א .שאילתות דרב אחאי | קה

ד .שבת קלג.

אפילו זקן וסריס וקא בעי למישתי
סמא דמעלי לגופיה וההוא סמא
דמעקר הוא דאי לאו סריס הוא הוה
מעקר ליה אסיר ליה למשתייה דתניא
מנין לסרוס באדם שהוא אסור שנ'
ובארצכם לא תעשו בכם לא תעשו
דברי בן חכינאי ואף על גב דלא מיכוין
כרבי יהודה דאמ' דבר שאין מתכוין
אסור ובשבת הוא דסבירא לן כרבי
שמעון אבל בכל התורה כולה כרבי
יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור

ב .תוספות | שבת קי:

פסיק רישיה
דלא ניחא ליה

טז .תופרי כסות תופרין כדרכן ובלבד שלא
יתכוונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני
הגשמים ,והצנועין תופרים בארץ ,וכן מוכרי כסות
מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוונו בחמה שיציל
להם הכלאים שעל כתפן מן החמה ,ולא יתכוונו
בגשמים להתחמם בו ,והצנועין מפשילין במקל
לאחוריהן.

ז .שבת צה.

ה .שבת מא-.מב.

יג .רמב"ם | כלאים ,פרק י'

יח .לא ילבש אדם כלאים עראי ואפילו על גבי
עשרה בגדים שאינו מהנהו כלום ,ואפילו להבריח
את המכס ,ואם לבש כן לוקה.

ח .שבת נד.

יד .תוספות | שבת כט:

ט .שבת קמ.

י .כריתות כ:.
ג .בכורות לג-:לד.

ו .שבת קג.

טו .שבת פא:

יא .כלאים | פרק ט' ,משנה ה'
מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכונו
בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים
והצנועים מפשילין במקל:
יב .רמב"ם | מעשה הקרבנות ,פרק ט"ז
יד .מי שנדר או התנדב שמן כיצד עושין בו ,קומץ
ממנו קומץ ונותן עליו מלח וזורקו על גבי האשים
והשאר נאכל לכהנים כשירי מנחות ,וכיצד עושין
ביין הבא בפני עצמו נותן עליו מלח ומנסכו כולו
על גבי השיתין ככל הנסכים ,והלבונה הבאה בפני
עצמה נותן עליה מלח וכולה לאשים.

טז .רמב"ם | שבת ,פרק כ"ב
ו .מיחם שפינה ממנו מים חמין מותר ליתן
לתוכו מים צונן כדי להפשירן
יז .שאילתות דרב אחאי | טז
מהו לבעול בתחלה בשבת מי אמרינ' דם
מפקד פקיד ולא עביד חבורה או דילמא דם
חבורי מחבר וקא עביד חבורה אם תמצא
לומר דם מפקד פקיד ולא עביד חבורה ולדם
הוא צריך ושרי או דילמא לפתח הוא צריך
ואסיר אם תמצא לומר לדם הוא צריך
ופיתחא ממילא קא הוי ולאו לפתח הוא צריך
דהא כי לא פתח ניחא ליה

