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כט.
◊¿▀

והא אמר רב אדא בר 

אהבה:
נכרי שחקק קב בבקעת ישראל מסיקה ביום טוב

ואמאי? נולד הואִ ¿כט.

לדבריהם דרבי אליעזר ורבי עקיבא קאמר ליה, וליה לא סבירא ליה.!◊כט.

היינו טעמא דרבי אליעזר ־ לפי שאין מדליקין בפתילה שאינה מחורכת, ולא בסמרטוטין שאינן מחורכין.רבא:!◊כט.

אלא הא דתני רב יוסף שלש על שלש מצומצמות למאי הלכתא?¿◊כט.

לענין טומאה!כט.

שלש על שלש שאמרו ־ חוץ מן המלל, דברי רבי שמעון.דתנן: [רבי משמעון]♦▀!◊כט.

שלש על שלש מכוונות.חכמים:♦▀!◊כט.

♦▀◊כט.
רב יהודה אמר רב: [רבי 

יהודה]
מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, דברי רבי יהודה

מתיר.רבי שמעון:♦▀◊כט.

מסיקין בתמרין, אכלן ־ אין מסיקין בגרעיניהן, דברי רבי יהודה[רבי יהודה]♦▀◊כט.

מתיר.רבי שמעון:♦▀◊כט.

מסיקין באגוזים, אכלן ־ אין מסיקין בקליפותיהן, דברי רבי יהודה[רבי יהודה]♦▀◊כט.

מתיר.רבי שמעון:♦▀◊כט.

▀◊כט.

וצריכא, דאי אשמעינן קמייתא ־ בההיא קאמר רבי יהודה ־ משום דמעיקרא כלי והשתא שבר כלי, והוה 

ליה נולד ־ ואסור. אבל תמרים, דמעיקרא גרעינין והשתא גרעינין ־ אימא שפיר דמי. ואי אשמעינן 

גרעינין ־ הוה אמינא: דמעיקרא מכסיין, והשתא מיגליין. אבל קליפי אגוזין, דמעיקרא מיגלו והשתא 

מיגלו ־ אימא שפיר דמי, צריכא.

והא דרב ־ לאו בפירוש איתמר, אלא מכללא איתמר▀כט.

דרב אכל תמרי ושדא קשייתא לבוכיא[רב]О▀◊כט.

בר פחתי, כנגדו ביום טוב ־ אסור.אמר ליה רבי חייא:▀О▀◊כט.

קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה?^כט.

דכי אתא רב לבבל אכל תמרי ושדא קשייתא לחיותא.תא שמע:[רב]О!◊כט.

מאי לאו בפרסייאתא ולא קיבלהִ !◊כט.

לא, בארמיאתא ־ הואיל וחזי אגב אימייהו.¿◊כט.

▀¿◊כט.
רב שמואל בר בר חנה 

לרב יוסף:

לרבי יהודה דאמר מסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים, כיון דאדליק בהו פורתא ־ הוה ליה שברי 

כלים, וכי קא מהפך ־ באיסורא קא מהפךִ 

דעבד כדרב מתנה!כט.

עצים שנשרו מן הדקל לתנור ביום טוב מרבה עצים מוכנין, ומסיקן.דאמר רב מתנה אמר רב:▀!◊כט.

הכא בפחות משלשה על שלשה עסקינן, ומקולי מטלניות שנו כאן.רב המנונא:!◊כט.

ואזדא רבי אליעזר ־ לטעמיה ורבי עקיבא לטעמיה!כט.

דתנן: [רבי אליעזר]♦▀!◊כט.
פחות משלשה על שלשה שהתקינו לפקק בו את המרחץ, ולנער בו את הקדירה, ולקנח בו את הרחיים ־ 

בין מן המוכן ובין שאין מן המוכן ־ טמא, דברי רבי אליעזר.

בין מן המוכן ובין שלא מן המוכן ־ טהור.רבי יהושע:♦▀!◊כט.
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מן המוכן ־ טמא, ושלא מן המוכן ־ טהור.רבי עקיבא:♦▀!◊כט.

▀◊כט.

ואמר עולא, ואיתימא 

רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:

הכל מודים: ־ זרקו באשפה ־ דברי הכל טהור, הניחו בקופסא ־ דברי הכל טמא, לא נחלקו אלא שתלאו 

במגוד או שהניחו לאחורי הדלת.

כט:
מדלא זרקו באשפה ־ דעתיה עילויה, ומאי קרי ליה שלא מן המוכן ־ דלגבי קופסא לאו מוכן הוא.רבי אליעזר:♦▀▀◊

מדלא הניחו בקופסא ־ בטולי בטליה, ומאי קרי ליה מוכן ־ דלגבי אשפה מוכן הוא.רבי יהושע:♦▀▀◊כט:

בתלאו במגוד ־ סבר כרבי אליעזר, בהניחו אחורי הדלת ־ סבר לה כרבי יהושע.ורבי עקיבא:♦▀▀◊כט:

והדר ביה רבי עקיבא לגביה דרבי יהושע.▀◊כט:

ממאי?^כט:

רבא:!◊כט:
מדקתני פתילת הבגד, מאי איריא דתני פתילת הבגד, ליתני פתילה של בגִד מאי פתילת הבגד ־ דעדיין 

בגד הוא.

כט:
מ

[ת"ק]♦▀
לא יקוב אדם שפופרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר בשביל שתהא מנטפת, ואפילו היא של 

חרס

מתיר.רבי יהודה:♦▀כט:

אבל אם חברה היוצר מתחילה ־ מותר, מפני שהוא כלי אחד.▀כט:

לא ימלא אדם קערה של שמן ויתננה בצד הנר ויתן ראש הפתילה בתוכה בשביל שתהא שואבת[ת"ק]♦▀כט:

מתיר.רבי יהודה:♦▀כט:

כט:

ג

◊▀

וצריכא, דאי אשמעינן שפופרת של ביצה ־ בהא קאמרי רבנן דכיון דלא מאיסא ־ אתי לאסתפוקי מינה, 

אבל של חרס דמאיסא ־ אימא מודו ליה לרבי יהודה, ואי אשמעינן של חרס ־ בהא קאמר רבי יהודה, 

אבל בההיא ־ אימא מודי להו לרבנן, ואי אשמעינן הנך תרתי ־ בהני קאמר רבי יהודה משום דלא 

מיפסק, אבל קערה דמיפסקא ־ אימא מודי להו לרבנן, ואי אשמעינן בההיא ־ בההיא קאמרי רבנן, אבל 

בהני תרתי ־ אימא מודו לרבי יהודה, צריכא.

ואם חברה היוצר מתחלה מותר וכו'.▀>כט:

אם חברה בסיד ובחרסית ־ מותרתנא:▀◊כט:

ִ ▀¿כט: והאנן יוצר תנן

מאי יוצר ־ כעין יוצר.!◊כט:

תניא, אמר רבי יהודה:О▀◊כט:
פעם אחת שבתינו בעליית בית נתזה בלוד והביאו לנו שפופרת של ביצה ומלאנוה שמן ונקבנוה והנחנוה 

על פי הנר, והיה שם רבי טרפון וזקנים ולא אמרו לנו דבר.

משם ראיה? שאני בית נתזה דזריזין הן.אמרו לו:¿▀◊כט:

אבין ציפוראה גרר ספסלא בעיליתא דשישא לעילא מרבי יצחק בן אלעזר[אבין ציפוראה]О◊כט:

▀◊כט:
אמר ליה:[רבי יצחק בן 

אלעזר]

אי שתוקי לך כדשתיקו ליה חבריא לרבי יהודה נפיק מיניה חורבא: גזירה עליתא דשישא אטו עליתא 

דעלמא.

ריש כנישתא דבצרה גרר ספסלא לעילא מרבי ירמיה רבה[ריש כנישתא דבצרה]О◊כט:

▀◊כט:
אמר ליה:[רבי ירמיה 

רבה]
כמאן ־ כרבי שמעון? אימר דאמר רבי שמעון בגדולים, דלא אפשר, בקטנים מי אמר?

ופליגא דעולא▀◊כט:

מחלוקת ־ בקטנים, אבל בגדולים ־ דברי הכל מותר.דאמר עולא:▀▀◊כט:

▀¿◊כט:
מתיב רב יוסף, רבי 

שמעון:
גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ.

קתני גדולים וקתני קטנים, קשיא לתרוייהוִ ¿כט:
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עולא מתרץ לטעמיה, ורבי ירמיה רבה מתרץ לטעמיה.!כט:

מטה דומיא דכסא.עולא מתרץ לטעמיה:▀!◊כט:

▀!◊כט:
רבי ירמיה רבה מתרץ 

לטעמיה:
כסא דומיא דמטה.

מתיב רבה:▀¿◊כט:
מוכרי כסות מוכרין כדרכן, ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, והצנועין 

מפשילין במקל לאחוריהן.

והא הכא, דאפשר למיעבד כצנועין, דכי קטנים דמי, וכי לא מתכוין ־ שרי רבי שמעון לכתחלהִ ¿כט:

תיובתא דרבי ירמיה רבִה תיובתא.¿◊כט:

כט:
מ

▀
המכבה את הנר מפני שהוא מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים, מפני רוח רעה, מפני החולה שיישן ־ 

פטור.

כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה ־ חייב.[ת"ק]♦▀כט:

פוטר בכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם.רבי יוסי:♦▀כט:
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