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מלא.
מביאין עצים מן השדה מן המכונס, ומן הקרפף אפילו מן המפוזר.▀

איזהו קרפף ־ כל שסמוך לעיר, דברי רבי יהודה[רבי יהודה]♦▀◊לא.

כל שנכנסין לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת.רבי יוסי:♦▀◊לא.

לא.
ג

אין מביאין עצים אלא מן המכונסין שבקרפף.רב יהודה אמר שמואל:▀◊

מן הקרפף, ואפילו מן המפוזריםִ והא אנן תנן:▀¿לא.

מתניתין יחידאה היא.!◊לא.

!לא.
דתניא, אמר רבי שמעון 

בן אלעזר:
לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על המפוזרים שבשדות שאין מביאין, ועל המכונסין שבקרפף שמביאין.

על מה נחלקו ־ על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסין שבשדות. שבית שמאי אומרים: לא יביא[בית שמאי]♦▀!◊לא.

יביא.בית הלל:♦▀!◊לא.

רבא:▀◊לא.
עלי קנים ועלי גפנים, אף על גב דמכנפי להו ומותבי, כיון דאי מדלי זיקא מבדר להו ־ כמפוזרים דמו, 

ואסורין. ואי אתנח מנא מאתמול עלייהו ־ שפיר דמי.

איזהו קרפף וכו'.▀◊>לא.

אבעיא להו:^◊לא.

היכי קאמר, כל שסמוך לעיר ־ והוא דאית ליה פותחת, ואתא רבי יוסי למימר: כיון דאית ליה פותחת ־ 

אפילו בתוך תחום שבת נמיֹ או דלמא הכי קאמר: כל שסמוך לעיר, בין דאית ליה פותחת בין דלית ליה 

פותחת, ואתא רבי יוסי למימר: אפילו בתוך תחום שבת, ודוקא דאית ליה פותחת, אבל לית ליה פותחת ־ 

אפילו סמוך לעיר נמי לא?

כל שנכנסין לו בפותחת ואפילו בתוך תחום שבתתא שמע: מדקתני רבי יוסי▀!◊לא.

שמע מינה רבי יוסי תרתי לקולא קאמר, שמע מינה.!לא.

הלכה כרבי יוסי להקל.רב סלא אמר רבי ירמיה:▀◊לא.

לא.
מ

אין מבקעין עצים לא מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב.▀

ואין מבקעין לא בקרדום, ולא במגרה, ולא במגל, אלא בקופיץ.▀לא.

גלא:
והאמרת רישא אין מבקעין כללִ ¿

חסורי מחסרא והכי קתני:רב יהודה אמר שמואל:!◊לא:

[תנן]▀!◊לא:
אין מבקעין מן הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. אבל מבקעין מן הקורה שנשברה 

מערב יום טוב. וכשהן מבקעין ־ אין מבקעין לא בקרדום ולא במגל ולא במגרה אלא בקופיץ.

תניא נמי הכי:▀לא:
אין מבקעין עצים לא מן הסואר של קורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, לפי שאינו מן המוכן. ולא 

בקרדום.

▀◊לא:
רב חיננא בר שלמיא 

משמיה דרב:
לא שנו אלא בנקבות שלו, אבל בזכרות שלו ־ מותר.

ִ ¿לא: פשיטא, בקופיץ תנן

!◊לא:
מהו דתימא: הני מילי ־ קופיץ לחודיה, אבל קרדום וקופיץ ־ אימא: מגו דהאי גיסא אסור ־ האי גיסא נמי 

אסור, קא משמע לן.

ואיכא דמתני לה אסיפא:▀◊לא:

אלא בקופיץ.[סיפא]▀▀◊>לא:

▀◊לא:
רב חיננא בר שלמיא 

משמיה דרב:
לא שנו אלא בזכרות שלו, אבל בנקבות שלו ־ אסור.

ִ ¿לא: פשיטא, ולא בקרדום תנן

!◊לא:
מהו דתימא: הני מילי ־ קרדום, אבל קופיץ וקרדום, אימא: מגו דהאי גיסא שרי ־ האי גיסא נמי שרי, קא 

משמע לן.

לא:
מ

בית שהוא מלא פירות ונפחת, נוטל ממקום הפחת.[ת"ק]♦▀
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 אף פוחת לכתחלה ונוטל.רבי מאיר:♦▀לא:

לא:
ג

אמאי? והא קא סתר אהלאִ ¿

!◊לא:
רב נחומי בר אדא אמר 

שמואל:
באוירא דליבני.

איני?¿לא:

הני ליבני דאייתור מבנינא ־ שרי לטלטולינהו בשבתא, הואיל וחזי למזגא עלייהו. שרגינהו ־ ודאי אקצינהו.והאמר רב נחמן:▀¿◊לא:

ביום טוב אמרו, אבל לא בשבת.רבי זירא:!◊לא:

אף פוחת לכתחלה ונוטל, ביום טוב אמרו אבל לא בשבת.תניא נמי הכי, רבי מאיר:▀■לא:

שמואל:▀◊לא:
חותמות שבקרקע ־ מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. שבכלים ־ מתיר, ומפקיע, וחותך. אחד שבת ואחד 

יום טוב.

חותמות שבקרקע, בשבת ־ מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, ביום טוב ־ מתיר ומפקיע וחותך.מיתיבי:▀¿◊לא:

הא מני ־ רבי מאיר היא!◊לא:

אף פוחת לכתחלה ־ ונוטל.דאמר:[רבי מאיר]▀!לא:

ופליגי רבנן עליה, ואנא דאמרי כרבנן.!◊לא:

ומי פליגי רבנן עליה בחותמות שבקרקע?¿לא:

▀¿◊לא:
והתניא: מודים חכמים 

לרבי מאיר:
בחותמות שבקרקע, שבשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, ביום טוב מתיר ומפקיע וחותךִ 
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