
 

  קכו דף שבת
  . בו פוקקין כך ובין כך בין אומרים וחכמים
  ? כך ובין כך בין מאי: שאלה

  . שמתוקן והוא, קשור שאינו בין קשור בין :כהנא רב אמר אבא רבי אמר: תשובה
 רבה דאמר - שקשור והוא תלוי שאינו ובין תלוי בין מר ולימא: ירמיה רבי ליה אמר: דחייה  
  . הנגרר בנגר מחלוקת כך כאן כמחלוקת: יוחנן רבי אמר חנה בר בר  

  נגר הנגרר
  נגרר  

  וראשו מגיע לארץ)(קשור 
  מונח
  קשור ואינו תלוי) ו(אינ

  תנא קמא =
ר' אליעזר בפקק 

  החלון

  מותר במקדש 
  אסור במדינה

  אסור בכל מקום

ר' יהודה = 
חכמים בפקק 

  החלון

  מותר בכל מקום
  

  מותר במקדש 
  אסור במדינה

  
  =בין שהוא תלוי בין שאינו תלוי והוא שקשורבין כל ובין כךשיוצא שחכמים סוברים   

 הבית בעל שהתקינו קנה: דתניא, תנא האי כי - דאמרי אנא: ליה אמר: תירוץ לדחייה
 פותח אין - ותלוי קשור אין, בו ונועל פותח - בפתח ותלוי שקשור בזמן, בו ונועל פותח להיות
  . קשור שאינו פי על אף, מתוקן: אומר גמליאל בן שמעון רבן. בו ונועל

 כרבן הלכה: יוחנן רבי אמר אסי רב אמר שילת בר יהודה רב אמר: קביעת ההלכה
 . גמליאל בן שמעון

 בית להם שיש הכלים כסויי כל: והתנן? הכי יוחנן רבי אמר ומי: קביעה זוקושי על 
 והוא: יוחנן רבי אמר אסי רב אמר שילא בר יהודה רב ואמר. בשבת ניטלין - אחיזה

  ! עליהן כלי תורת שיש
 שמעון רבן בעי ומי. עליו כלי תורת דאיכא נמי הכא: תימא וכי: המשך הקושי

 ונמלך עצים לשם שגדרן דקל של חריות: והתניא? עליו כלי תורת גמליאל בן
  . לקשר צריך אין: אומר גמליאל בן שמעון רבן, לקשר   צריך - לישיבה עליהן

 . בחדא עליה ופליג, בחדא כוותיה ליה סבירא יוחנן רבי: תירוץ       
 

  . אליעזר כרבי הלכה: גלותא דריש אפתחא נפחא יצחק רבי דרש: קביעת הלכה
     בשבת וקושרין ומודדין שפוקקין למדנו ומדבריהם: עמרם רב מתיב: קביעה זוקושי על   
 ! היא סתמא נמי הנגרר נגר, סתמא דקתני משום - דעתיך מאי]: אביי[ ליה אמר: תירוץ  
 . רב מעשה - הכי ואפילו   

 


