
 

  סוכה נ
 מן מקודשת שאינה זהב של חבית שבת מערב ממלא שהיה אלא, בשבת מעשהו כך בחול כמעשהו
 . בלשכה ומניחה, השילוח

  ! במקודשת נייתי? : ואמאיקושי
  : תירוץ

לפי   
  המקשה

 רבי אמר ינאי רבי  חזקיה  זעירי
  זירא

כלי שרת מקדשין 
מדעת או אפילו 

  שלא מדעת

  רק מדעת  רק מדעת  גם שלא מדעת  רק מדעת

  יש  אין  אין  יש  שיעור למים
הסיבה לאסור 

  בכלי שרת
אין סיבה 

ולכן יש 
  להתיר!

 במקודשת מייתי ואי
 להו איפסילו -

  .בלינה

 שמא גזירה
 לדעת יאמרו

  נתקדשו

 יאמרו שמא גזירה
 ידים לקידוש
  .מלאן ורגלים

 
  . מזבח לגבי פסולין מגולין והמים שהיין. הכיור מן ממלא היה - נתגלתה נשפכה
 משום בו יש מסננת: דתניא, נחמיה כרבי דלא מתניתין לימא! במסננת ליעביר? ואמאי :שאלה

 פי על אף, מכוסה שהתחתונה בזמן אבל. מגולה שהתחתונה בזמן - אימתי: נחמיה רבי אמר. גילוי
   .במקומו ועומד צף, לספוג דומה נחש שארס מפני. גילוי משום בה אין - מגולה שהעליונה

  ? אמר מי - לגבוה אבל, להדיוט - נחמיה רבי דאמר אימר, נחמיה רבי תימא אפילו :תשובה   
 ? צבאות ' ה אמר פניך הישא או הירצך לפחתך נא הקריבהו נחמיה לרבי ליה ולית

 
  .טוב יום את ולא השבת את לא דוחה שאינו השואבה בית של החליל זהו, וששה חמשה החליל .משנה

  איתמר, רב יהודה ורב עינא - דיון בנוסח המשנה
  חשובה  שואבה  

הסבר של מר 
  זוטרא

 מששת ובאה, היא חשובה מצוה: נחמן רב דאמר בששון מים ושאבתם
  בראשית ימי

  
  תנו רבנן: : ברייתא

  חכמים  רבי יוסי בר יהודה  
  יום טוב אינו דוחה אף  החליל דוחה את השבת  מצות חליל

מחלוקת בשיר  -רב יוסף 
   של קרבן 

עיקר שירה בכלי, ועבודה 
  היא, ודוחה את השבת

עיקר שירה בפה, ולאו עבודה 
  היא, ואינה דוחה את השבת

   –אבל שיר של שואבה 
  דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת.

תניא: ד -הוכחה לדבריו 
  כלי שרת שעשאן של עץ

  מכשיר
סבר: עיקר שירה בכלי, 
  וילפינן מאבובא דמשה.

  רבי פוסל 
עיקר שירה בפה, ולא ילפינן 

  מאבובא דמשה.
 – דחיית ההוכחה

כולי ד -להבין  1אפשרות 
  עלמא: עיקר שירה בכלי

  לא דנין אפשר משאי אפשר  דנין אפשר משאי אפשר

 – דחיית ההוכחה
כולי ד -להבין  2אפשרות 

 פהעלמא: עיקר שירה ב
ואין דנין אפשר משאי 

  אפשר

 מילף מנורה ברבויי ומיעוטי
  ריבה,  - ועשית מנורת

  מיעט,  - זהב טהור
חזר  - מקשה תעשה המנורה

וריבה. ריבה ומיעט וריבה 
רבי כל  -ריבה הכל, מאי רבי 

יעט של מ -מילי, מאי מיעט 
  חרס. 

ית ועשמילף מנורה בכללי ופרטי 
  כלל,  - מנורת

  פרט,  -זהב טהור 
חזר  מקשה תעשה המנורה

וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן 
אלא כעין הפרט, מה הפרט 

ל מתכת, אף כל של ש -מפורש 
  מתכת.

  


