
  שבת -דף ברמיזא

  'המ\הוצאות או רשויותתנא , פטורי קתני, למה בשבועות לא תנן בפנים ובחוץ והכא תנן//עני ועשיר, שתים שהם ארבע בפנים ובחוץ יציאות שבת' פ -ב

  רדיית פת להציל מחטא ,אי קנסוו ,אי יד ככרמלית\'המ//ידו לא נייח, עקירת גופו כעקירת חפץ\פטורין י שנים"עמלאכה  נעשה, ותו לא' למה הוי רק ח - ג

  שדי נופו בתר עיקרו, דילמא עקירה בעי, קלוטה כמי שהונחה', המ//'והא בעינן עקירה והנחה ממקום ד\ולמאן התירו, אי רדיית פת בשוגג או מזיד\'המ - ד

  בן עזאי' ד\מ להוציא"ע ,עמידה\ג מים"ע' מים וכדו', המ//מי גשמים\'אאדם כוחות ב' ב, עקר ממקומו וקבל\'ידו חשובה כד, טרסקל, רשות מקורה', המ - ה

  דין בקעה\הוצאה חייב', איסי בן יהו\'גמורהאינה 'י ש"ר ורה"רה//איסקופה, רשויות בשבת' ד\זורק ומושיטב ,)ר"צדי רה(הוצאה דרך מקום פטור ', המ -ו

  י"ברה אמה' קנה קחסדא מחייב ב'ר\זורק בכותל, ר"החורי ר', שאין תוכו יבית \'המ//עד עשרה' כרמ, זקופה לבינה, בין עמודים, קרן זוית - כרמלית\'המ -ז

  פטור' מק אסקופה\זירזא דקני\רקק מים, עירוב בבור', המ//גומא, )י הדחק"תשמיש ע(ורבים מכתפין ' עמוד ט\כפאה, זרק כוורת\נופו בתר עיקרו', המ -ח

  'התחלת דיני מתני' פי, למנחה ומה אסור וך לאיזהסמ\לא יעשה סמוך למנחה 'מ//ע"ות בפנהוי רש' ורחב ד' גבוה י\אסקופה שמשמשת כלפנים וכלחוץ - ט

  עיר שישיבתה קרובה, שנוי בין הבנים\בנותן מתנה להודיע\נתינת שלום במרחץ//מקרא ותפלה במרחץ\סעודה זמני\זמן של דיינים\נה ולבוש לתפלההכ -י

  'המ\לא יצא חייט 'מ\הפסק תורה לתפלה\יפה תענית לחלום\חללה של רשות\'כל חולי וכו\...ל ולאתחת ישמעא\נ"גגות גבוהין מביהכ -ג"חמא ב'ר - יא

  ל אצולי טינוף לא חשיב"ס, סתירה בזב בכיסו, במוציא דרך אומנתו' תנ' מח, גת לענין מעשר, גזירה לגזירה, שתיה מכרמלית - :יא  

  החזן רואה' פי\בדיקת שמש לכוס, קריאה לאור נר\שכינה עמו, ביקור חולים בשבת וחול//בתוהריגת כינה בש, לא יפלה' פי\ש"תפילין בעיוצא ב\'המ - יב

  ח דבר"י\תענית מגילת\הלכות שאמרו בעלייה 'מ\תלמיד שמת בחצי ימיו\'המ\דעות ושינוי, לישון נדה עם בעלה בבגדיהם, ה"וע לא יאכל זב בזבה\'המ -יג

  מי גזר על ידים\אוכלין וכלים שנטמאו ממשקין, יום טבול//וידים וספר) ונפלו(ובא במים שאובין , טמאין ןאוכל ראשון ושני ושותה משקי' לטומטעם  -יד

  טעם שעשוהו ככלי חרסהו, )ספיקות' ו( מי גזר מה', כלי זכו' גזי' המ//כלי זכוכית 'טומ\דיין שעתן, פסול מים שאובים, לחלה' שי -שמאי והלל' מח' ג - טו

  'המ\במאי איירי, מניח כלים תחת הצינורב' מח\כלי מתכות לחזור לטומאה ישנה' טעם גזי\'המ//אהיחזרו לטומהן ואי ככלי מתכות , ןלא ליטמו מגב' ק - טז

  י"ה אם צריך כדי לעשות מבעו"ש וב"ב' מח 'מ\ותינוק נכרי', פתן ויינן ועו' גזי\גידולי תרומה' גזי//ט"ומ, לגת הכשר הבוצר\טומאת אהל בעובי מרדע - יז

  חמץ\ש"נתינה לנכרי בע\זיקה 'לי דקשי, 'א חייתקידר, שמא יחתה' גזי\'המ//שביתת כלים, י"מעשים מבעו' פותקין מים ומוגמר ועו\'לישת דיו ועו\'המ - יח

  ש"בישול מע 'מ\צהבמוק' רב ושמו' מח\'המ//דאתי ממילא) משקין(\כליו לכובס\וצרין ספינהב ימים' ג\ולהשכיר לנכרי ולשלוח אגרות, מזונות לגוי -יט

  שעוה חזי לפתילה', מילים דמתני' פי\במה מדליקין' פ\'המ//ומה צריך רובן, 'רובן'שתאחזו ' פי\זריזיןהיתר ב\שיקרום התחתון' פי\מאכל בן דרוסאי - כ

  היזק בנר\מאי חנוכה\נר אחרת, מקום נר\מהדרין' פי\אורהב שמוש, אי כבתה זקוק//'המ\במקדש\נתן שמן בתוכו\טעם פסולי פתילות\שמן קיק\מדורה -כא

  הדלקה או הנחה עושה מצוה, מהדלקת מנורה' ק, 'המ//או אכחושימצוה  בזוי, להדליק מנר לנר\בזוי מצוה, הרצאת מעות\טפח סמוכה לפתח\'למעלה מכ -כב

  שמן שריפה\'הרגיל בנר ועו\ושבת וקידוש' נר חנו\פיות' ב', המ//)פאה(חשד , פתחים' ב\בדרבנן, ברכות מדליק ורואה\שמן זית\אכסנאי\נר בנשים ',המ - כג

  ט"שריפת קדשים ביו\ועוד שמנים, ט"שמן שריפה ביו 'מ\'המ//ט"ח או יו"שהוא רהפטרה בשבת , הזכרת חנוכה וראש חודש בברכת המזון ותפלה\'המ -כד

  דאין מדליקין בצרי' טע\ל ואיזהו עשיר"בנ 'אגד\)סדין בציצית(נר שבת ורחיצה מצות //נהנין משריפת תרומה ולא דקדשיםל ד"מנ\ת"ט עשה ול"יו', המ - כה

  והדרשות, בנגעים שיעור קבלת טומאה בצמר ופשתים ובשאר בגדים' מח//'ובשר ועוופרי שמן היוצא מן העץ ב' תנא' מח\איסור טבל טמא\אפרסמון, 'המ -כו

  'המ\אהל 'יוצא מעץ ופשתן לנר ולטומ 'מ\סכך במיטמא בנגעים\סומא וכסות לילה כסות, שאר מינים בציצית//כלאים, אי חזר רבא, ליטמא בשרצים', המ -כז

  מ לנולד"ונפק, אי קיפול מועיל\'לנר ולטומ בגד שקיפלה ולא הבהבה' מח 'מ\תחש\ולגבי תפילין', המ//עור בהמה טמאה באהל\ממשכן, מין באהל ליטמא -כח

  המכבה נר 'מ\קטן וגדול גרירת ספסלב' מח\צריכא\שפופרת של ביצה ועוד 'מ\'המ//בקולי מטלניות' מח\נולד בכלים וגרעינים וקליפות\אי בעי הבהוב לנר -כט

  ובמשלי בעניית כסיל, שחוק ושמחה' פי, בקהלת' עו\'המ//מיתת דוד' מע, ז"זב שדבקו שערים' מע, ושבח אני את המתים' פי, בקהלת' אג\חולה דמשנה' פי - ל

  'המ\נשים מתות רותעבי' ג 'מ\סותר לבנות במקומו, חוץ מפתילה' יו'ר\אל תרשע הרבה', המ//אוצר' יראת ה\'וגו אמונת עתיך \ריםג' עניוות הלל במקניט וג -לא

  וגזל 'בעון שנאת חנם וחלה ותרומה ומע ,מיתת בניםסיבות ', המ//עוד סיבות מיתה\חלה ונטה למותמי ש\לאנשים שעת סכנה, למה אלה ולמה בשעת לידה - לב

  י ומערה"מעשה דרשב\מכת אסכרה וגורמה//חולי הדרוקן, נבלות פהבעון ', ע ועו"שפיכות דם וגבעון , 'שבועת שוא ועובעון , 'בעון עינוי דין ועו', המ - לג

  יוסף בבאורו'רבה ור' מח, בזמן ושיעור בין השמשות' תנ' מח\'המ//טעם איסורי הטמנה\עירוב בספק חשיכה\דברים לומר עם חשיכה' ג 'מ\טיהר מקום, 'המ -לד

  'המ\ש"ע של שש תקיעות\ש חייב"בה' מלאכה בבעשה \כוכבים' ג\'המ//הלכה לחומרא', יהו'ור' נחמ'ש דר"ביאור בה\פני מזרח' פי\מוקצה בכלי גדול', המ - לה

  או לא ישההתנן לא יחזיר \חמין ובחזרהה ב"ש וב"ב' מח, שהסיקוה כירה' פ\'המ//החורבן דברים שנשתנו שמם אחר, וצרת מוקצהאי שופר וחצ' תנ' מח -לו

  תבשילים שונים, מצטמק ויפה לו או רע לו, להלכה 'עות אמורד\קטמה והובערה//כירות מתאימות' ב, מהו לסמוך\עוד תנאים, אי להחזיר תנן' מתני' פי', המ -לז

  'המ\תולדת חמה, ביצה בצד מיחם 'מ\לסמוך לתנור\יתן' ל, שהסיקוהו תנור 'מ\תנאי חזרה, מחזירין אף בשבת//'בתנ' סתי, הגזירה', תנ' מח, שכח בדיעבד -לח

  הלכה כמכריע, חילוק בקרקע, להשתתף, ידיו ורגליובחמין ופניו , רחיצה\'המ//אנשי טבריא, טעם איסור הטמנה בחול' מח\תולדות החמהב' מח\גלגל מאי -לט

  לשוט\מבשל בחמי טבריה\הרהור במרחץ\בישול שמן והפשרו\להפשיר כנגד מדורה\אלונטית\'המ//מזיע, מרחץ שפקק נקביו\בחמין' שיור אבר א, אבר אבר - מ

  רב ושמואל בלצרף' מח, אי פינה המים או המיחם' מח//'המ\המיחם שפינהו 'מ\'מש'פי\מוליאר ואנטיכי 'מ\עניני בריאות רחיצה\ידיו כנגד פניו של מטה -מא

  המצוי' הצלה שאי, כופה על ביצה\כלי תחת הנר 'מ\בשול מלח, יהודה'ר' פי\'המ//אילפס 'מ\כוס ואמבטי וספלב, צונן ולהיפךתוך חמין ל\ש"כר אלאי שמו - מב

  טלטול מן הצד, בשביל חי, מת מוטל בחמה', המ\)יתכוון לצוד' ל( מחצלת על כוורת', המ//נטילת כלי לצורך דבר שאינו ניטל, לבטל כלי מהיכנו איסור', המ -מג

  י במגו דאתקצאי"ל כר"רב ס, מוכני הנשמטת, מטה שיחדה למעות//'המ\איסור' מחבמוקצה מחמת מאוס ו' תנ' מח\דולק בשבתה ,ש וישןנר חד 'מ\'המ -מד

  ומנרתא דתרנגולת קינהב במוקצה' יוח'פסק ר\מדבריות, מוקצהרבי ב' ד', המ//גרוגרות וצמוקים, ש"הוקצה למצותו ולאיסורו לר\ש בשעת הדחק"כר', המ - מה

  ש"טלטול נר דלוק לר' איטעם \'מי יימר וכו, מוקצה במום בכור ונדרים\'המ//תורת כלי, שרגא דנפטא, ת נרועוד בהלכ\מנורה של חוליות וחידקי', המ -מו

  'המ\במה טומנין' פ\גרם כיבוי\ולא מים, כלי תחת נר 'מ\רפוי מותר, 'המ//מטה של תרסייםהחזרת \בסיס לדבר אסור ומותר יחד, גרף של ריעי, בסיס', המ -מז

  'כל מחובר כמוהו לטומ, גמר כליב דעו', המ//בית צואר, ליתן מוכין לכר\טלטול מוכין שטמן\סודר על כובאו, כוזא על קומקוםב' מע\אסוקי הבלא דזיתים -מח

  'המ\לאכות כנגד המשכן או מלאכה שבתורהמ\'המ//שלחין של אומן\טלטול המטמין 'מ\אלישע בעל כנפים\'ועו טומנין בכסות 'מ\עצמן' אי לחין מח\'המ -מט

  דצה ושלפה\'מתני' מח' פי\ברדא\לפצוע זיתים\כונה' השרת שיער בל, 'המ//נתר וחול, דלאו בר מעשה\חושב או יושב או קושר' מח, יחדן להטמין אי מטלטל - נ

  נטירותא יתירתא\במה בהמה' פ\לרזק שלג\'וכדו ג מיחם"חם עמי//כיסה במוקצה\פינה ממיחם למיחם\'בא להוסיף מוס\הטמנת צונן\י"לא כסהו מבעו 'מ -נא

  'ועו במרדעת צאחמור יו 'מ\בטבעות ומחטים חילוקי דין\חציצה\טומאת תכשיטי בהמה//נמשכין, יוצאין כרוכין\)פרה אדומה(לנוי אסור , )עז באפסר(' המ -נב

  לבובין' פי\'ועו שהניק בנו' מע\כיס דדים דעזים\שחיקת סממנים בבהמה', המ )קמיע לבהמה(//צערמשום תענוג או , ליתן מרדעת בשבת\ש"קשורה מע - נג

  שלא מיחה, ע"פרת ראב\חנונות, המילים' פי\אהיוצ 'שאיעוד  'מ//שלא יכרוך' פי\חינגא\עקוד' פי\ובמה אינה יוצאה 'מ\ליבש ולחלב\כבולות וכבונות' פי - נד

  או רק פנחס, בני עלי חטאו' האו\כל האומר ראובן חטא\מיתה בלא חטא//'המ\מתי תמה זכות אבות\אנשים' ו, תיו של דיו ודם\אף דלא מקבלי', המ - נה



 

  יאשיהו חטא' האו\כרך רומי, שלמה חטא' האו\נצא בר נצא', המ//'כרידברים נ, קבלת לשון הרע מציבא, אוריה' מע, דוד חטא' האו\בני שמואל חטאו' האו -נו

  כבול כבלא דעבדא או כיפה דצמראי \מאי טוטפת\אי פליגי בחוטי שער', המ//בחוטים' תנ' מח, דאריג מאי, אסור לצאתדבר שחוצץ \במה אשה יוצאה' פ -נז

  'ודין נטלו עינבל וחיבור לטומ, אי עינבל גורם כלי משום קול', המ//בהמהשל ו, ולקבל טומאה, או בזוג) מירתת(יציאת עבד בחותם בצואר ובכסות ', המ -נח

  מעמיד ראם הולך אח' מח, טבעת בחותם\)אזור(קמרא \בכלילא אלרב ושמו' מח\בעיר זהב' מח//סנדל של בהמה, אי בעי מעין מלאכתו לטומאה 'מח', המ -נט

  )'עוו, נוטה, כמין כלבוס, כמה לנוי(ואסור רק כעין מעשה ', המ//ל"דסנדל הנ 'מע\לא יצא בסנדל מסומר ועוד 'מ\מחט בלי נקב\טומאה אשבת קרמית', המ - ס

  מ"למאי נפקו, אי יש קדושה בקמיע\'המ//מומחה דקמיע ודגבראהחזקת גדרי \יציאה בתפילין\ורחיצהוחליצה דרך נעילה , ברגלו מכה יוצא -סא

  )ישעיה, סעמו(בפלייטון וחורבן ' אג\'המ//)קשר בסם(בכובלת ' תנ' מח\טבעת' דרך הוצ, ע"נשים עם בפנ\שחייב עליההוצאה  'מ\ן של תפילין"שי', המ - סב

  ש"טומאת אריג ותכשיט כ\מאי בירית וכבלים\'שמח בחור וגו\כלב רע//'ועווהנוחין  ז"זלח המחדדין "ת\בטול חרב למשיח\בכלי מלחמה' מח 'מ\'המ -סג

  מראית העין, ופאה בחצר היתר כבולב' מח\מיני שיער\'ועו יוצאה אשה בחוטי שיער 'מ\'המ//מדין' במע' אג\בגד ועורמש "גזמת במינים שטמאים בשרץ ו -סד

  'המ\מהו שתערים ותפרוף\נהר בניסן', המ//'הנהגות אבי שמואל לבנתי' ג\רפואת סלע\'יוצאה בסלע ועו 'מ\'מגונה בשן וכדו\בית יד, לנדה קשור במוך - סה

  מא מדרסאי קב ט' אמ' מח\סייד מטייל בו\לענין חליצה' מתניד' תנ' מח\אי איפוך תנן\'ועו, בקב הקיטע' מח 'מ -סו

 )אבן תקומה(' אמרה לי אם'כמה \לפופי ינוקא, לסוך שמן ומלח, אטבורי סחופי כסא\מאי קשרים\הבנים בקשרים 'מ\לוקטמין' פי\ליכנס לעזרה -:סו    

  כלל גדול' פ\ל"ים לנכמה שאילות וציור//)לרבים להודיע צערו( ברפואה ליכא דרכי האמורי\האמורי דרכי' מח 'מ\זגין' פי\)סנה(כמה רפואות ולחשים  - סז

  רבנן ומונבז בזה וגם ביודע בשעת מעשה' מח, אי תינוק שנשבה חייב' מח', המ//חיוב הכיר ושכח לשבתות\פאה' ול שביעית ומעשרב, לשון כלל גדול\'המ -סח

  'למתני 'דרש\ומשמר' מהלך במדבר מונה ו\שחיוב חומ', המ//שבועת ביטוי ,ט חטאות"ל ,)שב מידיעתו(ל בשגג בכרת בלבד "י ור"ר' מח\שגג בקרבן', המ -סט

  ותכ בשגגת מלאכ"קצר וטחן בשגגת שבת ואח\מהו העלם זה וזה בידו\'המ//)מאחת מהנה, לא תבערו, מות יומת(לחלק במלאכות ' דרש\'חילוקי מתני' פי - ע

  ל אי ידיעות מחלקות או הפרשה או כפרה"י ור"ר' מח\'המ//יןתמחוי' ב, מלאכהשגגת צירוף שגגת שבת ו, רהבגרירה דגרי' מח, גרירה דכזית אמצעי', המ - עא

  כוונה' עבודה זרה בל, דחומר שבת משאר מצוות ולהיפך ברייתא\בנתכוון לחתיכה דהתירא' מח//הפרשהלאחר ידיעה באשם ודאי ו, בעילות שפחה חרופה - עב

  'המ\דש\מעמר\קוצר\חורש\זומר וצריך לעצים\'זומר משום נוטע וכו\זורע וחורש סדר//ט מלאכות"ל 'מ\וצריכא, י"או סבר רה' נתכוון לזרוק בב' מח\'המ -עג

  'המ\קשירה במשכן\דרך טווי\מנין חטאות\חידושי מבשל, דנקט אופה\טוחן//תורמוסים\אוכל מפסולת, ביד, מיד - בורר גדרי\ולא כותש מיני בורר' חישוב ג -עד

  'המ\חיובים בצידת חלזוןב' מח\לחשב תקופות ומזלות\הלומד ממגוש\המותח חוט של תפירה\קריעה במשכן -עה

  דם נדה ועצי אשירה\והוציאו הכשר להצניע 'מ\ולא שובט ומדקדק\כותב ומוחק\ממחק ומכה בפטישמחתך ו 'דוגמ\מולח\אי משום צובע, שוחט - :עה    

  כוס יפה\המוציא יין' פ\'מח' פי\סובן\'אוכלין מצטר' מ//שבהןלקל  צירוף\עצה כפי פרה לפרה, תבן כפי פרה לגמל\כמלא פי חיותהמוציא  'מ\ש"דלא כר - עו

  לסוך אבר קטן' פי\דבריםכמה שמות ו בכמה מילי דעלמאלרב יהודה  'שאיל\תועלת בריאות\כתית\'או ע' א//'המ\יבש בכזית ביין ודם\מזיגת כוסב' מח', המ - עז

  בשטר חוב' מח\קשר מוכסין\לכמה דברים' שי\'המ//'חבל גמי נייר ועו 'שי 'מ\שופכין\והצניעו רב\ש"ומצניע בכ, בדם' מח\שיעור בשכיח ולא שכיח\'המ - עח

  אם שינה, למזוזה' קלף לתפילין ודוכ\קלף ודוכסוסטוס' שי//עורות הן' ג, סברת אין אדם טורח, עומד לעיבוד וראיות לחלק' העומד לעיבוד ושאי ,עור\'המ -עט

  ביצה קלה\חול לסיד\'אדמה ועו' שי 'מ\כלכול ואנדיפי\לסוד בנות//'מתנידיני ' פי\'כחול לעין א\'הנחה תוך ג\ש"הוצאות ח' ב\'זו הנחכתיבתן \אותיות' ב' הוצ - פ

  אסר לקנח בחרס' יוח'ר\עשב בצרור, לפנות בניר אסור\להעלותם אחריו לגג//'עד'יש עליו , י"למשמש כלאח, ת הכסאאבנים לבי\'מש'פי\'עצם ועו' שי 'מ -פא

  במשא או באבן מסמאפליגי אי ' מח//ז מטמא במשא"ע, ע"אמר ר' פ\'מש'פי\חרס' שי 'מ\הנצרך לפנות\צרור ועשבים, צרור וחרס\'מילי דעלמא'\'המ -פב

  )באהל ימותב' דרש(מ "ונפק, מים או משקנלמד \ספינה טהורה 'מ\ז לטומאה"שיעור ע, ז לאברים"ע\'המ//ז ומשמשיה ובנכרי"היסט בע, מברייתות' ק', המ - פג

  מקור לדין זה\מינים' זורעין בו ה' על ו' ערוגה ו 'מ\יש במינו טהרה במקוה', המ//ספינה' מח, חרס טהורכלי מדרס \עגלות' טומ, י שוורים"טלטול ע -פד

  'הרוצה למלאות עוגל בה ה אמר נןיוח'ר\'הפקיע תלם א\ראש תור בערוגה', המ\רב אמר בחורבה שנינו\גבול ערוגה\לרבנן ביניקה הולים ל דק"מנ', המ - פה

  'או בז' עשרת הדברות בו\כותית ובהמהבמעי טומאת זרע באיש ו, )'תנא ד( 'המ//ומקור מסיני, תנאים בפולטתשיטות ' ג\'ועו, פולטת בשלישי טמאה 'מ\'המ -פו

  )עשר עטרות(עוד ראיות ליום עשרת הדברות ', המ) ציווי שבת במרה(//ד משהוישב משה ויג 'פי ,י"ע ה הסכים"עשה משה מדעתו והקבדברים ' ג', המ -פז

  ט דמשה עם מלאכים"שו, )סמא, וכפטיש יפוצץ(בשיר השירים למתן תורה  'דרש//כתרים, קדימת נעשה לנשמע\יום הששי, כפה הר כגיגית\תליתאי, 'המ -פח

  'המ\עצים תבלין מכבסים' מוצ' שי 'מ\בניך חטאו\כשנים חטאיכם\'המ//מדבר סיניו הר תשמו\בושש משה\ה קושר כתרים"הקב\מר תורה היכןשטן א\'המ -פט

  'ליתני המוצ\ש"בכ המצניע' פ\'מש'פי\'המ//זרעים וצפורת כרמים וחגב' שי, קופת רוכלין 'מוצ 'מ\ברזל הרי עלי, 'מש'פי\כל שהוא יאמוצ 'מ\'מש'פי -צ

  ראיות, אגד' אי אגד כלי שמי' מח\בכרמלית\נתן על אסקופה 'מ\'המ//זרק כזית לבית טמא\תפחה וצמקה', ולהיהוציא לאכילה ונמלך \על דעת ראשונה', המ -צא

  תנאיםשיטות ' ג\שנים שעשו 'מ\'מש'פי\'לפניו ובא לאחוריו ולהי 'מ//על ראשו\ממשא בני קהת' מי' וי למעאמש\'בימינו ושמאלו ועו' מ\ואגד גופו',המ -צב

  צריך לכלי\אוכלין בכלי' צהמו 'מ\שיעור לזה ולזהיש \'המ//במדרסו ,מסייע, מי חייב בזה יכול וזה אינו\ד"ועשה בהוראת בי, ואינו יכולביכול ' התנ' דרש - צג

  'המ\פירש רובה\פי זוג\'מש'פי\הנוטל צפרניו 'מ\שערות לבן' מג' אתולש ה\הוצאת מת לכרמלית, צריכה לגופה או לגופו//בחי נושא את עצמו' מח\'המ - צד

  חמש מדות בכלי חרס\ש"שרש נגד נקב לר\הכשר זרעים', מח' פי//'המ\בהתולש מעציץ נקו 'מ\חולב מחבץ ומרבץ' מח\חיוב כוחלת גודלת ופוקסת -צה

  המקוששמאי חטא \אמות' וזורק ומעביר ד, מקור להוצאה והכנסה//ר באמצע חייב במושיט"רה, ר"י לרה"מרה הזורק' פ\חרסנקב בעוד שיטות ב', המ - צו

  'ולהי 'וזרק ד' רצה ח\מ שתרצה תנוח"כ', ר באמצע וכדו"חיובים ברה' ב//'המ\לבוד ומקורו\או שניהם' מי' או למע' למטה מי' מתני' אי מח\צרעת אהרן -צז

  ל"הנ' מחנות ועליונות לפי תויריעות תחכיסוי צורת \עובי קרשים מלמעלה' מח', המ//עמידת קרשים על עגלות, ר מקורה"רה\אמות' רשויות לד' בצירוף  -צח

  'בהדי הדדי ועו ועשיית מחיצה' עקי\'וכו' לאחרים עושה מחי\נח ממקום פטור//'בור וחוליא מצטרפ\חולית בור וסלע 'מ\בין עגלות וצידיהן\חכמת יריעות - צט

  ג משהו"נח ע\זרק ונתגלגל 'מ\תל המתלקט\יםחוקקין להשל\א בכותל"הזורק ד' מ\במים ופירות' ביטול מחי\חילק במחצלת\אגוז בכלי וכלי במים -ק

  כחו בכרמלית , ושופכין, מילוי מים לספינה\'מן הים ליבשה ולהי 'מ\צריכא בימות החמה והגשמים, 'מש'פי\א"הזורק בים ד' מ\'המ -:ק  

  )אהובטומ(קשורה בחוט הסרבל , בשבת שהעמחיצה שנ, ז"לערב ולטלטל מזל, ביצית בין הספינות\'המ//דגיםבקיעת , גוד אחית, ביציאתא דמישן\'המ - אק

  למקום' אחשבי\שוגג' מזיד ב' אמות שוגג ב' ב\תרתי קתני\תחילתן וסופן שגגה, קלטה אחר 'מ -קב

  חיוב במסתת ועושה נקב בלול תרנגולים ועייל שופתא בקופינא דמרא' מח\המצדד אבן\ש למאי חזיא"כ\הבונה' פ -:קב  

  סתום ועשאו פתוח\א"א, שם אחת, קטן מגדול, אותיות' בבשיטות //'המ\שמאל\כותב 'מ\שדה חבירו, תולש עולשין\ש"רש כהחו 'מ\מכה על סדן' פי\'המ - קג

  חייב 'א הגיה\מחוסר קריבה\והשלימה' אאות \ג כתב"בכתב ע' מח\'מש'פי\'ועו, ז"נהגין זה ע, דבר המתקיים 'מ//'ועו, ש"ת ב"וא ,ב"א 'דרש\לוחות', המ - קד

  איבול על חכם וכשר, ברייתא המחייבת\הקורע בחמתו ועל מתו 'מ//'מש'פי\'או ג' ב\מנין חוטין, האורג' פ\העלמות' בב יותאות' ב 'מ\וטריקוןנלמנין  -קה

  ישבו בפתח 'ב 'מ\נעל בפניו 'מ\מינו ניצוד\ביבר גדול, סתירה בחיות ועופות//צד צפור וצבי 'מ\בת כהןממילה ושריפת , מקלקל בחבורה ומבעיר' מח\'המ - קו



 

  'עוקר דבר מגדו, יםשולה דג\ל"מלשאצ' מח\הורג כינה\חבורה' פי\'המ//ולשבת, בעורות שרצים' מח\שמנה שרצים' פ\מותר' מתני, צפור תחת כנפיונכנסה  -קז

  קצץתיד לעין \קילורין, יין בעין\ים סדום, מליחת אוכלין, מי מלח\'יו'ר' פי\רפואה' מ//עוד בתפלין\מילה 'מקו, דקרנא ניסה רב' מע\עוף ודג תפלין בעור\'המ - קח

  דבלע חיויא, והרבה עוד' רפואות מתני\אזוב\מאכל בריאים 'מ\'המ//שונים ימיםב' מח, רחיצה\סכנה, יין וחלא, מידי דאכילה\'רפואת עלין ועו\)הרוחות(' המ - קט

  אם מותר לשתות מי עיקריןו, רפואות לירקונא\הרבה רפואות לזבה//'ם ועומי דקרי\'דמתני' כל'' פי\שמירות מחיויא' עו, ופורץ גדר ישכנו נחש', המ - קי

  'מש'פי\מותרוש, קשרים שפטור 'מ\מ"עניבה לר\'מש'פי\ואלו קשרים' פ\ש"כר' אי הל//'המ\מגמע' פי\חומץ לשינים\במה סך, מטבל כדרכו 'מ\'המ -קיא

  'מש'פי\אנו כחמורים, ניקב וסתמו עד למוציא רימון\פנימית וחיצונהנפסקה ', המ//חליצהלושבת ללטומאה ו, רצועת סנדל הנפסק\מיני מנעל וסנדל' ג\'המ - קיב

  'המ\ברות' אג\לאכול אדמה', שבת ועודך הלוכ//ל"דיני הנ\מקפלין כלים 'מ\טלטול כלי קיואי\חבל באיבוס ופרה\י"עניבה לר, בחבל' מח\קושרין דלי 'מ\'המ -קיג

  כ שחל בשבת"ביו 'קני, ליתקע משום קניבת ירק\ן הןכהנים זריזי', המ//כ"חלבי שבת ביוה' מח\ח"איזהו ת, חציצהענין ול, ורבב בבגד, לשבת שינוי בגדים -קיד

  ויהי בנסוע, ה אותיות"ת שאין ללקט פ"ס\סם וסקרא\ברכות וקמיעין\'המ//'מש'פי, ד אין קורין"בתרגום וכל לשון למ' מח\הקדש מצילין כל כתבי' פ\'המ -קטו

  הפשטת פסח בשבת' מח\תיק ספר 'מ\מתי אין קורין בכתובים\בדיין שקיבל שוחד' מע//ואזכרותיהן, ספרי מינים\שלא במקום הכתב, הצלת גליונות\'המ - קטז

  'המ\ככרין' בבצוע \שכח פת בתנור\הערמה, נשברה חבית בגג, גזירת אתי לכבויי\סעודות' מזון ג 'מ\'המ//מאי מפולש לספר דוקא\בסיס לדבר אסור', המ - קיז

  'תיתי לי וכו\יוסי'הנהגות ר\'יהא חלקי וכו\אילו שמרו שבת', המ//שכר מענג בשבת\הדחת כלים בשבת\מדיני נוטלי צדקה' ק, כמה סעודות בשבת' מח -קיח

  'המ\ר"תנוקות של ב\'ה חרבה ירושללמ\העונה אמן\שלחנו יסדר\ויכולו//זמן סעודה\'תבלין דשבת'\זכות עשירים\יוסף מוקיר שבי\הנהגות לכבוד שבת\'המ -קיט

  מחיקת שם, דרכן להשתבר, )בסיס(גרם כיבוי //'המ\לעכב האור 'מ\ח כלים"י\פיקחין' פי\פירש טלית וקיפל, לקפל\לובש, סל מלא ככרות 'מ\אנשי אמנה -קכ

  לפי תומו, וברצין כולם, נהרגין בשבת' ה\צואה של קטן' פי//כופין קערה 'מ\קטן' פי\כל המכבה אינו מפסיד\כבוי בנכרי וקטן 'מ\טבילה בזמנה', המ -קכא

  'המ\בנין בכלים, לשידה החזרת דלת\'מש'פי\כל הכלים' פ\'המ//רוב ישראל, מכירו, ישראל נוטל אחריו', נר לא\מלאכת נכרי 'מ\כלים גדולים -קכב

  ינוקא) החלקת(אסובי \קובהנ נהמחט שאי\טלטול עפר מן הצד\מייחד מקוםובקפיד , בכלי שמלאכתו לאיסור' מח - קכג

  נשנו קודם התרת כלים' ד\'וכו התירו וחזרו והתירו' בפי' מח\דמי ליתד דמחרישה\'כל הכלים ניטלים חוץ וכו 'מ\'מש'פי\קנה של זיתים 'מ\'המ - :קכג  

  תט אטו שב"גזירת יו\הני קערות\לצורך מקומו או מחמה לצל, 'מש'פיב' מח\שלא לצורך' מח 'מ\ממאי', המ - קכד

  מגופת חבית שנכתתה\חרס קטנה איפה מותר\לבנים נשארים\נשבר בשבת דהוי נולד\מעין מלאכתן, שברי כלים 'מ\טלטול משום הוצאה', המ -:קכד  

  אהל 'תוס\הזמורה קשור\יח אבן על חביתמנ' מח\'אבן בקירויה ועו 'מ//'המ\טפקא' מע, פ בור"תנור ע' מח, שברי תנור ישן\שירי פרוזמיות, קרום מחצלת -קכה

  'וה' ד' פי\דבר הראוי מפנין' פ\'מח' פי\כסוי כלים וקרקע 'מ\'הל, אי בעי תורת כלי', המ//נגר הנגרר במקדש ומדינה, אי פקק חלון אף בלא קשור לחכמים - קכו

  'דברים ראויים דמתני' פי\ומעשים בזה דן לכף זכותענין //אורחים ה הכנסתגדול\לפי אורחים\למעט הילוך או משוי\תבואה צבורה\להתחיל אוצר', המ -קכז

  'המ\נר ושמן לאשה\כיצד מסעדין\מילדין 'מ\תרנגולת\מיםבהמה ב\ח"עסק בבע 'מ\'המ//בשר\חבילים שונים\בני מלכיםישראל ', ראוי 'דברים שאי' פי -קכח

  מה עושים לולד בשבת\זמנים להקזת דם) קרובים למיתה' ה(', המ//צרכים למי שהקיז דםכמה , ם"י עכו"ע, פתיחת קבר, אחר לידתה זמני סכנה ליולדת - קכט

  אם עירבו חצרות, טלטול במבוי שלא נשתתפו\בהבאה דרך גגות' מח//'כל מצוה שקיבלו וכו\בשר עוף בחלב\טעם מגולה\מכשירי מצוה' מח א דמילה"ר' פ -קל

  א בלולב וסוכה ומצה ושופר שדוחין"מקור לר', המ//למעט מזוזה וציצית ,ש"שתי הלחם מגז, א"לא כל מכשירין דוחה לר\מי גרם לחצרות שיאסרו', המ -קלא

  בעידנא, בזמנה' דוחה צרעת אף של, אי צרעת חמירא או שבת, ח"מילה לדחות בקו', המ//ש או מביום"מגז, ע"מקור למילה לכו\מקור למכשירי מילה -קלב

  'איספלנית דכול\מציצה\לא הילקט בכרת\ואנוהו, חוזר' פירש מציצין אי//צרכי מילה 'מ\ע"כר 'הל\ט"דוחה יו' בזמנה אי' של\דבר שאין מתכוון בבהרת\'המ - קלג

  חמין ושמן על מכה ליתן' מח\הרחצת גופו או מילה\'מש'פיב' מח\הרחצת קטן' מח 'מ//עוד בהם, עשית חלוק ינוקא\ומיתוקו סינון חרדל\לטרוף יין ושמן - קלד

  יום אינו נפל' ל\'ביליד בית ומקנת כסף מתי נימולים לא' תנ' מח', המ//תלוי בטומאה' נימול לח\הלכה, בן שמונה, ל וגרבנולד מהו' מח, ספק אינו דוחה -קלה

  ע אין ערכין לאנדרוגינוס"לכו\נפל פקבס חליצה//לענין אבילות, בנפל מגג או פיהק ומת' אי מח ,פסק הלכה ',שחיטת בן ח, מלין ממה נפשך', המ - קלו

  'המ\אהל עראי\תולין' פ\ברכות מילה\בעל בשר//אלו ציצין 'מ\חלצתו חמה\ימים שנמולים 'מ\'דרכים במח' ג\מצוהבטעה בדבר ' מח 'מ\קדשול', המ -קלז

  חעתידה תורה שתשתכב' אג, ה"מילי מעלייתא דר\סיאנא\כילת חתנים//כילה ומטה, טלית כפולה\מאי מתרינןו, חייבשימר \חומרי מתנייתא, תליה מדרבנן -קלח

  'מש'פי\אנומלין', מים על שמרים ועו 'מ\מערים בדרבנן\כילה כסכסי\'המ//ט"מת ביוו ,כשותא בכרמא, בני בשכר בכילה 'שאיל\'דיינים רעים ועו' אג - קלט

  'המ\'מש'פי\בהמה במאכל עסק 'מ\'ועו ר"עצות לבר ב\'המ//כסכוס כתונת\ש"מע שתה, שרה מאי\'חילתית בפושרין ועו 'מ\אנומלין\'ועו, ביד או כליממחו  -קמ

  יםיכסכס בגדו מבפנ\אודרא בשישא\באלצדד כו\קנוח טיט ברגלו\דסחי במיא\הידוק פלפלי\טלטול מן הצד\'קש על מטה ועו 'מ\מחמור לפרה -קמא

  ביש לו געגועין\בידובנו ואבן  נוטל' פ\על אימוסממנעל אי דשומטין \לו ראוי' מנעל שאי\עורלצחצח גופו ו, לסוך רגלו, לגרר מנעל חדש -:קמא  

  אדם חשוב\היתר ככר ותינוק\בהיתר טרחינן\חביתפ "אבן ע 'מ\'המ//להעלות מדומעהמתיר \'וטמ רהתרומה טהו\כלכלה באבן ופירות\אדם מלובשו, 'המ -קמב

  'המ', ורמונ' או רק בתות יםוענב יםורבנן בזית י"ר 'מח\לא יעשה דרך חול\אין סוחטין, חבית' פ//גרעינין\ספוג\'ועו עצמות וקליפין 'מ\'רבא במוק' ד, 'המ - קמג

  משקה הבא לאוכל אוכל הוא\)מוחל(במשקה לפסול מקוה ' מח, דאחשבינהו, בית מנשיא, רבנן מודו בפירות//'המ\חלב אשה ובהמה להכשיר, י בסתם"ר - קמד

  א על בבל"חייא ב'שאילות ר\הדיח מאי\'מש'פי\ש"בא בחמין מע 'מ\ע לאשה ובכור"עד מפ//כבשים ושלקין לגופן ולמימיהן\ולצחצחו משקה לאיבוד', המ -קמה

  'מש'פי\תבשיל לבור' נות 'מ\בי סדיא ,טרפא דאסא ,מישחא\גובתאב 'מח\'המ//חדש וישן נקב\מצדה מאי\מהו ברומח\בדרוסות\בחבית ית פתחיעש 'מ\'המ - קמו

  לפופי\אפיקטוזין\מגררת\דיומסת\וממשמש סך\ל"מתירים בנה\'מש'פי//מסתפג באלונטיתה 'מ\'מרזב', 'ועוטלית מקופלת ב היוצא\לא קפיד, המנער טליתו -קמז

  פיומונה מ 'מ\מקדיש פסח בשבת\ט"הלוואת יו\ככר ללוות\'מוטב שיהו שוגג, 'המ//ט"יולשנויי מילי ד\'מש'פי\הלויניולא , שואל' פ\מחזירין שבר תנן -קמח

  דנבוכדנצר וצדקיה 'מע, חבירו נענש על ידו\'מש'פי\'המ//דקפדי, מפיס באחר אין\בלא פלוג דרבה' מח, הםביני מ"ונפק, שטרות שמא ימחוק ושמא יקרא - קמט

  הבדלה כשאין כוס\רבהית לעשות אם שייך הכנה\'המ//חפצי שמים וכן, )במרחץ לא( הרהור מותר, הנראה שתעמוד עמי\הכנה, לא ישכור פועלים 'מ\'המ -קנ

  בחי ומת וזקנה' אג\מת' אין מעצמ 'מ\מ בצרכי מת"מו\'המ//צרכי מת 'מ\עשהנלמי  פקבס\אלגוי עשה לישר, וההכנה למצ 'מ\תוכל שאני זכאי באמיר' פי - קנא

  עפר ומי נעשה, ר ועונש לנשמות ולגופיןשכ, שייכות הנפש עם המת//'המ, בית עולמו ,ה"ח וע"זקני ת ,)סריסצדוקי ו ק"ב יהושע'ט ר"שו(עוד בזקנה  -קנב

  ומיתה חטאתבד מחמר "מ\חבירו 'ול, מהלכת מניח על חמור\אין כלום מהו, 'המ//למי עדיף ליתן\דוקא ושל\מי שהחשיך' פ\'וכו 'שוב יום א, בהספדים 'אג - קנג

  ואילן בהמהצדדין של שימוש ב\)שהדביש(ודבש , של תבואה ושליף, טעונה כלי זכוכית//אף ממלקות פטר חנןיו'ר, רק סקילהמחייב זביד משמו 'ר - קנד

  מים וגיבול נתבנתי' מח\כ"מאכיל בעמיני ' בי\כ"להאכיל בהמה בע 'מ\'המ //למטרח או לשויי אוכלא', מש'בפי' מח\הכנת מאכל בהמה 'מ\'הל, 'המ -קנה

  ל"כמי קי 'אמ 'מח\נו מוכןבמוקצה דאי' מח 'מ\מעשים בזה, 'המ//מזל לישראלב' מח, מזל בלידת ימי שבוע או שעות\כמה משים לפניהם, שינויצריך , 'המ - קנו

  במדידה 'מע\'דמתני 'מע' פי//שאלה בהיה לו פנאי\שלא לצורךהפרה \'ועו מפירין נדרים ומתירין 'מ\אחרים ובמיני מוקצה, 'המ -קנז
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  סימנים

  סימן לעמוד ב -//

  משנה -'מ

  פרק - 'פ

  בסוף עמוד היא התחלה לסוגיא שעיקרה בעמוד הבאו, םבתחילת עמוד הוא המשך סוגיא מעמוד הקודכשנמצא  -'המ

  

  אגדה -'אג

  איסור, )'וכדו(אין  -'אי

  )לפי הענין(אמר , אמוראים -'אמ

  דברי או דעת -'ד

  הלכה - 'הל

  להיפך -'להי
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  מעשה -'מע
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  פירוש -'פי

  משנהפירוש  - 'מש'פי

  קושיא - 'ק

  יהודה' ר -'יהו'ר

  יוסי' ר - 'יו'ר

  יוחנן' ר -'יוח'ר

  שקלא וטריא - ט"שו

  שיעור -'שי
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