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  .קיגד�  שבת
  ? ובקשרי� דלהל�,הא� מותר לקשור דלי בחבל

  
  בפסקיא  בחבל דגרדי  בחבל סת�  

  לענוב' מותר אפי  1אסור  אסור  לרבנ�
  2מותר ובלבד שלא יענבנו  אסור  יהודה' לר

  
  ? ובקשרי� דלהל�,הא� מותר לקשור פרה לאבוס שלה בחבל

  
  בחבל דגרדי  בחבל סת�  

  3מותר  לקשור או בפרה או באבוס
  4מותר  אסור  לקשור בפרה ובאבוס

  
  ?הא� מותר לטלטל את כלי האריגה דלהל�

  
  7העמודי�  6כובד העליו� והתחתו�  5כלי קיואי  

  $$$$$  אי# ולאו ורפיא בידיה  8מותר  לרב יהודה 
  9אסור  מותר  רב נחמ� בש� שמואל

  10אסור  $$$$$  יהודה בר ליואי' לר
  

                                                           
קשר שאינו של קיימא (ולכ� אי� ה� מתירי� במשנה אלא רק לקשור , דגזרו חבל דגרדי אטו חבל סת� 1

 . שודאי לא יבטל אותה ש�,)היינו חגורה רחבה�(בפסקיא ) או עניבה
ובזה פליג על רבנ� , אמנ� אוסר לעשות קשר עניבה. י אטו חבל סת�יהודה לא גוזר חבל דגרד' ר 2

  .יהודה אסור' לעונבה ולר'  שלרבנ� מותר אפי,מ לפסקיא"ונפ, ל שמותר לענוב"דרבנ� ס, ומחמיר
כשיבוא להתיר , דסברא הוא שא� יש קשר חדש וקשר יש�, את טע� ההיתר) ז"סימ� שי(ח "וביאר הב 3

כ ודאי הקשר החדש שעושה עתה בשבת הוא קשר "וא,  שהוא קל יותר להתרה� יתיר את הקשר החדש 
 כיו� שאי� דר  להתיר, אחד מה� יהיה קשר של קיימא, הקשרי�' אול� כשעושה את ב. שאינו של קיימא

 .את שניה� אלא רק את אחד מה�
עוד . יהודה דלעיל דלא גזרינ� חבל דעלמא אטו חבל דגרדי' דזה דוקא לפי ר, )ה הת�"בד(' וכתבו התוס 4

 דעלמא אי� שכיח שיהיה קושר קשר של קיימא לבחב' דכיו� שאפי, לפי רבנ� מיתוקמא' דאפי, פירשו
 .דיולהכי לא גזור בחבל דגר, כשקושרו בפרה ואבוס יחד

 .שני קני ע! שמשתמשי� בה� כדי לסדר את חוטי השתי קוד� שמכניסי� אות� למתק� האריגה 5
 .היינו גלילי ע! שעליה� מותחי� את חוטי השתי מלמעלה ומלמטה 6
ולצור  עמדתו היו תוקעות אותו בשני עמודי� בקרקע , הנשי� בבית� היו אורגות במתק� אריגה קט� 7

ועליה היו מותחי� ,  למטהת למעלה ואחתי� לה� שני קורות מאוזנות אחוהיו מחבר, ימי� ומשמאלמ
 .את חוטי השתי

וג� אינ� חשובי� כלי שמלאכתו . דאי� הגרדי מקפיד עליה�, דאינ� חשובי� מוקצה מחמת חסרו� כיס 8
 . �אחרוני' וע. דהלא כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצור  גופו ומקומו, וקשה. י"כ� פירש, לאיסור

  .משו� שבבית יש לחוש יותר שמא יבוא להשוות את הגומות שנעשו אחר שיוציא את העמודי�, והטע� 9
  .והטע� דכיו� שג� במחול אי� רגילות לטלטל אות� מחמת כובד� 10
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  .שבת ד� קיג
  ?כ לשבת ולהיפ�"מקריבי� חלבי הקרבנות מיוההא� מציעי� את המטות ו

  
  כ" משבת ליוה ' כ ביו� א"חל יוה  כ לשבת" מיוה ' כ ביו� ו"חל יוה  

   מציעי�:ישמעאל' לר  להציע המטות
  1 אי# מציעי�:עקיבא' לר

  אי# מציעי�
   מקריבי�:ישמעאל' לר  אי# מקריבי�  להקריב החלבי�

   אי# מקריבי�:עקיבא' לר
  

  :שבת ד� קיג
  ?"ַוִ.ְצָ)ט ָל- ָקִלי ַו'ֹאַכל ַוִ'ְ*ַ)ע ַו'ַֹתר) "יד:ב( רומז הפסוק ברות  של עושרל איזה זמני�ע

  
  ַו'ַֹתר  ַוִ'ְ*ַ)ע  ַו'ֹאַכל  

  בימי חזקיה  בימי שלמה  בימי דוד  אלעזר' לר
  בימי רבי  בימי חזקיה  בימי דוד ושלמה  לאיכא דאמרי
  לעול� הבא  שיחבימות המ  ול� הזהעב  במתניתא תנא

  
  ?אלעזר בסוגיא' יוחנ� ור' במה נחלקו ר

  
  "תחת כבודו"מהו   ?"כבודו"מה נקרא   

  בגדיו   יוחנ�' לר
  )קרי למאניה מכבדותיה(

   $תחת כבודו ולא כבודו ממש 
  דגופ� נשר� ולא בגדיה�

   $תחת כבודו ממש   הגו� של האד�  אלעזר' לר
  דגופ� נשר� ובמקו� גו� נעשה אפר

  עו� שמ' לר
  בר נחמני

   $תחת כבודו ולא כבודו ממש   אד�ההגו� של 
  2דנשמת� נשרפה ולא גופ�

  

                                                           
ל "ישמעאל ס' ואילו ר. ולכ# אי# עושי� מאחד לשני, כ קדושת� שוה"עקיבא שבת ויוה' לר 1

  .ששבת קדושתה חמורה יותר
 דהיינו $אלעזר ' כר" כבודו"שמואל בר נחמני בביאור תיבת ' וסברת ר. והיינו כשריפת בני אהר# 2

ולכ# מפרש שקאי על ,  דהיינו מתחת הגו�$יוחנ# ' מפרש כר" תחת"ובביאור תיבת . גו� האד�
  .הנשמה


