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  .מטד�  שבת

  ?דברי
 דלהל� הא
 מותר לטמו� בה

  
  פירות, כסות  עשבי�, מוכי�, זגי�, תב�  


   בה�� אי� טומני:לרב אושעיא   בה��אי� טומני  לחי
  1 טומני� בה�:למתניתי�


   בה��טומני  יבשי
  


  ?דברי
 דלהל� הא
 מותר לטמו� בה
  

  
  נעורת של פשת�  נסורת של חרשי
   בה�� טומני:מאלתנא ק   בה��טומני  דקה

   אי� טומני� בה�:2יהודה' לר
   בה��טומני  גסה

  
  ].י"רש [?מה הדי� באופני
 דלהל�,  וא
 לאו לא יניח
!" תפילי� צריכי� גו� נקי"

  
  כשאינו יודע א
 יכול להזהר משינה  כשאינו יודע א
 יכול להזהר מהפחה  

  לא יניח�  לאביי
  לא יניח�  3יניח�  לרבא

  
  ].ה אביי"תוד[? מה הדי� באופני� דלהל�,  וא� לאו לא יניח��" גו נקיתפילי� צריכי� "

  
  כשאינו יודע א
 יכול להזהר משינה  כשאינו יודע א
 יכול להזהר מהפחה  

  4 דלא חיישינ� לשינה#יניח�   לא יניח�  לאביי
  לא יניח�  לרבא

  

                                                           
אינה מחלקת בי� לחי� ,  דהמשנה שבסמו( שמונה לכסות ופירות,)ה אבל"בד(' כ� דייקו התוס 1

 .ליבשי�
 ובזה הוא מחלק בי� דקה ,יהודה מיירי על נעורת של פשת� דוקא' דר, בסמו(' הסיקה הגמכ�  2

 .לגסה
אצל דכל הגופי� נקיי� , שא� יכול להזהר שלא ייש� בה� אי� צרי( לחשוש מהפחה, ל לרבא"ס 3

 .)כ יודע בפירוש שהוא חולה ואינו יכול"אא. ( שיכולי� להעמיד עצמ�# הפחה
אכ� ג� . וכ� הוא בדפוס ראשו�, יוכל ליזהר משינה" לא"ג דפעמי� " דאע:'צרי( לגרוס בתוס 4

י שמא יפיח בשעת שנתו או יראה "פירש, וטע� האיסור. אביי מודה שיש איסור בשינה בתפילי�
אול� , ל שהוא משו� שלא יפיח בה� או היסח הדעת" וס,חולקי�) ה שלא"בד(' אמנ� התוס. קרי

הוא רק , משו� טומאה) צעירי�#(מצאנו שחששו בילדי� וכל מה ש. משו� קרי אי� לחוש
 . דמצד זה לא חששו#אבל לא משו� קרי סת� , כשנשותיה� עמה� ומשו� הרגל דבר
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  .שבת ד� מט
  ? לטלטלבאיזה אופ� מיירי שמותר,  ומטלטלי� אות�1טומני� בשלחי�

  
    בעורות של אומ�  ב"בעורות של בעה

  אינ� עבודי�  עבודי�  אינ� עבודי�  עבודי�
  מטלטלי�  אי� מטלטלי�  מטלטלי�  ולתנא קמא/ יונת� ב� אלעזר ' לר

  מטלטלי�  יוסי' ולר/ חנינא בר חמא ' לר
  

  :שבת ד� מט
  ? הא
 עור מקבל טומאה

  
  עור שאינו מעובד  עור מעובד  

  2אינו מקבל טומאה  מקבל טומאה  בהכשלא יחדו לישי
  מקבל טומאה  מקבל טומאה  כשיחדו לישבה

  
  ?לפי צדדי האיבעיא דרב יוס�, כיצד מתפרשי
 הפסוקי
 דלהל�
  

   "ויבא הביתה לעשות מלאכתו"  
  )יא:בראשית לט(

"
   "והמלאכה היתה ַדָי
  )ז:שמות לו(

  אינו מלאכה ממש אלא לעשות צרכיו  לצד ראשו�
  ינא ואינו ממנ# 

  הוא מלאכה ממש 
   וממנינא#

  הוא מלאכה ממש   לצד שני
   וממנינא#

אינו מלאכה ממש אלא שנשלמה 
   ואינו ממנינא#מלאכת ההבאה 

  

                                                           
, מוקי לסוגיי� בעור בהמה גסה שראוי לשבת עליו) ה בתרתי פליגי"בד: סו� ד� קטז(י לקמ� "רש 1

ת מוקי לסוגיי� "ור. כ( לשבת עליו מחמת שאינו ראוי כל ,אבל בעור של בהמה דקה הוא מוקצה
  .ה טומני�" תוד#. בעורות יבשי� שה� ראוי� לישיבה בי� בדקה ובי� בגסה

. יחד אותו ויהיה ראויידלעני� שבת סגי במה שיכול ל, ובכל אופ� לעני� שבת מטלטלי� אותו 2
, דוקא מעשהוצרי( , כגו� מחט שניטל חורה או עוקצה, אמנ� דבר שג� א� יחדו לא מהני לו יחוד

 .אסור לטלטלו בשבת


