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שבת ד סג.

מה נפ"מ בי ב' הלשונות במה שענה ר' אליעזר על מה ששאלו אותו
"מפני מה ה בטלי לימות המשיח"?

לל"ק" :אמר לה
לפי שאינ צריכי"
לא"ד" :א לימות
המשיח אינ בטלי"

הא ס"ל כר' חייא" :כל הנביאי
לא נתנבאו אלא" וכו'
ס"ל כוותיה,
דבנבואת הנביאי שיבטלו
לא ס"ל,
דלר' חייא בטלי #כלי מלחמה

הא ס"ל כשמואל" :אי בי
העוה"ז לימות המשיח אלא" וכו'
לא ס"ל,
דלשמואל אי #בטלי #כלי מלחמה
ס"ל כוותיה,
דאי #בטלי #כלי מלחמה

מי ה נקראי מיימיני בתורה ומי נקראי משמאילי?
לל"ק ברש"י
לל"א ברש"י
שבת ד סג:

לרב הונא
לריש לקיש

למיימיני אור ימי וכ"ש עושר וכבוד
ליגעי בתורה כל צרכ#
ללומדי התורה לשמה

למשמאילי רק עושר וכבוד
לאלה שאינ יגעי בתורה כל צרכ#
ללומדי התורה שלא לשמה

מהו הביאור בשני חלקי הפסוק )קהלת יא:ט( דלהל?
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ֶ
ְב
אלו דברי יצר הרע
לדברי תורה ) למוד משמחה ומטוב לב,
ולהבי #התורה כראות עיני*
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ָה ֱאל ִֹהי ַ0ָ 1ְ 2ִ %ט"
אלו דברי יצר הטוב
למעשי טובי ) שתת #את
הדי #על מה שלמדת ולא קיימת

מהו החילוק בי בירית לבי כבלי?
לרבי
לרב הונא ,ולר' ירמיה בש ר' יוחנ

בירית
ברגל אחת
בשתי רגלי

כבלי
בשתי רגלי
2
בשתי רגלי ע שלשלת
1

 1די הכבלי דאסור לצאת בה בשבת ,וג ה מקבלי טומאה .אכ לפירש"י שטע ההיתר בבירית
משו שהוא מיועד להחזיק את בתי שוקיה ,ואי לחוש שמא תשלפ דהרי דואגת שלא יראו שוקיה .וכ
הטע שבירית טהורה היא משו שהיא אינה משמשת אותה  אלא את בתי שוקיה ,והוי כלי המשמש
כלי .א"כ קשה דג בכבלי שיי את ב' הסברות האלו ,להתיר ולטהר ,ולמה הדי שאסור וטמא .ונשארו
התוס' בקושיא )וע' בחידושי הרא" הורווי!( .ותוס' )בד"ה בירית( פירשו ,דאפשר ליטול אות בלא
גילוי שוקי ,וזה הטע שאסור בכבלי ,אמנ בבירית היות שהוא רק אחד  וגנאי לה שיש לה רק אחת
לכ אינה שולפתו .ולעני טומאה ,בירית טהורה ,כיו שאינו תכשיט ומהטע הנ"ל ,ואילו כבלי שה
בשני ולא מתגנה בה ,ה תכשיט ולכ טמאי.
 2ותחילה ניסתה הגמ' לבאר משו משמיע קול ,ודחתה שהקול הזה ללא צור .וביארה הטע ,משו
דהוי תשמיש לאד ,שעושה את השרשרת שלא יורחבו פסיעותיה ויישרו בתוליה.

