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 שתולית טרנליות טטיני
 טשום בצואריהן הנשים

 דבריו. ונדחו .רעה עין
 טוטפת טאי ואיתוקטא

 שיש אב בלוטד אמייני
 כי . הרבה טינין בו

 דכתיב וני תרנם מיני!
 זמרא וני ג) (דניאל
 ומר מיני כל פירוש

 טוטפת נקראת וד!יא
 למעלה שנותנת מפני

 במקום המצח טן
 יוצאה כדתניא הטוטפת

 הטווהבת בסבכה אשר,
 ובסרביטין ובטוטפת

 טוטפת אבהו ר' ואוקטה
 לאוון מאוון הטור^£ת
 עד לה המגיעין טדבוטין

א : לחייה ל  בכבול ו
 כיפה אבהו 'ר' אוקטר,

 יוצאה דתניא צמר של
 ובאיצטטא בכבול אשה
 בן שטעון ר' לחצר

 אף בנבול אומר אלעור
 דייקינן כו׳ לרד,׳ר
 דאיצטטא רוטיא דנבול

 אף כיפה איצטטא מה
 וכדגרסינן . כיפה כבול

 כיפה ע״א) קלת (חולין
 מונח היה צמר של

נ בראש ׳  הציץ ועליו נ
 על אותו ושמת שנאטר

 חוטין והן .תכלת פתיל
 עבות מעשה נדילין
 ושלש בשתים רוובין

 ולית אבנט בנון אצבעות
 דאטר בשמואל הלכתא

 דאין דעבדא כבלא
 תורר, של בדבר עושין
אלא טספקא להקל

מסורתשבת ששי פרה במהאשה114
הש׳ם

 משום מעמא דקמלא דמשמע חימה .עסקינן בקעלא
 חועיצמר כהדי בסיפא פני(ג)במתניחין וא״כאמאי חציצה

 הוא נוי של דבר נמי דקמלא רשב״א ואומר למיתנייה ליה הוה ברישא
 ולכך חציצה דליכא ברפוי מחני׳ ומחויאומיירי שליך דילמא לחוש ויש
אבל חכשיע משום אלא לאוסרו אין

 מה יפול שלא לבה כנגד בצוארה לחלוח חשוב בגד .עסקינן בקטלא
 למכנסים שעושים כעין שנצים מקום לו ויש בגדיה על אוכלח שהיא

 הרבה רחב שהבגד הרצועה סביב ומוללחו רחבה רצועה בו וחוחב
 בשרה שחהא כדי בחוזק עצמה וחונקח צוארה סביב הרצועה וקושרח

בעלח וחראה בולעח
 דליכא במיהדק איירי דהכא ברייחא
 מסירה שאינה שלפא דילמא למיחש

 וא״ח בשר בעלח חראה שלא לפי
 משום ברייחא לאוקמא דוחקיה ומאי

 משלפא ומשוס ברפוי לוקמא חציצה
 ליה משמע דברייפא וי״ל כמפני׳
 דרישא דומיא חציצה משום דעעמא

 בחועין יוצאוח הבנוח דקפני
 איצעריךדליכאלמיחש שבאזניהסדלא

 הוא דפשיעא ומחוייא שלפא דילמא
 איצעריך אלא בחועין שייך נוי דמאי

 ואינה חציצה בו דאין לאשמעינן
 סיפא וה״נ סבילה בשעח מסירחן
א חצי משוס עעמא י נ ת ־ ה  נמי צ

 הקבועים כו׳.מדחני(ג)וסרביסין הכי
 אבל בסבכה אפזיינו לקבוע ודרך בה

 : קובעין אין דקמיפפא חומרחא
י  אי פימה .חנן דעבדא כבלא א

 קחני אמאי חנן דעבדא כבלא
 למיפני דבעי וי״ל אשה גבי ספי

 ובפאה בכבול יוצאה דמפני׳ בסיפא
 שייכא לא נכריח ופאה לחצר נכריח

 נמי פני לא אמאי וא״ח באשה אלא
 דאין כבול בהדי נכריח פאה ברישא
^ לומר ויש לרה״ר בה יוצאין ל מי  ד

 בה לצאח דאסור היא דפשיסא
 דמחכו משוס משלפה דודאי לרה״ר

 חנן דעבדא כבלא אי וא״ח עלה
 דברים משאר ספי בחצר שרי אמאי
 דשרי ניחא חנן צמר של כיפה אי אבל

 כדמפרש בעלה על פפגנה שלא בחצר
 דכבלא וי״ל סד:) (דף לקמן עולא

 רוח קורה בו לעשוח כדי שרי דעבדא
 כבול בלא היום כל היה שאם לרבו

 שיעשה מועס בדבר בחצר אפילו
 שדעפו רבו סבור רבו כנגד העבד
 ולקמן■ קססה לידי ואפי בו למרוד

 ,דכבול כ״ע מודו דבסיפא *דפירש״י
דהא לר״י קשה היא צמר של כיפה

 את חונקת ®ראשה עסקינן בקטלא הכא
 ד :בשר כבעלת שתראה לה רניחא עצמה
 חוצצין אין שער ושל צמר של אומר יהורה
 אמררביוסףאמר j בהן באין שהמים מפני

 יהורה כרבי הלכה שמואל אמר יהורה רב
 דפליגי מכלל הלכה אביי *א״ל שער בחוטי

 קמא מתנא דשמעינן לאו אי תימא וכי
 מיירי הוה לא נמי איהו שער בחוטי דאיירי

 דמוריתו היכי כי להו קאמר כשם ורילמא
 צמר בתטי נמי לי אורו שער בחוטי לי

 יימורים שמואל אמר נחמן רב אמר *איתמר
 נמי תניא שער בחוטי יהורה לרבי חכמים

 חוצצין אין שער חוטי חוצצין צמר חוטי הכי
 חוצצין אין שער ושל צמר של אומר יהורה ר׳

 דיקא נמי מתניתין יצחק בר נחמן רב אמר
 בין משלה בין שער בחוטי אשה יוצאה *רקתני

 אפילו יהורה רבי אילימא מני חברתה משל
 וש״מ היא רבנן לאו אלא נמי צמר חוטי

 :בטוטפת לא :ש״מ פליגי לא שער בחוטי
 א״ל חומרתארקטיפתא יוסף א״ר טוטפת מאי

 ותשתריאלאאמר מומחה כקמיע אביי"תהוי
 תניא *אפוזיינו ראביי משמיה יהורה רב
 המוזהבת בסבכה אשה ויוצאה הבי נמי

 טוטפת איזו בה הקבועין ובסרביטין ובטוטפת
 לה המוקפת טוטפת אבהו א״ר סרביטין ואיזו
 לחייה ער לה המניעין סרביטין לאזן מאזן
 מיני של אותן עושין עניות הונא רב אמר

 ושל כסף של אותן עושין עשירות צבעונין
 זה כבול ינאי רבי אמר ן בכבול ולא :זהב
 אבל תנן רעברא כבלא אי מהו יורע איני

 כיפה רילמא או רמי שפיר צמר של ביפה
 רבי *אמר כבלארעברא וכ״ש תנן צמר של

 תנן צמר של יכיפה כמ״ר מסתברא אבהו
 ובאיסטמא בכבול אשה יוצאה הכי נמי ותניא ,

*אףבכבוללרה״ר אומר אלעזר בן ר״ש לחצר שמעהכאלמ״דכבלאדע / _ ן.א3מ : ;u n . ,ר*,״
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אין השבכה מן למעלה שהוא כל בו ן־יוצאין פרש״י . כלאים משום בה אין

 ומפוך בשר
 אינה ורחבה חלקה שהרצועה

 והא בפמיה .דפליג* מכלל :מזיקפה
 מינה שמע בשערה איירי פ״קלא
 גבי על מיהדק דלא מודה בשער

 :שער דאדכר האי .דילמא :שער
 מודים שאפס כשם . להו קאמר כשם

 צמר(א): שעראודו־ליבחוסי בחומי לי
 שעושין קשר . דקסיפסא חומרהא
 פשלוס: שלא רע עין קיסוך לרפואופ

 מפני׳ דקפני . מומחה כקמיע וחיהוי
 המומחה מן שאינו בדמן בקמיע ולא
מי: שפיר מומחה הא  . אפוזייני ד

 קופיי״ה . שבכה :זהב של פרונסי״ל
 ליהמיגליאראשה:המקפת. שלפא דאי
 המגיעים : לאזן מאזן הפדחח אח
 וחולה כורכפו ראשה על . לחייה עד
 כבלא אי :ומכאן מכאן לחייה על לה

 לעבד שעושין חופם .הנן דעבדא
 עבד שהוא הוכחה לסימן בכסופו
 פצא לא דשפחה מפני׳ קפני ובההוא

 ככובע . צמר של כיפה אבל :בו
 כבול נמי דמקרי השבכה שפחה

 דכיון . ימי שפיר : בו ומפקשסח
 :ומחויא שלפא לא שערה דמיגליא

 פצא דלא . מכן כיפה דילמא או
 מפחח ומחויא שלפא דחיישינןדילמא

 כבלא שכן וכל מגלה ואינה השבכה
 לקמיה . ובאסעמא בכבול :דעבדא
 כל ומדקפני אססמא מאי מפרש
 כיפה ש״מ השבכה מן למסה שהוא

 לאחר קסנה מצנפח פרוחי. פנן:כליא
 יש וכספה ראשה שקולעח קישוריה
 לקישוריה חון שיוצאין פסנוח שערוה

 שמפריחין על פרוחי נקרחין והן
 קישוריה ואוגדפךלפחה לחוץ ויוצאין

 אופן מונעה קצרה:כליא. מצנפה ע״י
 כלאים. משום בה מלצאפ:אין שערוה
 פולסר״א שקורין לבד כמין שעשויה

 .בנגעים מעמאה ואינה סוויה: ואינה
 כפיב נגעים דגבי גופיה סעמא מהאי

 : וסווי שוע מכלאים ויליך בגד נמי
אין

 קו: [לקמן
נסמן] וסם

 ס״אאלאטודי׳
 אתמראטררב

 ר״י אטר יוסף
שמואל אטר

סד: לקמן

 יז5 פי׳
 ערך [ונערוך

 אג פי' אג
)יינא]

א  איתמר ס׳
 כיפה אטד רג
 תנן צטר של

 אטר ושטואל
 דעברא כבלא

 כיפת אבל תנן
 שפיר צטר של

דטי
פרש״י . כלאים משום

 מאי ביזיוני אבהו איסטמאא״ר מאי בו יוצאין a וריב״א? סווי שאינה משוס
פ״ה] [תוסס׳ בה אין” באיסטמא נאמרו דברים *נ׳ ת״ר פרוחי כליא רב אמר אביי אמר ביזיוני | דהחנן להפיר אין הכי דמשום אומר

ן| שהן מפני אסורין *הלבדים עי  אף אמרו ר״ש משום לרה״ר בה יוצאין ואין בנגעים מטמאה בלאיסיואינה משום שי
^ קשה דבר דאיססמא משום אלא א הו

י משוס^' רבנן אסרו לא קשה ובדבר משנתנו שאסרר, ד,כבול
שלצטר אכיפת ףדביצה קמא בפרק כדאמר כלאים יר׳״י ״י ד  האי אסורין לבדים דשאר אע״ג שריא דנרש גמדא נמסא האי יהושע דרב בריה הונא א״ר ושם) טו• (

" צסמא^^היא“ י עי ףלו בא פרק ביומא משמע וכן קשה שהיא לפי שריא .׳? ד ) ( מי  רב דאמר הא כי פחפיהס להציע שרי ולכך הן קשין כהונה בגדי אמר אשי רב ס
ףדערכין בפ״ק דאמרינן לר״ה וקשה שריא דנרש גמדא נמסא האי יהושע דרב בריה הונא ד,רבה חוטק נלוטר ד ) ( :  וישראלים לויס כהניס בציציה חייבים הכל ג
 קשין כהונה בגדי והא להו אישפרי היכי והשחא ליחייבי לא כו׳ לגבייהו כלאים ואישפרי הואיל סד״א ליה איצסריך כהנים ומשני פשיסא ופריך בפנ?מלח’»תן

 דבכל לקשה רך בין חילוק אין הפורה מן דאסור והעלאה] מלבוש [ובדרך ונוז סווי שוע שהוא דדבר ר״פ ואומר שרי נמי לישראל וכה״ג הן !י ב ו ב ז ה יצעתי,
 ובגדי מדרבנן אלא כלאים בהו דאין כיון ללבוש אפילו בקשין שרי שוע אלא שאינם לבדים כגון דרבנן בכלאים אבל הפורה מן אסור ענין י י ° י׳ ̂ שטתביישת

 כן לעשוה אסור חכמים אמרו אבל פחפיך להציעו מופר אפה אבל עליך יעלה לא כדפניא פחפיהן *להציע מדאורייפא דשרי כיון נמי כהונה
 מרדעה כגון פחפיך להציעו מופר כריכה שכיח דלא היכא נמי רך ובדבר כלל רבנן גזרו לא דבקשין הן דקשין כיון מדרבנן אפילו שרי כו׳

 ושל צמר של בגדים בלאי בפוכן יש שאם יצחק ר׳ השיב פורפונסש קוטש אופן ועל כלאים במס׳ דחשיב אחריני ומילי וכסחוה וכריס החמור
בהצעה אלא וכסחוה כריס הפירו שלא משי של או קנבוס של החפירה חוס אפילו בהעלאה דאסורין פפירוה שפי המחס בהן ונפחב פשפן

 כלאים להציע
כצ׳ל תחתיהן

 ותולין מעליה הזבובין
 ונקראת.כליא בפניה זד,

 אותה כגון והוא דיבי
 מ׳ו) פ״ד ששנינו(מדות

 לפי . עורב כולה אטה
] שבמקדש ן ו ש א ר ]

_ ומקרב שמחבר אלא כלל לבגד מחברן החפירה חוס שאין בהעלאה אך דמופר להיוה יכול צמר’ גיזי רק בפוכן אין אס אבל לא בהעלאה אבל ^!™היתד^י^ש
 ד׳ה רש׳י (א) חבלים קשירה או הפירה או אריג כחיבור חיבור זה ואין שבינפים הצמר מפהדק כך ומחוך צדדין משני הקוסש כסוי שהן פשפן של הבגדים שני ״י™ י]יי בי ״ייי״

ה דבמה Ja״ פ״ך, ש״ נ אי ו ־ ה מ ה שיז במה אפי׳ בנגעים איריא מאי לר״י קשה בנגעים. מסמאה ב ?ר5 )‘סי לק״ן(י׳'' י
 ואח׳כמה״ד בכפה כמו מדרס בה דשייך בזב שטמא איססמא ושרץ במה וטמאים בזב שסהורין קטנים דפכין מק״ו ושרצים במה ר״ידמטמא ואומר יקתשת קדושתו אין

ת °ר׳’כ איתמר פי׳ ובערוך ושרן במה שיטמא דין אינו המדרס מן טהור לס״ה שנפנפו כפה ה) משנה כ״ח סרק (כלים דאמר ^פו
 ̂ היפן' בספר הזהב כ׳׳א עיקר הבגד שאין לא בנגעים אבל פכשיט כשאר ושרצים במה דמטמא ניחא ולפ״ז ומרגליוה טובוה אבנים בה וקבועין מוזהב טומאה דבר שם יישליכו

כ”י,,ן*יי2 ^ י ם: משום בה אין נמי טעמא ומהאי טובוה ואבנים ”\ הס״ד^יי׳כ והאמר כלאי
די׳ה תום׳ (נ) עורב כולה אותה וסראו
• וסרניטין ובעוטסת מדתני וכו׳ תניא ד״ד, (ג) :גמתניתין לקטלא תני אמאי ופו׳ הכא ת ע נ ו ם זו כלומר

בננ מלפרות העורבים
בה שאין בנגעים מטמאת ואינה הוא אריג דלא כלאים משום בה ואין חשוב כליוכטשאוי שאינר, לפי לרר,׳ר בה יוצאין אין באצטטא נאסרו דברים שלשה ת״ר הורעים: שוטרי עכשיו שעושין כדרך צורה וזו ההיכל

גאון נסים רב
חסדא רב ליה אטר לאיפנויי הונא רב קם אדהכי האירוס ועל חתנים עטרות על גזרו קיסר אםפסינום של ר׳ ולדברי חתנים עטרת משום בת אין קטא תנא לדברי באיסטמאוכו' נאמרו דברים שלשה רבנן תנו פ׳ו

שחטצנפת בזמן לך לומר העטרר, אצל מצנפת מה וכי הטצנפת הסר ה׳ אטר כה כא) כתיב(יחזקאל קרא האחרון בפרק סוטה במם' שאמרו הטעם מחמת הוא כלות עטרות משום בה אין אלעור בן שמעון
אדם כל מראש העטרה תסתלק גדול כהן מראש מצנפת נסתלקה חתנים בראש עטרר, תהא נדול כהן בראש א' ובס׳ כלות עטרות על גזרו טיטום של בפולמוס חתנים עטרות על גזרו אספסינום של בפולמוס מט) (דף
דף מן מין( : דאסור הוא מדרבנן חאלהים להו אמר שטעתא לר,א וקאמרי יתבי דד,וו אשנחינדע חונא רב אתא אדהכי בפולמוס דתנן מרבנן ליה אמר דאסיר טנלן כלילא ודגא לרב גלותא ריש ליה אמר אמרו ז) ני

” סהע״א: דף לקמן השננה מן למטה שהוא כל אלעזר נן שמעון י3ר אמי כלל שם דכליס: הרע״נפי׳אמ׳ח קטלא. נקרא הטעם ומזה . עצמה את חונקת דאשה גט׳ הש׳׳ם גליון



מסורת
שההש״ם נחשבת ששי פרס במהא

רו • כלוה מערוה משום בה אין  מחורבן בהן חצא שלא עליהן מז
ףסועה במס׳ צער משום ואילך ד  דמתני׳ כבול • אמר ושמואל מט.): (
 כבלא הוא • שבצוארו חופם :אבהו אדר׳ ופליג דעבדא כבלא

ע: משל אותו והיועושין דעבדא  ליה אית • רביה ליה דמביד מי
להוליס מצוארו ליה שתיל ולא אימתא

קמז. לקמן

 [נליםס״ימ״ל)
 מנחות ע״ש]

 :[ושםאיחא1סנ
 גשם זה דגר

 כלי מר דאמר
אננים]

ש  ווג ט׳
 דלא שבצוארו

 כו' דילטא
רש׳ל כצ׳ל

נז.] [לעיל

 גליון
 הש״ם

י ש׳  ד״ה ר
 גללים כלי

 . נקר סיעי5
 עז דף ע׳ל

ג  נרש׳י ע׳
 . גללים ד״ה

 מנחות וע׳
 תד׳׳ה ע׳׳ג סע

: גללים כלי

V
 ונשבר החותם • מיפסק :בידו

 נעלו שהוא יאמר שלא מרבו ומירתת
 :חורין בן שהוא בשוק להראות

 כדי כתפיו על העלית ■ ליה ומקפל
 יבינו ולא החותם מקום יראה שלא

 :כמשוי כתפו על העלית ודמי שנפל
 אלא תכשיע דאיע • חמאה חייב
 כולהו : מלטש דרך שלובשו בזמן
 • חהימי בסרבלי ליפקו לא רבנן

 שלהן לעליתות חותמות עושין היו
 כפופין שהן להראות עבדים כעין
 מפסקי דאי ליפקו לא גלותא לריש

 טלך• קפדי דלא להו: ומקפלי מרתתי
 העבד יוצא בלאחותם: תלך אס

 דלא עיע ובשל • שבצוארו בחוחם
 דמירתת משוס ואי לאתויי עליה קפיד
 משוס מינה נפקא חורבא מאי

 בידיה ליה מייתי לא דרביה אימתא
 אלא דעבדות היא הוכחה לאו דהא

 וזה :בכסותו או צוארו על כשישנו
 לנוי דלאו טומאה• מקבלין אין וזה

 תכשיע משוס עמא שיהא עביד
 לה מוקמינן מתכת דבשל ואע״ג

 הוא דיליה לנוי לאו מיהו לקמן להא
 :הוי לא נמי תשמיש וכלי לגנאי אלא
 שבצוארו בזוג ולא לנויעביד: זוג•
 לקמיה • שבכסוחו בזוג הוא יוצא אבל

 • טומאה מקבלי! : עעמא מפרש
 עושים • שבכסוחה : הוא שתכשיע
 • מצא לא יענפו: שלא מעילין לסוסים

 נד:) (ד׳ פרקין באידך כדאמרינן
 אין :לחינגא דאזיל כמאן דמתחזי
 לבהמה: תכשיע דאין • טומאה מקבלין

 רביה• ליה דטבד ואידי אידי לא
 אוקימנא דמתניתין דכבול דאע״ג
 הוא התס לנפשיה איהו בדעבד

 של חותמות בסתם דאיכאלאוקמיה
 עליו מקפיד• אין מיתבר דאי עיע

 הלכך אדונו לבית שבריו להביא
 רביה ליה בדעבד לאוקמיה ליכא
 מיתסר הוה לא רביה ליה עבד דאי
 ליה שקיל לא נפסק שלא זמן דכל

 ואי דרביה אימתא משום מצוארו
 משוס בעליו עליה קפיד לא מיפסה
 לא הלכך פסידא דליכא פסידא

 לאוקמא איכא לא הך אבל ליה מייתי
 מסיפא לקמן כדמסתברא עיע בשל

 נמי רביה ליה עבד אפילו הלכך
 משוס עליה קפיד מיפסק דאי אסור

 ליה ומייתי עבד ומירתת פסידא
 • רבו עליו המקפיד דבר : בידיה

 מייתי מפסיק דאי יצא לא יאבד אם
 קאי מתכת דבשל • מסחברא :ליה

 מקבלין אין למיתני מדאיצעריך
 לנוי דלאו משום ועעמא עומאה

 מקבלין דלא הוא הני עבידא:
 נינהו כליס דלאו משוס טומאה•

 כלים :מקבלין מתכות כלי שאר הא
 • אמרח אי אלא :דמתכות • דידהו
 העשוי כלי דידהו כלים

קרוי דניהוי יוצר ידי

ר מ א ה  לאוקמי בעי ולא • כו׳ בחותם העבד יוצא שמואל ו
 בדעבד לאוקמה ליה דניחא שבכסותו בחותם מתניתין

א • חותמות בכל מתני׳ ואיירי לנפשיה איהו  לנפשיה• איהו דעבד ה
 כיון בחצר לנפשיה איהו בדעבד מתני' שריא אמאי לרשב״א קשה

הצת דאיכא וי״ל דרבו קפידא דליכא

 אמר ושמואל כלות עטרות משום בה איין
 הכי שמואל אמר ומי תנן דעבדא כבלא

 שבצוארו בחותם העבד יוצא שמואל והאמר
 קשיא"הא לא שבכסותו בחותם לא אבל

 לנפשיה איהו דעבד הא רביה ליה דעבד
 ליה דעבד דשמואל להא אוקימתא במאי
 דילמא לא אמאי שבכסותו בחותם רביה

 ליה ומחית ליה ומיקפל ומירתת מיפסק
 יצחק דא״ר יוסף בר יצחק כדרב אכחפיה

 מקופלת בטלית *היוצא יוחנן א״ר יוסף בר
 וכי חטאת חייב בשבת כתפיו על לו ומונחת

 שילא בר חיננא לרב שמואל דא״ל הא
 ליפקו לא גלותא ריש דבי רבנן בולהו

 עליך קפרי דלא מינך לבר חתימי בסרבלי
 יוצא שמואל אמר גופא ;גלותא ריש דבי

 בחותם לא אבל שבצוארו בחותם העבד
 בתתם העבד =יוצא הכי נמי תניא שבכסותו
 שבכסותו בחותם לא אבל שבצוארו

 שבצוארו בחותם העבד יצא לא ורמינהו
 מקבלין אין וזה יזה שבכסותו בחותם ולא

 הוא יוצא אבל שבצוארו בזוג ולא טומאה
 יולא טומאה מקבלין וזה יזה שבכסותו בזוג
 ולא שבצוארה בתתם לא בהמה תצא

 ולא שבכסותה בזוג ולא שבכסותה בחותם
 טומאה מקבלין אין וזה זה שבצוארה בזוג

 איהו דעבד הא דביה ליה דעבד הא לימא
 רביה ליה דעבד ואידי אידי לא לנפשיה

 וכדרב טיט בשל וכאן מתכת יבשל וכאן
 המקפיד דבר אבוה בר רבה אמר נחמן
 מקפיד שאין דבר בו יוצאין אין רבו עליו
 זה מדקתני מסתברא ה״נ בו יוצאין עליו
 בשלמא אמרת אי טומאה מקבלין אין וזה
 טומאה מקבלי דלא הוא הני מתכת של
 אי אלא טומאה מקבלי דידהו כלים הא

 מקבלי דלא הוא הני תנן טיט בשל אמרת
 והא טומאה מקבלי דידהו כלים הא טומאה
 אדמה וכלי גללים כלי אבנים 'כלי *תניא

 ולא תורה מדברי לא טומאה מקבלין אין
 :ש״מ מתכת של ש״מ אלא סופרים מדברי

 הוא יוצא אבל שבצוארו בזוג ולא מר אמר
 דילמא *זוגשבצוארואמאילא שבכסותו בזוג

 נמי שבכסותו זוג לאיתויי ואתא מיפסיק
 הבא לאיתויי ואתי מיפסיק דילמא ליחוש
 וכדרב מומחא ביה דמיחא עסקינן במאי
 הונא *רב דאמר יהושע דרב בריה הונא
 :גזרו לא ארוג שהוא כל יהושע דרב בריה
 בחותם לא בהמה תצא לא מר אמר

 בזוג ולא שבכסותה בחותם ולא שבצוארה
 אין וזה זה שבכסותה בזוג ולא שבצוארה

 מקבלין אין דבהמה וזוג טומאה מקבלין
טמאה בהמה של זוג ורמינהו טומאה

 בעבד כמו כך כל לא אבל קפידא
 להא אוקימחא במאי :רביה ליה

 • כו׳ רביה ליה בדעבד דשמואל
 לנפשיה איהו בדעבד מיירי אי אבל
 למיחש ליכא דבצוארו שפיר אחי

 יביע שלא כדי בידים ליה פסיק דלמא
 בכסוחו אבל עבד שהוא הרואין

 עליתו מקפל דלמא למיחש איכא
 בזה דיש ידע ולא החותם לכסות

 רביה ליה בדעבד אבל חעאת חיוב
 לקפל ירא דרביה אימתא משום

 יצחק לדרב הש״ס ידע נמי והשתא
 דילמא לחוש שיש ידע דלא אלא

 יצחק דרב מייתי דמשני ובתר מיפסיק
 בקיפול: חעאת חיוב שיש לפרושי ונחת

 ומקפל ומרתת מיפסק לילמא
 ליהעפי דניחא ליה•

 שנפסק רבו משיראה מקופל שיהיה
 כמאן דמיחזי • כו׳ בהמה תצא לא בו: למרוד פסקו שבמזיד ויסבור לגמרי

 דלא בקונ׳ כדפי׳ לחינגא דאזיל
 מיפסיק דילמא משוס למימר מצינן
ףלעיל דהא לאתויי ואתי ד  נד:) (

 דמיחזי משום אסור דזוג מפרש
 קאמר ולא לחינגא דאזיל כמאן

 דלמא שבצוארו זוג שנא מאי : דחותם דומיא מיפסק דלמא
 והא • לאתויי ואתי מיפסיק

ףלקמן דתנן ד  יוצאין מלכים בני סו:) (
 חכמים שדברו אלא אדם וכל בזוגין
 יקרים בזוגין דמיירי ר״י אומר בהווה

 כסך של כגון מלכים בני בהן שיוצאין
 דילמא בהו למיחש דליכא זהב ושל

 יפה הן תקועין דמסתמא מיפסיק
 בזוג מיירי והכא כסך של בשלשלאות

 ולמאי בהמה של דזוג דומיא דעלמא
 אתי בכסותו באריג בגמרא לה דמוקי

 וא״ת • דמחי הב־ע :שפיר נמי
 נמי הכי במחי איירי דיוג היכי כי

 כן ואם במחי שבכסותו חוחס איירי
 שדרך לפי מותר דזוג אסורוי״ל אמאי

 שלא בגד שוס שאין בבגד לאורגו
 ולא כזה ותכשיט לנוי ראוי יהא

 ולגנות בגדים מכל לפוסקו הטריחוהו
 לעשותו דרך אין חותם אבל הבגד

 ולכך הבגד יפוי שאינו הבגדים בכל
 בכסותו בארוג אפילו חכמים גזרו

 שאין היכא אטו לפוסקו צריך שיהא
 שבצוארו זוג בין אדמפליג וא״ת ארוג
 שבכסותו בזוג ליפלוג שבכסותו לזוג

 לומר ויש מחי ללא מחי בין גופיה
 שבצוארו דזוג לאשמעינן ליה דניחא
 שסביב הבגד בחתיכת אפילו אסור
 ע״י אלא ליפול יכולה ואינה צוארו

 • כו׳ הונא .כדרב : חתיכה
 לעיל אייתי הונא דרב דמילתא ואע״ג

) (דף • ז  כל חדקאמר חציצה גבי נ
 לענין בין דה״ק משמע אריג שהוא
לא מיפסיק דלמא לענין בי! חציצה ושל

פ = באריג חיישינן 3 מעשה בכבשן מצרפו שאינו כזה מטיט ״ ע א  והא טמא• במסמרים וקבעו בדלת שחברו *
מן טהור וילון שעשאו סדין כד.) דף (מנחוש רבה בהקומן ^■דאמר מקבל מי אדמה כלי אלא חרס כלי

 שוס שעשה מיירי אלא טהור גרידא קביעות משוס לאו "המדרס
הדריןהדין בנגמר דאמר והא • מעשה שינוי סנ  כפה מח:) דף (

 שיטי שוס עשתה שלא פי על אך המדרס מן טהור לספר שנתנתו
: מעשה כשינוי חשוב כן ע״י בהנאה דנאסר כיון מעשה

אין

' בתמיה טומאה  מהן שעשה בקר ®צפיעי • גללים כלי :
 לא :מיפסיק לא ותו בבגד שארגו • מומחא ימיחא :כלי

גוונא האי כי אריג לענין הונא ודרב בו לצאת • גזרו
: מיפסק לדלמא תו חיישינן דלא דאשמעינן איתמר נמי

ושל

 משפט עין
מצור• נר

 מהל׳ סי״ט מיי׳ נ » יא
[ועיין יס הל׳ שנת

סה לאיין סמג מ״מ]3
 דש סי׳ א׳מ סוש״ע

בהג״ה: א׳ סעיף
 4מה ס׳ס מיי׳ יבב

:ט הלכה כלים
:מ הלנה שם ד יג
 מהל׳ ס״כ מיי׳ ה יד

סמג י הלכה שנת
 א״ת טוש״ע סה לאוין
:יכ סעיף שה סי׳

 מהל׳ סי׳ט טוומיי׳
סמג ית הלכה שנת

 דש סי׳ א׳ח טוש׳ע שס
:נהג״ה א סעיף

 מהל׳ ס״א מיי׳ ז טז
הלנהו: כלים

^61> ̂

אל רבינו תנ
 רב [אמר] .וערב שתי
 עניות טוטפת הונא

 צבעוני! סיני של עושות
 אותן עושות עשירות

 הא : וחב ושל כסף של
 יוצא שמואל דאטר
שנת העבד  בהותם ב

 בחותם לא שבצוארואבל
 והא הא שבכסותו

בד בחותם ע  רביח ליה י
 אטאי שבכסותו ובחותם

 דלטא חיישינן נפיק לא
 טרביה וטירתת טיפסק
טנח לכסותיה וטכפל  ו

 וכר׳ אכתפיה ליה
 היוצא דאטר יוחנן

 ומונחת מקופלת בטלית
 בשבת כתיפו על לו

 וכדאטרו חטאת חייב
 בר חנניא לרב ליה

 לא כולהו רבנן שילא
 חתיטח בסדבלא ליפקו

 חיתת המלך דת פי׳
 הקונה כל העת באותה
 גבי לה טייתי סרבלא

 טינסית ליה ויהיב טובם
 של במטבע עליה וחתים

 שניטל לידע כדי אינך
 טלית וכל טיכסא

 חותם בלא שנמצאת
 כגנב לובשה נתפש אינך

 מתיירא הלכך המכס
 בטלית לצאת אדם כל

 זה חותם עליה שתלוי
 יפסק שטא חיישינן
 טן פחדו ומפני החותם
 טעליה יסירה המוכס
 על וישאנה ויקפלה
 לפיכך כמשא כתיפו
 לצאת אדם לכל אסורה
 חותם עליה שיש בטלית

 שילא בר חנינה רב אבל
 פנים נשיאות לו שיש
 הטוכם טן חושש ואינו
 בטלית לצאת לו מותר
 שאם חותם בה שיש

 אינו החותם יחתך
 מתיירא שאינו חושש

 מזולתו ולא המוכס טן
 אסר הטעם זה ומפני

 העבד לצאת שטואל
 רבו לו שעשה בחותם

ה בבסותו.  יוצא תנ׳
 שבצוארו בחותם העבד

 בתותם לא אבל
 והא איני שבכסותו

 העבד יצא לא תנינן
 שבצוארו בחותם לא

 שבכסותו בחותם ולא
 מקבלין אין וזה וזה

 הא ושנינן כו׳ טומאה
 .רביה ליה דעביד והא
דתני הא קשיא*) ולא

 ו6כ דחסר נראה *)
 נשל כאן ולאקשיא וכצ״ל
 אמר טיס נשל וכאן מתכת

 זכו׳ נהמה תצא לא מר
 טומאה מקנלין אי! וזה זה

 נהמה של זוג ורמינהו
. ונו׳ קשיא לא טמאה
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