
עמוד 1

statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-במה אשה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

סה.
שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העםדתניא:[רבנן]♦▀!◊

אוסרין.רבי אליעזר ורבי שמעון:♦▀!◊סה.

ובמוך שבאזנה.▀>סה.

והוא שקשור באזנה.תני רמי בר יחזקאל:▀◊סה.

ובמוך שבסנדלה.▀>סה.

והוא שקשור לה בסנדלה.תני רמי בר יחזקאל:▀◊סה.

ובמוך שהתקינה לה לנדתה.▀>סה.

והוא שקשורה לה בין יריכותיה.סבר רמי בר חמא למימר:▀◊סה.

אף על פי שאינו קשור לה, כיון דמאיס ־ לא אתיא לאיתויי.רבא:▀◊סה.

^◊סה.
בעא מיניה רבי ירמיה 

מרבי אבא:
עשתה לה בית יד מהו?

מותר.אמר ליה:[רבי אבא]!◊סה.

▀סה.

איתמר נמי, אמר רב 

נחמן בר אושעיא אמר 

רבי יוחנן:

עשתה לה בית יד ־ מותר.

רבי יוחנן נפיק בהו לבי מדרשא, וחלוקין עליו חבריו.[רבי יוחנן]О◊סה.

רבי ינאי נפיק בהו לכרמלית, וחלוקין עליו כל דורו.[רבי ינאי]Оסה.

והוא שקשור לה באזנהִ והתני רמי בר יחזקאל:▀¿◊סה.

לא קשיא, הא ־ דמיהדק, הא ־ דלא מיהדק.!◊סה.

בפלפל ובגלגל מלח.▀>סה.

פלפל ־ לריח הפה, גלגל מלח ־ לדורשיני.▀◊סה.

וכל דבר שנותנת לתוך פיה▀>סה.

זנגבילא, אי נמי: דרצונא.▀◊סה.

שן תותבת שן של זהב רבי מתיר[רבי]♦▀>סה.

אוסרין.חכמים:♦▀>סה.

לא שנו אלא של זהב, אבל בשל כסף ־ דברי הכל מותר.רבי זירא:▀◊סה.

בשל כסף, דברי הכל מותר.תניא נמי הכי:[ד"ה]▀◊סה.

של זהב ־ רבי מתיר[רבי]♦▀◊סה.

אוסרין.חכמים:♦▀◊סה.

רבי, ורבי אליעזר, ורבי שמעון בן אלעזר כולהו סבירא להו דכל מידי דמיגניא ביה ־ לא אתיא לאחויי.אביי:▀◊סה.

רבי▀▀סה.

הא דאמרן▀▀▀◊סה.
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רבי אליעזר▀▀סה.

פוטר בכובלת ובצלוחית של פלייטון.דתניא, רבי אליעזר:▀▀▀◊סה.

רבי שמעון בן אלעזר▀▀סה.

▀▀▀◊סה.
דתניא, כלל אמר רבי 

שמעון בן אלעזר:
כל שהוא למטה מן הסבכה ־ יוצאה בו, למעלה מן הסבכה ־ אינה יוצאה בו.

סה.
מ

יוצאה בסלע שעל הצינית.▀

הבנות קטנות יוצאות בחוטין, ואפילו בקיסמין שבאזניהם.▀סה.

ערביות יוצאות רעולות, ומדיות פרופות, וכל אדם ־ אלא שדברו חכמים בהוה.▀סה.

פורפת על האבן, ועל האגוז, ועל המטבע, ובלבד שלא תפרוף לכתחלה בשבת.▀סה.

סה.
ג

מאי צינית^

בת ארעא.!◊סה.

ומאי שנא סלע?¿סה.

אילימא כל מידי דאקושא מעלי לה!◊סה.

ליעבד לה חספאִ ¿סה.

אלא משום שוכתא!◊סה.

ליעבד לה טסאִ ¿סה.

אלא משום צורתא!◊סה.

ליעבד לה פולסאִ ¿סה.

שמע מינה, כולהו מעלין לה.אביי:▀◊סה.

הבנות יוצאות בחוטין.▀>סה.

[אבוה דשמואל]О◊סה.
אבוה דשמואל לא שביק להו לבנתיה דנפקי בחוטין, ולא שביק להו גניאן גבי הדדי, ועביד להו מקואות 

ביומי ניסן, ומפצי ביומי תשרי.

לא שביק להו יוצאות בחוטין¿סה.

ִ והאנן תנן:▀¿◊סה. הבנות יוצאות בחוטין

בנתיה דאבוה דשמואל דצבעונין הוו.!◊סה.

לא שביק להו גניאן גבי הדדיО◊>סה.

לימא מסייע ליה לרב הונא¿סה.

נשים המסוללות זו בזו ־ פסולות לכהונהדאמר רב הונא:▀¿◊סה.

סה:
 כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה.לא, סבר:[אבוה דשמואל]!◊

ועביד להו מקוה ביומי ניסןО◊>סה:

מסייע ליה לרב▀סה:

מטרא במערבא ־ סהדא רבה פרת.דאמר רב:▀▀◊סה:
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שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין.סבר:[אבוה דשמואל]▀◊סה:

ופליגא דשמואל▀◊סה:

נהרא מכיפיה מיברך.דאמר שמואל:▀▀◊סה:

ופליגא דידיה אדידיה▀◊סה:

אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד.דאמר שמואל:▀▀◊סה:

פורפת על האבן כו'. [...ובלבד שלא תפרוף לכתחילה]▀>סה:

והאמרת רישא פורפתִ ¿סה:

סיפא אתאן למטבע.אביי:!◊סה:

אשה מהו שתערים ותפרוף על האגוז, להוציא לבנה קטן בשבת?בעי אביי:^◊סה:

תיבעי למאן דאמר מערימין בדיקה, תיבעי למאן דאמר אין מערימין בדלקה.^סה:

^◊סה:

תיבעי למאן דאמר מערימין בדליקה התם הוא ־ דאי לא שרית ליה אתי לכבויי, אבל הכא, אי לא שרית 

ליה ־ לא אתי לאפוקי. או דלמא: אפילו למאן דאמר אין מערימין בדליקה התם ־ דרך הוצאה בכך, אבל 

הכא ־ אין דרך הוצאה בכך, אימא שפיר דמי?

תיקו.▀סה:
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