
 

 8CHABURA # 

 ג משנה ד פרק כלים מסכת משנה

 מטמא בזיתים עמה המקבל כל יוצאין חדודים בה היו אזניה שניטלו כל גיסטרא היא איזו]*[ 
 באויר מטמא כנגדו ואין במגע מטמא בזיתים עמה מקבל שאינו וכל באויר מטמא וכנגדו במגע
 וכל באויר מטמא וכנגדו במגע מטמא בזיתים עמה המקבל כל קתדרה כמין צדה על מוטה היתה
 קוסים ושולי קורפיות שולי באויר מטמא כנגדו ואין במגע מטמא בזיתים עמה מקבל שאינו

 :מתחילתן נעשו שלכך טמאין מסומכין שלא לישב יכולים שאינם פי על אף הצידוניים

 ב משנה ב פרק כלים מסכת משנה

 ועד קטן סיכת מכדי שיעורן מסומכין שלא יושבין ודפנותיהן וקרקרותיהן חרס שבכלי הדקין]*[ 
 בלוג סאין חמש ועד שלש ועד מסאתים לוג בחצי סאתים ועד מסאה ברביעית סאה ועד מלוג לוג

 וקרקרותיהן חרס שבכלי הדקין אלא מדה בהן נותן איני אני אומר עקיבא רבי ישמעאל רבי דברי
 הדקות מהקדירות הדקות קדירות ועד קטן סיכת מכדי שיעורן מסומכין שלא יושבין ודפנותיהן

 רבן בלוג גדולים חצבים ועד מלחמיות לוג בחצי לחמיות ועד מלודיות ברביעית לודיות חביות ועד
 שיעור והחביונות הגלילים הפכים לוגין בשני שיעורן גדולים חצבים אומר זכאי בן יוחנן

 :דפנות להם ואין שהן כל קרקרותיהן

 ב משנה א פרק ידים מסכת משנה

 לא לידים נותנין אין אדמה בכלי אבנים בכלי גללים בכלי אפילו לידים נותנין הכלים בכל]*[ 
 ממלאין שאין מפני בחפניו לחבירו יתן ולא החבית במגופת ולא המחץ בשולי ולא הכלים בדפנות

 אלא פתיל בצמיד מצילין ואין בכלי אלא לידים נותנים ואין חטאת מי מזין ואין מקדשין ואין
 :כלים אלא חרש כלי מיד מצילין שאין כלים

 ה משנה ה פרק פרה מסכת משנה

 אין בה מקדשין ובספינה אדמה ובכלי אבנים בכלי גללים בכלי' אפי מקדשים הכלים בכל]*[ 
 ממלאין שאין מפני בחפניו ולא החבית במגופת ולא המחץ בשולי ולא הכלים בדפנות לא מקדשין

 מיד מצילים שאין כלים אלא פתיל בצמיד מצילין אין בכלי אלא חטאת מי מזין ואין מקדשין ואין
 :כלים אלא חרס כלי

 טז סימן ח פרק חולין מסכת ש"רא

 אותה וכופין קבול בית לה יש( מ)חבית מגופת. לידים הימנה נוטלין שתקנה חבית מגופת רבא אמר
 ידים) כדתנן לידים ממנה נוטלין אין ולכך מושב בית לה ואין מלמעלה חדה והיא החבית על

 לא לידים נוטלין ואין אדמה כלי אבנים כלי גללים בכלי( ס)אף לידים נוטלין הכלים בכל( נ()א"פ
 דקאמר ותיקון. בחפניו לחבירו יתן ולא החביתע במגופת ולא המחץ בשולי( ע)ולא הכלי בדפנות

[ לידים ממנה] נוטלין שתקנה החבית מגופת הכי נמי תניא. מושב בית לה שעשה היינו( פ)הכא
 נוטלין אין מים שמקבלין פי על אף( ר)וקופה שק עא.לידים מהן נוטלין שתקנן( ק)וכפישה( צ)חמת
 :מים לקבלת עשוין שאין לידים מהן


