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 בשבת העמודים
משמע וכן

ן פי״א ׳”«נ ב א סב י  דאפר אוכלין מליחת מכאן להתיר אין .באוכלין עיבוד א
ח:) דף (לקמן שרצים שמונה בפרק מליחה מדרבנן ׳ הסמג ואפילו ק

ףה: מסטי ש מן סמי העמו בין (יף בפ״קדביצה אסור בי׳׳ע או׳
 להחליקו כדי י העמוד על העור *דש^ ר״ח פירש .חייב שף] ערך נערוך [עי׳
 קרקעית ששף פירש ורש״י בירושלמי, מהל- ס׳׳! [מיי׳ m סב

א ה לנ ה מ : נהירא ולא חלונות עמודי שבין וסי׳א ש
ח »״[נ^^^י׳אשש סב א ת ת ס מ ה  חייב כו׳ האבן ו

בפעיש. מכה משום ס; הלכה
 מיחייב לא וממחק מחשך משום אבל ־ ' ”” י

 ומתוקנת מרובעת היא שכבר דמיירי ה?א״ר“ושכ"גה י‘’
שירעוסין בה ועושה אותה שמייפה אלא שנח סימן או׳ח שרע

 אמאי מפרש ולקמן השחיעה ביש של הבשר את שצובע צוכע• משום
 נמילח משום :מלאכה אב במשכן הואי וצביעה לצובעו מיכוין

 וחלזוף: ותחש מאדמים באילים במשק הואי נשמה דנעילת נשמה.
 אימא דאמרי מילהא :תרשי לחיוביה ונפקאמינה משוםצביטה. אן»

להזכיר אמרתי ־

מסורת
הש״ם

לעיל שיין ע׳כ

I ך מהלכות פ״י מיי׳ ו פה מסתתי עכשיו שעושי! כעי! ויפוי , ^י• ‘י’®״
 אלו הרי • א ריב וכן ר״י .האבנים :יל! הלכה שנת

אשולדה דמחייב אליעזר מדרבי לאפוקי ,■־ יי' ,®ל® ’ סי
 לה שמעינן מרישא וא״ת .אב במקום ”פימ ?ו״ח עו?ע °'

 מעין הרבה מלאכות העושה דתנן , :נ סעיף שב
 וי״מ אחת אלא חייב אינו אחת מלאכה 'מ’הלכה”שנת

 שתי היינו אחת מלאכת מעין דה״ק סי״! ו׳מ6 עוש״ע שם
 ותולדה האב אבל א׳ מאב תולדות כ^״׳י׳פ׳י סט

 חסר קמ״ל: שרתי מיחייב דידיה ופכ״ג ע! הלנה
'?  חי«פ . יהווה מור׳ ל*£וקי ו)יזמ ;.,“*’”ע

 וליכא לה שמעינן דרישא דממנינא ש״וח מהל׳ וחופ״ז
י ״”]’ענ , ; ,  קה־י אלו ושייר«והא שנא למיתר ״ ;

 מאלו דהא לאקשויי ליכא הא ומיהו :ויע] יח הלכה ^
 אליעזר מדר׳ לאפוקי שמעינן דרישא עאמנמיי׳פי״ח״הל׳

 אבות אלו ברישא דנקע למימר דאיכא ־ ” ” ״
כל על חייב לעיל אדקתני דקאי משום .

 לא דרישא דממנינא וי״ל מלאכה אב
 דאיכא יהודה מדרבי לאפוקי שמעינן חננאל רבינו

 מלאכות אלא חשיב דלא למימר היכי כי חי 'דנהוי ליה
« ומוהוין שוגע אנל ששונות א

 משום להו קתני לא הן דמלאכות מחייב מאי משום שוחט
ב ״ “י“׳“ י“” י י י משני וכה״ג כך כל מבוררות דאינם ׳

■ ■ י כי ליה ניחא אסיק'
 בית דנתוום חיני

 ■ דמא דידיח שחיטה
 איגשי דידעי חיני ני

 חיכי וכי חוה דחי
 [דנחזיה]אינשי (דניחח)
 וקאתי הוא דנשחט

ייטרו ולא מיניה למובן

 וסבר ־ השוחט מלאכות
 חייב בשבת השוחט רב

 משום אחת שתים
 ואחת נשטה נטילת
 אב והוא צובע משום
 והטולחו [אחר]• (אחד)

 אקשינן • וחטעבדו
 מעבד היינו דמולח

עע:) (לקמן כדאמרינן

ף דקדושין בפ״ק ד  אלו גבי שז:) (
קשני״ קצבה לו שיש דבר להן מעניקין

 f :קתני* לא קצבה לו שאין דבר .
י מ ו פ א כרבי§ דלא .אשרה עצי ל
בפרק^ דאמר יהודה י

מןעקיבא רבי והא ■ הוא נבילה של ק ל )5 דף (  P המוציא אף .
? אלא חייב שהוא כל ע״ז משמשי משום רב דאמר

י , 1 ך ״ משום חדא מאמר הכי י
פירשבקונע׳ן כן עליה כת״קדפליג דהא נשמה נטילת
? דקאמר הא לרשב״א וקשה התם תנז בהדיא

אשרה! עצי כ״ש נדה דם מ״ד הכא
 r.יהודה כרבי סבר דילמא ליה מנא

שמצניעין^ אשרה בעצי ומחייב
א לשריפה: אותן » דלא ח ר׳ כ

דשנן^ הא בקונערס פירש .שמעון
ל............... אדם בני שרוב כו' הכשר כ

קט'״ מליח לעניןחיפה  חייב הזה כשיעור להצניע עשויים י
אדם אפילו הוצאתו על אדם כל ור׳ל יוחנן ר׳ ופיקין

לו חשוב זה שיעור שאין עשיר לח י“ י׳ ד
/ עיבוד מלאכת תרווייהו ו . י

 שמעון ר׳ מחייב דלא מדבריו משמע והוא חרא ותני נינהו
הכי אי א־ לאהרינ  שרגילין אדם בני בסתם אלא הדין

® * עו צני  להן תשוב עתור לה
 פי' ולקמן הוא הצניעו לא ואפילו ירושאמי והטשרטטו:

 אלא שבמשנה שיעורים נאמרו לא
 המצניע וחזר לכן קודם אותו למצניעין מסרגלי!. משיטטין טהו

™ " * ״ ®  תייב בהצניעו יוקא תשמע ו
דמה פירושו ליישג דיש י׳׳י ואומי ™ נ»ינ» «<ייו
 משום חייב ימים כמה

 ביומו לאוכלו אבל טעבד
 כדרבה הלכתא ולית לא
 בר (דרבה הונא רב בר
 דחי [דרבא] הונא) רב
 עיבוד אין ואמר לה

 בין השף :באוכלי!
 מחליק פי׳ • העמודים

 והוא מוחק' משום חייב
הרטיה את מטרה כמו

שמצריך

 לא נשמה נטילת משום אין צובע משום
 מילתא רב אמר צובע משום אף אימא

 דרי ליתו דלא מילתא בה אימא דאמרי
 ליה ניחא במאי צובע עלי וליחכו בתראי

 היבי כי דמא השחיטה בית דליתוום ניחא
 והמולת :מיניה ליזבנו וליתו אינשי דליחזוה

 יוחנן ר׳ מעבד והיינו מולח ״היינו :והמעבדו
 ועייל מינייהו חד אפיק תרוייהו דאמרי ור״ל
 מאן האי הונא רב בר רבה אמר שירטוט [״]

 "רבא מעבד משום חייב בישרא דמלח
 אשי רב אמר באוכלין עיבוד אין אמר

 אלא אמר לא הונא רב בר רבה ואפילו
 לא לביתא אבל לאורחא ליה בעי דקא
 והמחתכו: עץ:גוהממחקו מיכליה איניש משוי
 העמודים בין חנינאף]השף בר אחא רבי אמר

 בר חייא רבי אמר ממחק משום חייב בשבת
 דרבי משמיה *אשי רב לי סח דברים ג׳ אבא

 בשבת כלונסות ראשי יהמגרר לוי בן יהושע
 בשבת רטיה ייהממרח מחתך משום חייב
 בשבת האבן את ממחקיוהמסתת משום חייב
 שמעון(א)בן ר׳ אמר בפטיש מכה משום חייב

 צורה לקיש'הצר בן שמעון רבי אמר קיסמא
 מכה משום חייב זכוכית בכלי והמנפח בכלי

 אקופי דשקיל מאן יהודה"האי א״ר בפטיש
 מילי והני בפטיש מכה משום חייב מנלימי
 ת״ר :אותיות שתי והכותב“ :עלייהו דקפיד
 לכתוב במקומה ויש גדולה אחת אות *'כתב
 במקומה ויש גדולה אות מחק פטור שתים

 יוםי בר׳ מנחם רבי אמר חייב שתים לכתוב
 והסותר הבונה ;מבכותב במוחק תמר וזה

 רבה :בפטיש והמכה והמבעיר המכבה
 דאית מידי =כל תרוייהו דאמרי זירא ור׳

 :בפטיש מכה משום חייב מלאכה גמר ביה
 מדר״א ̂לאפוקי *אלו :מלאכות אבות אלו

 אחת; חסר ;אב במקום תולדה על דמחייב
 מוסיף יהודה ר׳ *דתניא יהודה מדר׳ לאפוקי

 הרי ף]שובט לו אמרו והמדקדק השובט את
 בכלל הוא הרי מדקדק מיסך בכלל הוא

 כל“ אמרו אחר כלל ועוד מתני׳ *. אורג
 והוציאו כמוהו ומצניעין להצניע הכשר
 כשר שאינו וכל עליו חטאת חייב בשבת
 בשבת והוציאו כמוהו מצניעין ואין להצניע

ם׳-כל המצניעו: אלא חייב אינו  הכשר ג
 ־'לאפוקי אמר פפא רב מאי לאפוקי להצניע

 אשרה עצי לאפוקי אמר עוקבא מר נדה דם
 דאמר מאן אשרה נדהכ״שעצי דם דאמר מאן
 לשונרא ליה מצנע נדה דם אבל אשרה עצי

יוסי רבי אמר ליה מצנע לא דחלשא כיון ואידך

 פימה דבר .כו׳
 ט לומר אני צריך בשפיעה צביעה

 בפראי דרי ליפו דלא עעם דבר
 בשר צובע : עלי וליפכו השומעים

 בצביעפ שופע להאי .ליה ניחא במאי
 בו אומר ואני פוכא היינו הבשר
 השמיעה ביס דלהווס ליה ניחא עעם:
 היפי פי :בדם צבוע שיהא .בדמא

 וניפו היום שנשפעה מיחזייהאינשי.
 אעו .מעבד היינו מולח היינו :ונזבנו
 ועייל הוא; עיבוד צורך לאו מליפה

 כשהוא הרצענין שדרך לפי שירעוע.
 מה כפי פפלה משרעעו לפפכו בא

 ולקצר ולהרפיב להאריך רוצה שהוא
 הסכין מעביר כך ואפר הפיפוך

 המשכן בעורופ וכן השירעוע דרך
 . לאורחא ליה דקבעי : כשפפכום

 .העמודים בין השף :הרבה שמולפה
 שעשויס אכסדראופ עמודי כגון

 אסי] [צ״ל כין בפלונופ ונסמכין פלונופ פלונופ
 בקרקעיפ שם והשף לעמוד עמוד
 פלק שיהא כדי עליו שנשענין הבנין
 ראשי המגרר : ממפק משום פייב

 :ופדין שוין ראשיהן שיהו .פלונסוה
 על פפבושפ מפליק . רעיה ממרח
 לאפר . האבן אח מסחה :המכה

 לריש ־ ונפצבה ההר מן שנעקרה
 רש״יד״ה (ב) גמר שהוא .בפעיש מפה משום

י בכלי צורה. (נ)בפלי הצר : מלאכה  ’ ’ י
 בפלי מנפח : לנאופו לכך שעומד

 נפופ: ידי על נעשה כשהופך ופופיח.
 הפלויין פועין ראשי .אקופי דשי,יל

 כשניפק קשורין במקום ביריעה
 וקסמים קשין וכן וקשרוהו פוע בה

 ונועלין מפכוין בלא בה שנארגו דקין
 גמר אריגה לאפר ממנה אופס

 מכה משום ופייב הוא מלאכה
 פו׳ גדולה אחח אוח פחב : בפעיש
 היו שפים המשכן שבקרשי ■ פעור

 לזווגן כדי בזו ואפפ בזו אפפ כופבים
 אחה אוח מחר, :אופן כשסופרים

 מפיקה מלאכפ שאין • חייב פו׳
 יש והרי לכפוב ע״מ אלא פשובה
 מנחם רפי אמר :אופיופ לשפי מקום
 קמא פנא מאן קמ״ל הא .יוסי ברבי

 מדרבי לאפויןי :יוסי ברבי מנפם ר׳
 כאן נמנו דלא אמרן דהא .אליעור

 העלם של פעאופ מנין להודיענו אלא
שאס למעועי אלו הרי ופנא אפד

——

הגהות
הב׳׳ח

 אמר, גט׳ (א)
״ גר ר״ש טסנ

 ״ל5כ רה15 הצר
 ננלי ותינת
־. נמחק

פי״ג] [חושש׳

 ג. :נ״ק1לקמןצ
מז: כריתזח

צז: לקמן

 גליון
 הש״ם

ד״ה תום׳
_ . . ,. . , _ . ני׳ אחח חסי , ו

 מניא דאינו עמהן פולדופיהס עשה
 דףנ״ע״ג: אליעזר כרבי ודלא פעאפ עליהן

 :בכריפופ האב עם אפולדה דמפייב
 שקורין בכרכר השפי משוה • שובע
 הערב פוע כשמופפ .מדקדי, :ריו״ל
 מקומופ במקומופ עליו בכרכר מכה

 מדאי יופר מפופ יהא שלא ליישבו
 יפה מהפפבר מעכבפו שהמפיפה

 בפלל הוא הרי שובע : הארג עם
שמסדר ממש מיסך דהיינו .מיסך

לקמן
 האמר כר״ש דאי כר״ש דלא האי חנינא בר

;להצניע כשר שאינו וכל ;למצניעיהן אלא הללו השיעורין כל אמרו *לא
אמר ^

מתני׳ :בקמפ וזה בצרורופ וזה בקשין דזה ומרקד ובורר לזורר דמי ולא ממש אורג דהיינו .אורג הוא הרי : השפי פועי
חיוב אין :להצניעו הראוי שיעור ט שיש כלומר זה כמופ .פמוהו ומצניעין : האדם לצורך העשוי מין שהוא • להצגיע הפשר פל

לאו דלגביה עליו פייב אינו אפר אדם אבל והוציאו פזר אם הוצאפו על פייב והצניעו א׳ לאדם פביב נעשה אם למצניעו. אלא -.......
ה ? ׳ = הוא מלאכה “?יתה ^ ט .דחלשא פיון :לאבדן וצריך ומאיסי נינהו הנאה דאיסורי אשרה עצי כ׳׳ש להצניע כשר אינו . נדה דם מ״ד ג

 להצניע עשויין ב״א שרוב שיעור ט ויש להצניע הכשר כל דפנא .הא :אדם אופו פלש נעשה לפפול האדם דם המאכיל העורות י')שר.יושפ'!8(
: בהמוציא לקמן .שמעון פר׳ דלא : לו פשוב זה שיעור שאין עשיר אדם ואפילו הוצאפו על אדם כל פייב הזה כשיעור ™ י׳״'!' ‘ י־״טיי ״׳נ ׳ חייב העמוד ע׳ג העור ׳ I • ־׳ I ׳ י

פמר [ממחק], (מוחק) משום
 עד ואמר קג;) ישמעא!צ(לקמן ר׳ דפליג ואע״ג בפטיש. טבח טשום חייב שד.וא בל צורה בכלי הצר וכן • מוחק משום חייב רטיה הממרח ■ מחתך משום חייב כלונסות ראשי הגורר מוחק׳ משום חייב איספלנית הממרח
 אקופי פי׳ • הוא בניפוח זכוכית שמלאכת מלאכתו נטר הוא זכוכית בכלי המנפח וב! בפטיש מכה משום חייב לאו ואי כותב משום חייב דמיקרו אותיות בה אית צורה ההיא ואי היא יחידאה הצורר. כל ,שיצור

• אקופי ונקראי! נוטלן• בבגד שנסתבכו וקליפד. קיסם בין התלויים נימין ראשי כל מלאכתו האומן וכשטשלים חדשים בגדים של בצמר! המסבכין קטנים עצים חתיכות או בבנד רנתלין הארינה טן הניתקין נימין בנון

גאון נסים רב
 אכל ספק בפרק כריתות בטסבת דילה עיקר ומשכחת , פטור שבת לענין שהמתעסק קיי׳ל נשמר. נטילת

 שכבר חייב ובעדיות) פטור ובעדיות(בחלבים בחלבים [רומתעסק] שטואל אטר נחמן רב אמר יס) (דף חלב
 סג) מיתות(דף ד׳ בפ' בםגד,דרין לר. ומשבחת תורד. אסרה מחשבת מלאכת פטור בשבת מתעסק נד,נד,

 חצי קוצר הריני אמר עבידא היאך פטור בשבת הזורק גרפי ו) (הלכה טערבא דבני דהזורק ובנטרא
 לא שכן מצות בשאר אמרת אם לה גרפי לג) בפסחים(דף שעה דבל בנט' פטור כגרוגרת וקצר גרוגרת

 כל זה וכנון פטור המתבר וחתך דתלוש את לועביה נתכוין שאם כמתעסק מתעסק שאין בהן חייב
:מחשבתו נעשית לא שהרי מיקרי מתעסק אותר. העושה שנתכוון טח חילוף כאד, שד,יא מלאכה

לו  בפרק בכריתות ר׳.אליעזר דברי ואשכחנן אב. במקום תולדה על דמחייב אליעזר מדר׳ לאפוקי א
 בשבתות הרבד, מלאכות העושה אליעזר ר' את שאלתי עקיבא ר' אמר סז) (דף חלב אכלת לו אמרו
 לי אטר כולן על אחת חייב או ואחת אחת כל על חייב מהו אחד בהעלם אחת מלאכה מעין הרבד,
 אי דמיין כמלאכות אי מלאכות ולדי מיניה בעי בתלמוד ואמרו וחוטר מקל ואחת אחת כל על חייב

 השיעורין כל נאמרו לא אמר הא שמעון ר' דאי :דמיין כמלאכות מלאכות דולדי ליה ופשט לא
:שטעון דר׳ להא משכחת עו) יין(דף המוציא דלקמן בפירקא .למצניעיהן אלא האלו

גדול בלל פרק סליק



מסורת
הש״ם

Y i אחד

עושבת שביעי פרק גדול בלל

 צא. ציקמן
מז. וכחים

דגהות
הב״ח

 ד׳׳ה רש״י (א)
 וכו׳ הואיל

. דחניא
 כמעילה נ״כ

 קדשי ס״ס
ח: דן המונח י

משנה [הכסף

 *אחר והצניעו להצניע כשר דאינו מחניפין דקפני .הא אלטזר א״ר
 שיעורא נפיש .נמל פי כמלא :בגמרא מפרש . עצה מתני׳ אלעזר: בן שמעון כר׳ דלא פטורין אדם וכל הוצאפו על מפחייב הוא
 :לפרה חזו לא דהא מיחייב לא פרה פי כמלא אבל פרה מפי

ל.  . טלה פי :שבלין קשיןשל עמי
 חזי דלא עמיר הלכך גדי מפי נפיש
 עד גדי פי כמלא מיחייב לא לגדי

 עשבים אכל עלה פי מלא דאיכא
 מיחייב לגדי בין לעלה בין וחזו הואיל
 הראויין .לחין :גדי פי כמלא אפי׳

 לכל שיעור דזה כגרוגרח לאדם
 גדי פי כמלא אבל לשבח אדם מאכל

 : לגדי חזו לא דלחים לא
 .פרה פי כמלא הבן המוציא ן׳2^

 גדול גמל שפי לגמל להאכילו והוציאו
 הלכך . פרה לפי חזי דהא :פרה מפי

 לא שיוציאנו מי ולכל הוא חשוב שיעור
 דהאיכא דחייב. בהכי: שיעוריה פקע

 כשר הלכך לפרה דחזי שיעורא
 . עצה :כמוהו ומצניעין הוא להצניע

 אלא הדחק ע״י אלא לפרה חזיא לא
 :לפרה הוציאו וזה דחזי הוא לגמל
ר. אמר יוחנן רבי  לגמל דהא פטו
 משום ואי שיעורא ליכא ציה דחזי

 שיעור איכא ולגבה הוציאו פרה דלצורך
 היא אכילה לאו הדחק ע׳׳י אכילה
 אין :בפרה ליה משערי׳ לא הלכך

 ששיעורו מי .שבהם לחמור מלטרפין
 להשלים מצערך ואינו קל הוי גדול

כי חשיב לא דהא חמור של שיעורו

 ומכל להצניע דרכו שאין עשיר לאדם היינו הצנעה לקמן שמצריך
 מיירי דאי כאן שפירש כמו לפרש צריך דר״ש מילפיה פירוש מקום

 אס התם שפירש כמו במשנה שמפורש עצמו דבר לאותו במצניעין
 כדתנן קילור שיפת בכלי שהוא בכל למימר מצי הוה כולהו כן

בכל דלרפואה צ:) המצניע(לקמן בפ׳

שפט עין  מ
מצוח נר

ב  סי׳׳ח מיי׳ ב א ע
!ג הל׳ שנת מהל׳

:שה] [מיי׳ [ב] [עב]

 הקל את משלים החשוב אבל ההוא אושעיאיאמר
להשלי׳ עצה עם מצערה תבן לכשיעור

 התבן עם מצערך אין ועצה גמל פי שהלכ׳ ו)זםעיא
 .מצטרפין מי ;פרה פי מלא להשלים י׳ נ״י״י

 על ג׳ :הקל את חמור להשלים אפילו
 אב ליעשות הזב מדרס למומאת .ג׳

.מצטרפין והשק הבגד :העומאה
 עשוי שק השק שיעור משלים שהבגד
 מה שמעון ר׳ ואמר :עזים של מנוצה
 וראויין הואיל :מצערפין .טעם

 יחד משנים צירך אם .מושב ליטמא
 כשיעורו חמור של מרדעת לעלאי
 מהן משנים קצע אס הזב מושב לענין

 מיעמא עליו לישב טפח על ותקןעפח
דתניא(א) הזב במושב הטומאה אב ליה

 ענו. לקמן
 יח. מעילה
 :1' סונה

כליספכ״ומ״נ

— —

 טמא ספח על טפח מכולן המקצע
 vדסוכר בפ״ק טעמא ואמרינן מושב
:מינין משני הוא אם מקפיד שאינו חמור גבי על לעלות וראוי הואיל

הכא

 *דתניא אלעזר בן כר״ש דלא הא אלעזר א״ר
 כשר שאינו כל אלעזר בן שמעון ר׳ אמר כלל

 לזה והוכשר כמוהו מצגיעין ואין להצניע
 זה נתחייב והוציאו ארד ובא והצניעו

 תבן המוציא“ מתני׳ ז זד׳ של במחשבה
 עמיר גמל פי כמלא עצה פרה פי כמלא
 עלי גדי פי כמלא עשבים טלה פי כמלא

 יבשים כגרוגרת לחים בצלים ועלי שום
 מפני זה עם זה מצטרפין ואין גדי פי כמלא
ט׳ ז בשיעוריהן שוו שלא  אמר עצה מאי ג

 רב אתא כי קטנית מיני של תבן יהודה רב
 לגמל פרה פי כמלא תבן המוציא אמר דימי

 פטור אמר לקיש בן ר״ש חייב אמר יוחנן ר׳
 ביה הדר לצפרא הכי יוחנן א״ר באורתא

 חזי לא דהדרדהא עבד שפיר יוסף רב אמר
 מסתברא כדמעיקרא אדרבה אביי א״ל לגמל
 אמר רבין אתא כי אלא לפרה חזי דהא

 עלמא דכולי לגמל פרה פי כמלא תבן המוציא
 כמלא עצה במוציא פליגי כי דחייב פליגי לא
 אמר יוחנן ר׳ איתמר ואיפכא“ לפרה פרה פי

 פטור יוחנןאמר ר׳ חייב אמר לקיש *ריש פטור
 *ריש אכילה שמה לא הדחק ידי על אכילה
 שמה£ הדחק *ע״י אכילה אמר"חייב לקיש

 5ודתניא טלה: פי כמלא עמיר אכילה:
 I: הוא שיעורא חד ואידי אידי כגרוגרת

 ויבשים^ כגרוגרת לחים בצלים ועלי שום עלי
 מפני זה עם זה מצטרפין ואין הגדי פי כמלא
 חנינא בר יוסי ר׳ אמר :בשיעוריהן שוו שלא

 מצטרפין אבל שבהן לחמור מצטרפין ["]אין
 מי בשיעורייהו שוו דלא וכל שבהן לקל

 על והשקד׳ ג׳ על ג׳ *הבגד והתנן מצטרפין
 עלה *וחני ו׳ על ו׳ מפץ ה׳ על ה׳ והעור ד

 והמפץמצטרפין העור והעור השק והשק הבגד
 שראויין מפני טעם מה ר״ש ואמר זה עם זה

 מושב ליטמא דראויין טעמא מושב ליטמא
רבא אמר לא מושב ליטמא ראוי אין אבל

הכא

 קאמר מדלא כר״ש ואתיא שהוא
 היכי כי כר״ש דלא הא בגט׳ התם

 בן כר״ש דלא הא צא•) (דףדקאמר
 דלר׳ לדקדק יש נחי ומהתם אלעזר
 שרגילין אדם בני סתם שמעון

 הצניעו לא אפי׳ מיחייבי להצניעו
 אדם וכל כו׳ המצניע.לזרע מדקתני

 משמע כשיעורו אלא עליו חייבין אין
 כדפי׳ אתיא נמי וכר״ש הצנעה בלא

 דרכו שאין דבעשיר לפרש ואין
 אפי׳ לר״ש מיחייב לא להצניע

 יין בהמוציא אמר דהא בהצניעו
 שהוא כל במצניע אבל במוציא בד״א
 ומפרש כו׳ במצניע בד״א אומר ר״ש

 כו׳ לו שאמר בתלמיד דרבנן מצניע
 אצנעיה אי לכל חשוב שאינו דבר

 דהכי ודומיא לא לא אי אין רביה
 דתליא ^דר״ש מצניע דהוי נראה

 בעשיר היינו שהצניעו באותו מילתא
 דקאמר טעמא דמהאי לרשב״א קשה
 דמתני׳ משום כר״ש דלא מתני׳ הכא

 בני שכל משמע דחייב קתני סתמא
 שאין אותן אפי׳ עליו חייבין אדם

 נמי טעמא מהאי זה שיעור להן חשוב
 המצניע דפרק בההיא למימר ליה הוה

 י״לדהכא ושמא כר״ש דלא דהויא
 :טפי לפרושי ליה הוה לפרושי דנקט

 שמה לא הדחק ע״י אכילה
בפ׳ דאמר והא .אכילה

 ע״י אכילה יס.) דף (ב״י!הרגל כיצד
 ניזקין לענין ה״מ אכילה שמה הדחק

 לאחשובה אבל משונה ליה חשבינן דלא
 והא .הוא שיעורא חד ואידי אידי :אכילה חשיבא לא שבת לענין

טלה פי כמלא במתני׳ דנקט
 אלא אב לה ואין הערב דמשום לאשמעי׳ כגרוגרת נקט ולא

 מיסך בכלל הוא הרי שיעור חכמים ט נתנו טלה אכילת

 ידעינן הוה לא כגרוגרת נקט דאי זה
עם ולהלחץ כרדחק ;זה שיעור חכמים בו נתנו למה

מפני
 ומצניעין להצניע הכשר
 בשבת והוציאו כמוהו

 כל • הטאת עליו חייב
מתנה רב להצניע הכשר

אל רבעו תג
ד וטנקה מ ת ה ט מ  ו
 בכמת דתנינן למנקב

 נשארו ואש מקומות
 ובעל בבנר אלו כגון

 עלייתו קפיר הבנד
 חייב בשבת להו ושקיל
 • בפטיש מכה משום

 נטר שהוא רבר כל פי׳
 מכה נקרא מלאכה
 אוח המוחק : בפטיש

ה אחת מל  שיש ג
 לכתוב שיעור במקומה

 והכותב חייב אותיות ב׳
 ש־ש נרולר. אחת אות

 לכתוב שיעור במקומה
 זה ■ פטור אותיות ב׳

 טבכותב. במוחק חוטר
 מלאכות אבות אלו

 אלעזר מדר׳ לאפוקי
 במקום אתולרה רמחייב

 פרשנוהו שכבר כמו אב
 רמאן עג:) (דף למעלה
 ב׳ או אבות ב' רעבר

 או אבות משני תולדות
 ראב(אחד) ותולדה אב

 אחד ברזעלם [אחר]
 ובזה אחד בזה חייב
 אב עביר ואי ■ אחד

 אלא מיחייב לא ותולדתו
 ושנה חור ועוד • חרא

 לאפוקי אחת חסר מ'
 שובט דאטר יהודר. מר׳

 מלאכות מאבות ומדקדק
 שובט לו אמרו ■ הן

 ■ מיסך בכלל הוא הרי
 אורג**)פי׳ בכלל מדקדק

 עצם או עץ לארוגין יש
 ונקרא חד שראשו

 למחט וממד. כדבר
 שמו וכך ־ סקאין של

 כדבר.םעבירו יון בלשון
 מותח כשריוא השתי על

 ושובט לאריגה לפניו
 ומקרב החוטין בו

 החוטין ב׳ בין הטבדילין
 והתחתונים העליונים
 לדיתפרק וטדנחים
 הרוחתונים מן העליונים

 המסכת נפש ונפתח
חוט ׳ בתוכם לידות

 ועלי עמיר כגון ששוו אותם
וכן מצטרפין לחים בצלים ועלי שום

ן ו לי  ג
 היט׳ם

 ואיפנא גט׳
 כעין .איתמר

 לד דף נדה זה
ם ע״א;  ר״ל ש

.ת״ב אמר

 ראוי פבן יהא לא ואפי׳ גמל פי למלא לעצה תבן כגון לקל חמור
ד י העצה אגב שמא לגמל ^ ^ ץ והעןף השק והשק ח נדה דם למעוטי א

!”’ור^Dאי מ׳ש דעהי בעלה והמחברן יחד להתחבר ראויין שאין מצטרפין אין והמפץ והשק והעור הבגד אבל והעור השק והשק הבגד בכה״ג דוקא ™ 
ר • י״י מדרס* טמאים ואין מ א  ראוי א״כ זה עם זה דמצטרפין כיון דהא טעמא להאי צריך דמה לר״י ה1תיג .כו׳ טעם מה ר״ש ו

 כדאמרינן מדרס טמאה לישיבה שיחדה שאור כופת אפי׳ דהא מדרס לטומאת דמצטרפין פשיטא למדרס דחזו וכיון למדרס וחזו לחברן
 לעיל כדפרישית ג׳ על ג' אפי׳ מת טומאת דלענין שלשה על שלשה הבגד מדקאמר איירי מדרס בטומאת קכט.)והכא (מולין והרוטב בהעור
 איתא והכי מת בטומאת נמי מיירי ומפץ ואור דשק סיפא אבל למדרס אלא מיירי לא שלשה על שלשה הבגד דקתני הא דודאי ואור״י
בין שוו ו׳ על ו' המפץ ה׳ על ה׳ העור ד׳ על ד׳ השק מת לטומאת ג׳] על ג׳ ומשוס [למדרס שלשה על שלשה הבגד בפכ״ז כליס במס׳

 למדרס יחדו בשלא מצערפין טעס מה קאמר מת טומאת ועל מקומות בכמה שרגיל כמו בקוצר מביאה שהש״ס אלא מת לטמא בין למדרס משנה נכסף
כדאמרינן קטניס דפכין ומק״ו למדרס כשיחדו דהיינו בזב כשטמא אלא מטמא.במת לא ®דמפץ דעור,ומפץ אצירוך טעמא האי צריך ולא

 חייבין שאין אשרה ועצי
 עוקבא מר • בהוצאתו

 אשרה עצי לאפוקי אמר
כו׳ חייב נדה דם אבל
 וטצניעין ששניט וזה

ד כמוהו  ב״ר יוסי א׳
 שמעון כר׳ דלא חנינא

 האטר שמעון ר׳ דאי
נאמרו לא הללו דברים

, . , , , , . והכין .לטצניעיהן אלא ״ , , .
ך :נד:) עקיבא(לקמן ר׳ בפ׳ הגייסאל׳ י א ו  שמעון ליץלר׳ סבירא והסיא החמור מרדעת לטלאי יחד וצירך אסקיצעמשניס בקונטרס פי׳ ליטמאמושב. וראויין ה

S?n׳״’,̂ ,i י' ד^'"חלב' מדגת טעמא בלאו להצטרן> שראויין ראיה להביא צריך דמה לר״י נראה ואין טפח יש כולס שבין היינו דמעילה טפח על טפח מכולס דהמקצע  י
 שיעורן כו׳דכולן נטיעה שאלן לט נקט דחקא למפץ ועור לעור ושק לשק בגד ששנויים כמו סדר באותו יחד להצטרך שראויין דהכא ממתני׳ שמעינן נמי דמושב י״ש ואמי

 בקונטרס שפירש וכמו מושב לענין שיעוריהן ושוו הואיל היינו מושב ליטמא וראויין דהואיל ריב״א שפי׳ כמו לר״י ונראה יחד להצטרך ראויין לא י״®! י״׳
מ״ ד ^׳׳  לא כו׳• ‘הכתית על שיעוק מושב ולענין סאיל מצערפין שוה שיעוק אין שכאן ואע״ג עמא יהא שיקצע מהן מאיזה היינו מכולן דהמקצע יו:) (דף דסוכה בפ״ק ע״

בחולי ר,צמע ל3ד לענין אפי׳ מצערפין הלכך שהוא כל דלדוגמא המצניע בפרק כדתנן לדוגמא שוה דשיעורן נמי היינו לדוגמא חזו ה״נ דקאמר והא שוה יניץ ®’יכל
 הללו משיעורין [פחות] דוגמא אבל ורפואה זרע בהו שייך דברים כל דלא אלא שהוא נמייבכל דהוו ולרפואה ולזרע הכא למינקט מצי דהוי וה״ה שיעורייהו שוו דלא ׳ “

Qf̂ךךןן לןןקא לאן' וראוי הואיל לשון חמורו גבי על לטלות וראוי הואיל כו׳ מכולן המקצע בסוכה דקאמר והא דבר בכל שייכא  f,p ̂בשבת אע׳פ שרוציא̂ו
S בחול1ד1הצני^! אם וממתקין הואיל למימר ליה דהוה הקדרה למתק וראויין הואיל •)5 עקיבא(דף א״ר בפ׳ לקמן מצינו וכן טפח על בספח טמא לכך ויחדן טלאי

* :ר״י הקדרה־ לתוך שנפלו מיירי דהא ס׳׳ב נ׳׳ב כלים א ת פ ס ו כשר שאין אע׳פ שהוא :שהןא על ולמעמד טפח למושב שלשה על משלשה פחות אין למשכב המקצע ת
בשבת והוציאו להצניע *

ת ש מ (אשביח) דהא חייב ח
 דתנן כמו וזרע • פטור לא ואם ■ חייב הללו בשיעורין הוציאו אם בחול שהצניע לא טי אבל המצניעו אלא חייב אין בשבת והוציאו טצניעין.כמורו ואין להצניע כשר שאין כל ששנינו וזה • בהצנעתו [אחשביה]

ר' חכמים מרבדי טיקל שטעון ר' נטצא כשיעורו אלא עליו חייבין אין אדם כל ושאר • שהוא כל עליו חייב בשבת ורוציאו ולרפואה לרונמא לזרע המצניע  כל דקאמר • מדבריהם מחמיר אלעזר בן שטעון ו
 חייב אינו אמרי ורבנן • עליו חייב כמורו טצניעין ואין להצניעו כשר שאינו ואע״ם המצניעו ממחשבת הטוציאו נתחייב והוציאו אחד ובא והצניעו לזר. והוכשר כטור.ו מצניעין ואין להצניע כשר שאינו

 כמלוא עשבימ • טלה פי כמלוא עמיר • נטל פי כטלוא שיעורו מטנו וקשה הקטנית תבן עצת .פרה פי כמלוא תבן המוציא י ההוצאה שיעורי לפרש ובאנו • הכללות תטו • המצניעו אלא מכשיעור בפחות
 כמלוא עצה במוציא אושעי׳ ור׳ יוחנן ר' פליני; כי אלא לפרה או להוציאו נתכוין לנטל [אי] לן אכפת ולא הוצאתו שיעור הוא שזה דחייב פליגי לא כו״ע (ר.לכה) לנטל פרה פי כמלוא תבן המוציא ולענין נדי פי
י אכילה סכר אושעי׳ איפלינו,ר׳ לפרד. שנתכוון ועכשיו ■ פרת פי ממלוא יתר שהוא נטל פי כמלוא אלא פרה פי כמלוא שיעור ואין פרה מאכל העצה שאין הדבר ועיקר • לפרה פרה פי  שמה הדחק ע׳

פ אכילה י אותו שאוכלת כיון אלא כדרכר. אותו אוכלת פרד. שאין אע׳  מצטרפין אין דתנן הא אכילת(וזה)ופטור:לענין שמר. לאו הדחק שע׳י אכילה סבר [ור״י] עליו־(ור׳) חייב לה והוציאו פיה, מלא וישנו הדחק ע׳
ר יוסי א׳ר בשיעוריהן שוו שלא טפני זה עם זד.  לקל ט^זזלים החמור כי מצטרפין טלה פי כמלוא שניהם בין יש אם ועשבים עמיר הוציא אם שבהן לקל מצטרפין אבל שבהן לחמור מצטרפין און חנינא ב׳

פ • טלה פי כמלוא בהם אין אם אבל וחייב  בחני תאמר היאך ומקשינן לעשבים משלים התבן ואין לתבן טשליטין עשבים וכן לחמור משלים הקל אין כי מצטרפין שאין פטור הגדי פי כמלוא בהן שיש אע׳
ר • סיפא דרךוני מצטרפין וד.טפץ ודועור מצטרפין וד,עור והשק טצטרפין ור.שק הבנד דתנן אע׳ג בשיעוריהן שוו שלא טומאה לענין והעור והשק הבנר והלא דטצטרפין לד.דדי בשיעוריהן שוו דלא  שמעון א׳
 חנינא בר׳ יוסי ר׳ קאטר היכי וא״ב • לר.דדי בשיעוריהן שוו שלא משום מצםרפין הוו לא מושב ליטטא ראויין ודו לא אי הא מושב ליטטא דראויין טעמא טיניד, דייקת מושב ליטטא וראויין רדאיל טעם מה

 שאלו כיון כשיעור בזה ולא כשיעור בזה שאין פי על אף והשק שר,בנד כשם לדוגמא ראויין נטי הכי ואמר חנינא ב״ר יוסי לר׳ רבא ופריק • עיקר כל יצטרפו שלא ראוי ודה והכין שבהן לקל מצטרפין
 אני מאלו לומר לקונד, דוגמא להראותן כטעם ומזה כמעט מזה לודציא אפשר והעצה הר״בן כן • מושב ליטמא וראויין עליהן ולישב בזה זה לחברן ואפשר הקל שודא השק כשיעור בעיניהם יש מתחברין

ק ועוקציד.! קליפיהן אבל זע״ז טצטרפין לפיכך כגרוגרת כולן שיעורן אובלין אבל שבר.! לקל מצטרפין כן משום הזה כסדר לודציאו צורך ויש בחיבורי! חשובי! ולר.כי! מוכר פו רמן ו טו .עםחן טצפרפין אין ו
ך זע׳ א׳ שנע ערך ערוך עי׳ *) ' :ח י
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