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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .כחד�  שבת
  ?ולהביא את הטומאה, לטמא את עצמ�, הא� דברי� דלהל� מקבלי� טומאת אהל

  
  3כל שאר פותח טפחו, היוצא מ� הע�  2ועור בהמה, שק, 1פשת�  

  אבל מביא על אחרי�, אינו מטמא בעצמו  מטמא בעצמו ומביא על אחרי�  במחובר לקרקע
  מטמא בעצמו ומביא על אחרי�  בתלוש מהקרקע

  
  ?כסאות היו למשכ�איזה מ

  
  5י�העליונ  4י�התחתונ  

  ועליו של עורות תחשי�,  אחד של עורות אלי�:שני מכסאות  יהודה' לר
  נחמיה' לר

  ,יריעות שש משזר' י
   חציו של עורות אלי� וחציו של עורות תחשי�:מכסה אחד  א יריעות עזי�"יו

  
  :שבת ד� כח

  ?טומאה ולעני� הדלקהמה דינה לעני� , פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה
  

  6לעני� הדלקה  לעני� טומאה  
' לר

  אליעזר
 דקיפול אינו מועיל ויש 'טמאה 

  לה שיעור
 והוא מדליק ' דקיפול אינו מועיל 'אי) מדליקי) 

  בשבר כלי
' לר

  עקיבא
 דקיפול מועיל ואי) לה 'טהורה 

  שיעור
 והוא מדליק בע* ' דקיפול מועיל 'מדליקי) 

  ט"ובעלמא דאינו כלי מעי
  

                                                           

 " )א:שמות כו(וש� כתיב , ש אהל דטומאה מאהל האמור בפשת
"דילפינ
 בגז' ומבואר בגמ 1�ָ�ְוֶאת ַהִ ְ

� ָמְ�ָזר�משו� , והא דלא בעינ
 באהל לטומאה שיהיה מחוטי
 שזורי
 וכפולי
 שש, "ַ)ֲעֶ&ה ֶעֶ&ר ְיִריעֹת ֵ
  .ריבה" אהל" "אהל"ד
2 
  שעיקר יריעותיו היו מעורות עזי� והיינו נוצה של עזי� שממנה עושי�כיו
, הנה שק ילפינ
 ממשכ

ורבא מברניש , אלעזר' ולגבי עור בהמה טמאה איבעי ליה לר. וכ
 מזה ילפינ
 לעור בהמה טהורה, שקי�
ש עור בהמה "כ, ו מנוצה של עזי� שאי
 מטמא בנגעי� ומטמא באהל המת"אמר שיש ללמוד זאת מק

 . שיטמא באהל המת-טמאה שמטמא בנגעי� 
ש שנעשה כל " מת החמור לא כ-� כאהל שש� עשה לכל המאהילי, ו ממצורע הקל"ילפינ
 מק 3

  .לעני
 להביא את הטומאה, המאהילי� כאהל
והיו , והתחתונות ביותר היו עשויות משש משזר, מכסאות שהיו מכסי� את המשכ
 ג� מצדדיו' ה� ב 4

והיו מכסי� את גג , ח אמה"אמות על כ' וכשחיבר� היו מ, אמות' ח אמה על ד"עשר יריעות שכל אחת כ
אמה על ' א יריעות שכל אחת ל"היו יה� ו, ועליה� היה עוד מכסה של יריעות עזי�. את הדפנותהמשכ
 ו

 .וג� מכסה זה כיסה את גג המשכ
 ואת הדפנות, אמה' ד אמה על ל"וכשחבר� יחד היו מ, אמות' ד
, "ה עֹרֹת ְ)ָחִ�י� ִמְלָמְעָלהְוָעִ&יָת ִמְכֶסה ָלאֶֹהל עֹרֹת ֵאיִל� ְמ0ָ1ִמי� /ִמְכֵס" :נאמר) יד:שמות כו(בפסוק  5

 הא� ה� היו ,ונחלקו בזה התנאי� דלהל
, ואלה ה� המכסאות ה� רק על גג המשכ
 ולא על הדפנות
  .י�מכסאות נפרד' או שהיו ב, מכסה אחד שמורכב משני עורות אלו

ט שחל " וביו,אצבעות מצומצמות' אצבעות על ג' מיירי בפתילה דג, אושעיא' אלעזר אמר ר' אליבא דר 6
ל "דס, הוא מוקצה ואי
 מדליקי
 בוט בעצמו "יהודה שסובר שכלי שנשבר ביו' ואליבא דר, ש"להיות בע

ונמצא שעדיי
 אחר שהתחיל להדליק שפוחת לפתילה עדיי
 , כעולא שהמדליק צרי2 להדליק ברוב היוצא
  .צרי2 להתעסק עמה ונוגע לכאורה במוקצה


