
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004 פקס/טל

  

 

  .נד�  סוכה

  ?הא� כלי שרת מקדשי� בקדושת הגו� להפסל בלינה באופני� דלהל

  
   שלא לדעת�כשלא רוצה שיקדשו   כשלא נת
 בה� את השיעור שצרי�  

  2מקדשי�  1 אלא שאי� שיעור למי�!אי� מקדשי�   לזעירי
  3 אלא שיש לגזור!אי� מקדשי�   !!!!!  לחזקיה

  אי� מקדשי�  4אי� מקדשי� ויש שיעור למי�  זירא' לר
  

  ? שיש בה יי
 יש איסור גילוי לגבוה ולהדיוט5הא� במסננת
  

  
  בכלי התחתו
  בכלי העליו
  יש איסור גילוי  6לתנא קמא

  7 יש איסור:לגבוה  נחמיה' לר
   אי� איסור:להדיוט

  יש איסור גילוי
  

  :סוכה ד� נ

  ?שבתט ו"יול את בעני
 א� דוחה ניגו
 בחלי, אליבא דרב יוס� במה נחלקו התנאי� דלהל

  

  
  בשיר של שמחת בית השואבה  8בשיר של קרב
  ט אינו דוחה"יו' אפי  את השבת' דוחה אפי  יהודה' יוסי בר' לר

    ט אינו דוחה"יו' אפי  ט אינו דוחה"יו' אפי  לחכמי�
                                                           

לוגי� ' אכ� כא� גבי ניסו� המי� אי� שיעור ג, נ דה� לא מקדשי� א� לא נת� את השיעור"דאה', פי 1
, וכיו� שכ� מתקדשי� כל המי� שבחבית להפסל בלינה, לוגי� ראוי� לנס�' יותר מג' וקא אלא אפיבד

 .ולכ� היה צרי� להביא דוקא בחבית שאינה מקודשת
 . דכלי שרת מקדשי� שלא מדעת�דלא מועיל מה שיכוו� שלא יקדש , בכלי חולוג� מטע� זה הביאו  2
מ גזרו שמא א� יראו שמביאי� את "מ, לכוו� שלא יקדשודא  שאי� מקדשי� שלא לדעת ויכול ', פי 3

ויטעו לחשוב שנסכי� אינ� , )ולא כוונו שלא לקדש�(המי� מחבית מקודשת יחשבו שכ� נתקדשו לדעת 
 .נפסלי� בלינה

וכ� , לוגי� וכא� נת� יותר' ובכל אופ� א  שמעיקר הדי� לא יתקדשו המי� כיו� שהשיעור הוא דוקא בג 4
 שבזה לא שיי� �ג מלאו� "מ יש לגזור שמא יאמרו לקידוש ידי� ורגלי� לכה"מ, צרי� דעת לקידוש

משתמשי� ועתה , כיו� שאי� מקדשי� ידי� ורגלי� אלא במי� קדושי�, שיעור וג� מקדשי� אות� לדעת
, על מה שעברו לינהכ הרואי� יחשבו שאלו המי� א  שודאי נתקדשו בכל אופ� לא חששו "וא. בה� לניסו�

 . ויאמרו שנסכי� אינ� נפסלי� בלינה
ובתחתו� מתקב# , בעליו� שמי� את הדבר שצרי� לסננו, דר� המסננת להיות משתי כלי� עליו� ותחתו� 5

אול� , כיו� שהיי� ש� כבר נסתנ�, תו� ודאי שיש איסור גילויולפיכ� בתח, מה שכבר עבר את המסננת
  .בעליו� הוא יורד ומסתנ�

 שלה� לו �מ יש לחוש לסוגי ארס שאינ� צפי� למעלה "מ, ק וא  שהיי� שבכלי העליו� מסתנ�"ל לת"ס 6
  .מועלת המסננת

כ שאי� "ש א"וכ. פ שהוא עבר במסננת ונסתננ�"ואע, כיו� שאי� זה ראוי למל� להביא יי� שהתגלה 7
 .לגבוהו להביא

וכלי הנגינה רק מבסמי� את הקול , עיקר מצות שירה היא בפהומפרש רב יוס  שמחלוקת� היא הא�  8
  .או שעיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את השבת, כ אינו דוחה את השבת"וא


