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  .קטזד�  שבת
  ?במה נחלקו בעני� פרשת ויהי בנסוע

  
   תורה יש חלקיכמה   טע� שעושי� לה סמניות  
  חמשה  1לומר שאי  זה מקומה  ג"לרשב

  שבעה  לומר שספר חשוב הוא בפני עצמו  יונת�' לר, לרבי
  

  ].ענותרה פו"תוד[? מה שני הפורענויות שהוזכרו בסמו� לפרשת ויהי בנסוע
  

   ויהי הע� כמתאונני��פורענות שניה   ' ויסעו מהר ה�פורענות ראשונה   
   '' שסרו מאחרי ה  י"לרש

  ו לאכול בשר ולמרודוימי� נתא' שתו( ג
  שהתלוננו על קושי הדר(

   '' שסרו מאחרי ה  י"לר
  כתינוק הבורח מבית הספר 

  שהתלוננו על קושי הדר(

  
  ?הא� מצילי� את הגליוני� באופני� דלהל�

  

  ,הגליונות שלמעלה ולמטה  הכתב ליונות שתחת גה  
   בתחילת הספר ובסופו

 'היכא שעדיי  ה� מחוברי� ' אפי  אי  מצילי   היכא שבלה או נמחק
  2לא איפשטאדאיבעיא 

  3מצילי  ' כשה� מחוברי�  ודאי מצילי  כספר רגיל  היכא שעדיי� הוא כתוב
  

  :שיי� לסו� ד� קטז
  ?ישמעאל' לרב אשי במה פליגי בתרתי רבנ� ור

  

  פליגי במלאכה  4פליגי בטלטול  
  מותר להפשיט ג� מהחזה והלאה  מותר לטלטל  לרבנ�

  אסור להפשיט יותר מהחזה  אסור לטלטל  ב"ישמעאל בנו של ריב' לר
                                                           

. ועתידה פרשה זו להעקר מכא� לש�. שש� מדבר בעני� זה, ומקומה בפרשת הדגלי� בפרשת מדבר סיני 1
ויש לנו להפסיק בי� הפורעניות כדי לא לתת . [ כדי להפסיק בי� שני פורענויות,והטע� שכתבו אותה כא�

ולעתיד ].  חדש האביב�, שישראל חוטאי� פע� אחר פע� ברציפות, ר לקטרג ולומר"פתחו� פה ליצה
  . תעקר למקומה� כשלא נדאג מהפורענות 

אכ� אי� . [וברי� או גזוזי�מ א� ה� מח"ולכ! אי� נפ, הא� יש בגליונות עצמ� קדושה' מסתפקת הגמ 2
דהת� . שנציל אותו מחמת הגליונות, ה אותיות"ת שנמחק ואי� בו פ"מזה דלא אמרינ� גבי ס, לפשוט

וכיו� שהוא נמחק גרע , ורק רוצה להציל אותו מחמת מקו� הכתב, ת שנגזז מגליונותיו"יתכ� שמיירי בס
  ].ה אותיות אינו קדוש"וא� אי� בו ללקט פ, טפי

שהיכא שנחתכו מ� הספר הוא ג� בכלל , ש שציי� לסוגיא במגילה"ברש' וע. ושי� אגב הספרדה� קד 3
  .האיבעיא

ועכשיו רוצה לטלטל ,  וכבר נטל את האימורי�� ג שלא הפשיט את העור מעל הבשר לגמרי "בכה, י"רשפי 4
ע מותר "לכוג "ל דבכה"וס, חולקי�) ה פליגי"בד('  אמנ� התוס.את הבשר מהחמה לצל כדי שלא יסריח

 .ורוצה לטלטל הבשר ע� העור כדי שלא יתלכל!, ומיירי שהופשט לגמרי, לטלטל
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  .שבת קטז
�  ].ה כ�"תוד [? מה דינ�1ספרי תורה שביד מיני

  
  בשבת  בחול   

  לתנא    ולא מהמי� ומדבר המאבד ולא מ  המפולת, אי  מצילי  מפני הדליקה: 2י"לרש
ולא ,  אי  מצילי  מפני הדליקה:3'לתוס  '''' :'לתוס  קמא

  מ  המפולת ולא מהמי� ומדבר המאבד 
  והשאר שור�, קודר את האזכרות וגונז  יוסי' לר
  שור� אות� ע� האזכרות שבה   טרפו�' לר

ולא מ  , אי  מצילי  מפני הדליקה
  המפולת ולא מהמי� ומדבר המאבד 

  
  :ד� קטזשבת 

  ?מתי אי� קורי� בכתבי הקודש בשבת
  

  שלא במקו� בית המדרש  )אשש� נאמרת הדרש(במקו� בית המדרש   
לביאור   מותר לקרות  אסור לקרות  לרב

הראשו� 
   אסור לקרות):אהדרש�(בזמ� בית המדרש   לשמואל  'בגמ

  4 מותר לקרות):אהדרש�(שלא בזמ� בית המדרש 
  )אהדרש�(א בזמ� בית המדרש של  )אהדרש�(בזמ� בית המדרש   

  לרב  מותר לקרות  אסור לקרות  לרב
  5 אסור לקרות:י"לרש  אסור לקרות  לשמואל  אשי

  6 מותר לקרות:'לתוס
  

  ?באיזה אופני� מיירי, לחכמי� מפשיטי� את כל עור הפסח, ד בניס� שחל בשבת"י
  

  ביו� שנושבת בו רוח צפונית  במונח על שולח� של זהב  
  אי  מפשיטי� אלא עד החזה  מפשיטי� לגמרי  א יסריח של�לרב יוס� 

  מפשיטי� לגמרי  אי  מפשיטי� אלא עד החזה   שלא יהיו מוטלי� כנבלה�לרב 
  

                                                           
) ה ספרי"בד(' אמנ� תוס. ! בכתב אשורית ובלשו� הקדש"ז כתבו לה� תנ"י מפרש שמשרתי ע"רש 1

א "ע חזו"וע. ! שנמצאו ביד מי�"ומחלוקת� מיירי בספרי תנ, ע ישרפו"ל שבאופ� זה לכו"וס, חולקי�
 ).'אות ד' סימ� ס(ח "או

 . כ! אי� מצילי� אות� ג� בחול, שכוונת הברייתא שכש� שאי� מצילי� מ� הדליקה בשבת, י מפרש"רש 2
היכא דליכא ' אלא אפי,  דלא תימא דוקא מ� הדליקה אי� מצילי� כדי שלא יבוא לכבות בשבת:פ"וה 3

 .כ אי� מצילי�"למיגזר מידי בשבת ג
  .היות שאינו זמ� בית המדרש, לקרות בכתובי� במנחה,  עירו של שמואל�וכ! באמת נהגו בנהרדעא  4
ש בשטרי " כ�בכתבי הקודש אי� קורי� "נחמיה שטע� האיסור כדי שיאמרו ' ל לשמואל כר"ומשו� דס 5

מ למעשה "מ, ל לשמואל"אמנ� הג� שהכי ס. ולכ! אי� קורי� ג� שלא בזמ� בית המדרש, "הדיוטות
ולכ! ,  לנהוג כדברי חכמי� במשנה הסוברי� שהטע� מפני ביטול בית המדרש)נהרדעא(הנהיג במקומו 

 . זה שיי! דוקא בזמ� בית המדרש אבל שלא בזמ� בית המדרש מותר
אלא רק בא לומר , ששמואל לא בא לחלוק על רב וג� הוא מודה שקורי�, פירשו) ה ושמואל"בד(' התוס 6

 .נחמיה לחלוק על המשנה' שדעת ר


