
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

סוכה-לולב וערבה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

נ.
כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, וגזירה שמא יאמרו לדעת נתקדשו.חזקיה:!◊

רבי ינאי אמר רבי זירא:!◊נ.
אפילו תימא יש שיעור למים, וכלי שרת אין מקדשין אלא מדעת, וגזירה שמא יאמרו לקידוש ידים ורגלים 

מלאן.

נשפכה או נתגלתה כו'.▀>נ.

ואמאי? ליעביד במסננִת לימא מתניתין דלא כרבי נחמיה¿נ.

מסננת יש בו משום גילוי.דתניא:[ת"ק]♦▀¿◊נ.

רבי נחמיה:♦▀¿◊נ.
אימתי ־ בזמן שהתחתונה מגולה. אבל בזמן שהתחתונה מכוסה, אף על פי שהעליונה מגולה ־ אין בה 

משום גילוי. מפני שארס נחש דומה לספוג, צף ועומד במקומו.

!◊נ.
אפילו תימא רבי נחמיה, אימר דאמר רבי נחמיה ־ להדיוט, אבל לגבוה ־ מי אמר? ולית ליה לרבי נחמיה 

(מלאכי א) הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך אמר ה' צבאות?

הדרן עלך לולב וערבה◊
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סוכה-החליל

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

נ.
מ

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

גנ:
איתמר, רב יהודה ורב עינא:▀

▀▀◊נ:
חד תני:[רב יהודה/רב 

עינא]
שואבה

▀▀◊נ:
וחד תני:[רב יהודה/רב 

עינא]
חשובה

מאן דתני שואבה לא משתבש, ומאן דתני חשובה לא משתבש.מר זוטרא:▀נ:

מאן דתני שואבה לא משתבש ־ דכתיב (ישעיהו יב) ושאבתם מים בששון.▀▀◊נ:

ומאן דתני חשובה לא משתבש▀▀נ:

מצוה חשובה היא, ובאה מששת ימי בראשית.דאמר רב נחמן:▀▀◊נ:

♦▀◊נ:
תנו רבנן: [רבי יוסי בר 

יהודה]
החליל דוחה את השבת, דברי רבי יוסי בר יהודה

אף יום טוב אינו דוחה.חכמים:♦▀◊נ:

מחלוקת בשיר של קרבןרב יוסף:♦▀◊נ:

עיקר שירה בכלי, ועבודה היא, ודוחה את השבת.דרבי יוסי סבר:♦▀◊נ:

עיקר שירה בפה, ולאו עבודה היא, ואינה דוחה את השבת.ורבנן סברי:♦▀◊נ:

אבל שיר של שואבה ־ דברי הכל שמחה היא ואינה דוחה את השבת.[דברי הכל]▀◊נ:

מנא אמינא דבהכי פליגירב יוסף:^נ:

כלי שרת שעשאן של עץ, רבי פוסלדתניא:[רבי]♦▀!◊נ:

מכשיר.רבי יוסי בר יהודה:♦▀!◊נ:

ֹ :!נ: מאי לאו בהא קמיפלגי

מאן דמכשיר סבר: עיקר שירה בכלי, וילפינן מאבובא דמשה.▀!נ:

ומאן דפסיל, סבר: עיקר שירה בפה, ולא ילפינן מאבובא דמשה.▀!נ:

לא, דכולי עלמא: עיקר שירה בכלי, והכא בדנין אפשר משאי אפשר קמיפלגי.¿◊נ:

מאן דמכשיר סבר: דנין אפשר משאי אפשר▀¿◊נ:

ומאן דפסיל סבר: לא דנין אפשר משאי אפשר.▀¿◊נ:

¿◊נ:
ואיבעית אימא: דכולי עלמא דעיקר שירה בפה, ואין דנין אפשר משאי אפשר, והכא במילף מנורה בכללי 

ופרטי או ברבויי ומיעוטי קא מיפלגי.

דריש כללי ופרטירבי:♦▀¿◊נ:

דריש ריבויי ומיעוטי.רבי יוסי בר יהודה:♦▀¿◊נ:

▀¿נ:
רבי דריש ־ כללי ופרטי: (שמות כה) ועשית מנורת ־ כלל, זהב טהור ־ פרט, מקשה תעשה המנורה חזר 

וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט מפורש ־ של מתכת, אף כל של מתכת.

▀¿נ:
רבי יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי: ועשית מנורת ־ ריבה, זהב טהור ־ מיעט, מקשה תעשה המנורה 

־ חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל, מאי רבי ־ רבי כל מילי, מאי מיעט ־ מיעט של חרס.
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