
 

 

 

 

                                
                                       

 ימלא בכלי מקודש?בערב שבת ממלא בחבית שאינה  מקודשת, מדוע לא  .1

 יתקדש. מג' לוגין, שאין שיעור למים ואפילו אם ימלא יותר סובר זעירי: התנא .א

 ולכן בהיות המים קדושים ממילא יפסלו בלינה. .וכן שכלי שרת מקדשין גם שלא מדעת 

 תקדשו השמא יחשבו שלדעת  ומ"מ יביא בכלי שאינו מקודש שגוזריםחזקיה: יתכן שכלי שרת מקדשים רק לדעת  .ב

 ואין פסול לינה בנסכים.

 שמא יחשבו שמלאום לקידוש  גוזריםמים וכלי שרת מקדשים רק לדעת ואעפ"כ ניסוך זירא: יתכן שיש שיעור ל 'ר .ג

 שאין פסול לינה בנסכים. אמרוי, נסכיםשתמשים בהם לים ורגליים }שאין להם שיעור{ ולדעת קדשום. וכשיראו שמידי

 

 הטיל ארסו ונפחת מהשיעור, האם יכול לסנן? ,שמא שתה נחשמים מגולים פסולים לניסוך  .2

 קריבהו נא לפחתך".הלגבוה לא יועיל משום ""מ דיוט מועיל סינון מפני שהארס צף ועומד במקומו, מאפילו לר' נחמיה שלה

 

 ?כיצד הגירסא ,'שואבה'במשנתנו לגבי שמחת בית ה .3

 "ושאבתם מים בששון"  דכתיב ונכונים דבריו - חד תני שואבה

 משום מצוה חשובה המוכנה מששת ימי בראשית.  ונכונים דבריו  – חד תני חשובה

 

 וסובר שחליל דוחה שבת ויום טוב, במה מחלוקתם?חולק על חכמים ר יהודה "ר' יוסי ב .4

 קר השירה בכלי ונחשב עבודה, לפיכך דוחה שבת. יר יהודה ע"לר' יוסי ב –בשיר של קרבן  רב יוסף:

 לרבנן עיקר שירה בפה והכלי אינו עבודה ואינו דוחה שבת. 

 אור מחלוקתם{י}ובדף הבא יתבאר שיטה נוספת בב  ובשיר של שואבה לכו"ע הוא משום שמחה יתירה ואינו עבודה.

 

 יהודה מכשיר. במה חולקים? ר"של עץ רבי פוסל ור' יוסי ב םכלי שרת שעשא .5

 .כי עץ של משה רבינו, שכשר מעץאבוב ולומדים מ .עיקר השירה בכלי ונחשב עבודה :לריבר"י .א

 [ לרב יוסף]ומכאן ראיה  עיקר שירה בפה ולפיכך האבוב של משה אינו כלי עבודה. :לרבי

 , ]שאין קולו ערב כך[  פ שהאבוב של משה א"א לעשותו ממתכת"אע"י: ולריבר .לכו"ע עיקר שירה בכלי .ב

 .י אפשרשכשרים מעץ אפילו שאפשר לעשותם ממתכת. ולרבי אין לומדים אפשר משאמכל מקום לומדים לכלי שרת 

 נלמדים הפסוקים של עשית המנורה:  בתורה דהו משירה בפה. ואין דנים משא"א. ונחלקו באיזעיקר לכו"ע  .ג

 "מקשה תעשה המנורה"  –"זהב טהור"  –"ועשית מנורת"  –לרבי: כלל ופרט וכלל 

 דנים כעין הפרט המפורש דווקא מתכת. 

 כלי חרס. –וממעט רק דבר אחד  .לומדים את אותם פסוקים במידת ריבוי מיעוט וריבוי המרבה הכל ואפילו עץ :ולריבר"י
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