 ובמאי ־ פירות בשאר
 ורטוגים בתותים פליגי

 שמשך זיתים דתגיא
 שמשך ועגב*ם שמן מהן
 בין והכגיכן יין מהן

לטשקין ן י כ לאוכלין
א יהודה ד׳ דברי אסור מהן היוצא ולסתם למשקין מותר מהן היוצא לאוכלי; והכגיסן יין מהן שמשך ורטוגים מים מהן שמשך חותים .אסור מהן היוצא חב׳  ־ אפור מהן היוצא לטשקין בין לאוכלי! בין ו

ר וטי. ורמונים בתותים וחכמים ירודר. ד׳ חלופת נמצאת אסור מתם ירודה ר׳ וסבר אטריגן ולפיבך דבריו לברר רוצרכגו יהודה כר׳ הלכה יוחנן ר׳ שפסק וכיון פירות בשאר יהודה כר׳ הלכה יוחנן א׳
והוען

נתיב י׳׳ה י־ון מחמיך
 הכניסן ם6 וימונים תותים נפי׳ דאמי יהודה י׳ ״נ6מ: דעתו כלום מזכיר איט ורמונים מתוחים אנל ועננים מזיתים גם פירות משאר רק איירי לא ור״י ועוד נ׳א *)
 ודרך ל“5ו כלום להגיה שאין פשוט והיותר ה5ני ונמס׳ לט. עירונין נמםכת מהדדי ליה רמי וע״כ נניצה אסור דנראפון ס״ל ואפ׳׳ה לניצה דומין והן מותר מהן היוצא לאוכלי!

:כו׳ ודרך אמר ע״ז תקון שום שא'צ שזנו למשקי! לדמות ראוי ואינו תיקון עוד צריך ומימ לסחיטה עומדת אם דאף ליישנ ור״ל לגומעה
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