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  .נבד�  שבת
  ]ה או"תוד [?יר בֵשוהא� סוס יוצא, הא� יוצאת פרה ברצועה שבי� קרניה

  
  לשמראו הֵשיר באי� כשהרצועה    לנויי�באאו הֵשיר כשהרצועה   

  1 אסור:בסת� פרה  אסור   כתנא קמא�לרב 
  3סוסבוכ  . 2 מותר:בפרה אדומה

  מותר  אסור   כחנניה� לשמואל
  5 מותר:י"לרש  4 כרבי� לרב הונא

  6 אסור:'לתוס
  מותר

  
  

  :שבת ד� נב
  ].ה בבאי�"תוד[? ושוב יחד� לנוי בהמה וקבלו טומאה מה דינ�, כלי� שהיו מיוחדי� לנוי אד�

  
  כשקבלו טומאה כשכבר יחד�  לבהמה  כשקבלו טומאה כשהיו מיוחדי� לאד�  
  )י ומגיני שלמה"פנ' ע (טהורי�  טמאי�  י "לרש

  7טמאי�  טמאי�  'לתוס
  

                                                           
וסגי , וכיו  שפרה נשמרת בלא אחיזה כלל, דכל נטירותא יתירתא אסור, ק דלעיל"דרב פוסק כת 1

  .לכ+ ג� אפסר הוא נטירותא יתירתא ואסור, וליכה לפניומבמה ש
שאינו משוי ולכ  הפרה כ שאסור "אמשמע ו, "קשרה בעליה במוסרה כשרה: "תא בברייתאאי 2

כ מדוע לגבי שבת " וא.מדוע לגבי סת� פרה בשבת חשיב האפסר משוי, כ"א� שקשה א. כשרה
דשאני פרה , ורבא תיר-. ה מעיר לעירכמיירי שמולילגבי פרה אדומה ש, ותיר- אביי. חשיב משוי

 .דמיירי בפרה מורדת, א תיר-ורבינ, שדמיה יקרי 
ולא הוי לדידיה ,  ומשו� שמשתמר בו/לגבי סוס מבואר להדיא במשנה שהסוס יוצא בשיר  3

 .נטירותא יתירתא
' והוכיחה הגמ, שמולאות של בית רבי יוצאות באפסריה  בשבת, חנינא' רב דימי מסר בש� ר 4

אלא שעני  . יהודה'  רב שמואל ברוכמו שאמר, שמיירי באופ  שהיו האפסרי� כרוכי� על צואר�
ג� ' ואילו לתוס, לנוי מותר' י הכוונה שאפי"דלרש, דלהל ' י ותוס"כרוכי� תלוי במחלוקת רש

 .כדלהל ו ,� ה� משתמרי�יבכרוכ
ל שדוקא "דהברייתא ס,  דלא כרב הונא/" יוצאי  כרוכי  לימש+"ז המתניתא שאמרה "ולפ 5

כיצד , על השאלהא "ריטבב' וע[ .בל לנוי לגמרי אסורא, באופ  כזה שיש קצת נטירותא מותר
ל שרב "ס, )לשיטת� שבהערה הבאה, ה במתניתא"בד(' אכ  התוס. ]ברייתאהחולק רב הונא על 

ושמואל מעמיד כשיטתו , שכרו+ בצואר מהני לשמירהכ שג� ,הונא מעמיד את הברייתא כשיטתו
  . תלוי באפסרלשמיירי שיש חב

אלא ,  לא אתא להתיר לנוי/" או יוצאי  כרוכי  או נמשכי "דמה שאמר רב הונא ', וביארו התוס 6
, דאי  כא  רצועה שתופסה בידו, אלא שאינה נשמרת בזה היטב, ג� בכרוכי  הוא כדי לשומרה

ולרב הונא ג� זה נקרא לנטורי ואינו , אלא רק א� תברח רודפה ותופסה ברצועה זו שסביב צוארה
 .ל דאינו נחשב שמירה והוי משוי" ושמואל ס,משוי

אי  ה� עולי� מתורת , דכל זמ  שלא עשה בה� שינוי מעשה אחר היחוד לבהמה', ל לתוס"ס 7
 .קבלת טומאה שהיתה לה� קוד� בהיות� מיוחדי� לאד�
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  :נבשבת ד� 
  ?שיר דלהל� הא� מקבל טומאה

  
  כשעשאו מתחלה לבהמה  כשעשאו מתחלה לאד�  
  אינו מקבל טומאה  מקבל טומאה  )נפחא(לרב יצחק 

  1מקבל טומאה  מקבל טומאה  לרב יוס�
  

"�  ? ומה התירו#,מה ביאור הקושיא',  והא איכא חציצה וכו�" טובל� במקומ
  

  מה התירו#    ?מה הקושיא  
  4בשריתכ   3אמי' לר  2מחמת הטבעתדיש חציצה   י"לרש

  במחוללי   למתניתא  5דיש חציצה מחמת צואר הבהמה  'לתוס
  

�  ?בהמות דלהל� הא� מותר לצאת בדברי� דלהל
  

אילי� , חמור במרדעת קשורה   
�  , רחלות שחוזות כבולות, לבובי

  רחלות
  כבונות

עזי� צרורות 
�  לייבש חלב

עזי� צרורות 
  לחלב

  ל הוי לבוש ותכשיט ואינו משוי דהכ/ יוצאי�  לתנא קמא
  אי  יוצאי�  אי  יוצאי�  יוצאת  אי  יוצאי�  6יוסי' לר
  אי  יוצאי�  יוצאי�  יהודה' לר

  

                                                           
, ודינו כמו מקל מתכת של בהמה, שבו הוא מוש+ את הבהמה, היות שהוא משמש את האד� 1

  .היות שאד� רודה בו את הבהמהשמקבל טומאה 
ואר הבהמה צוהטבעת הגדולה היא ב, נות  טבעת קטנה תו+ טבעת גדולה, מעשה השיר כ+ הוא 2
א שהטבעת הקטנה נתפסת חזק בגדולה "בהו' וסברה הגמ, טבעת הקטנה בה מחבר את האפסרהו

 דעל כרח+ ,)ה והא"בד(' והעירו התוס. יש כא  חציצהש ,ולכ  שאלה, ואי  המי� יכולי� לבוא ש�
דא� ה� תמיד , מיירי שפעמי� מסירי� אות� ועושי� מלאכה בטבעות כל אחת בפני עצמו

  .  חשובי� כלי אחד ולא שיי+ בזה חציצה/קבועי� כ+ 
יתכ  לכלי לקבל טומאה ג� כשלא ר דוקא כרב יוס� שאמר לעיל של"אמי ס' דר', סברה הגמ 3

,  עשה בה� שינוי מעשה/הרי מעת שריתכ  , וחד לאד�דאי מיירי במי. היה מיוחד לאד� בתחילה
שיתכ  שרב ', ודחתה הגמ. או מידי תורת קבלת טומאה, ובשינוי מעשה ה� עולי� מידי טומאת�

ורק א� , אינו מועיל לעלות מטומאה, שאמר ששינוי מעשה שנועד לתיקו , יהודה' ל כר"אמי ס
  .עולה מטומאה אז /את הדבר יעשה שינוי שמקלקל 

ולא רצה . שניה� רחבי� ורפוי�שנעשו  באופ  ,שהכה בפטיש על הטבעת הקטנה והגדולה', פי 4
 דסבר שאי  ,)ה בשריתכ "בד(' והטע� ביארו התוס, "מחוללי "שמתחלה היו  /לתר- כהברייתא 

 .דר+ השיר להיות כ 
ובל את והיינו שהבי  שט, שהחציצה כא  היא מחמת הדבקות בצואר הבהמה, ת פירש"ר פור"ה 5

 דהיינו /" וטובלי  במקומ "ובזה מדוייק לשו  משנתנו שאמר . [השיר בעודו בצואר הבהמה
 .'י לתוס" הא� יש מחלוקת לדינא בי  פירש,)יא:כלי� יז(א "חזו' וע]. בעוד� בצואר הבהמה

מלבד רחלי� הכבונות דהיות שהוא לשמירת צמר  ורגילי� בני אד� , ל שהכל הוא משוי"ס 6
  ).ולכ  הוי משוי, אינ� רגילי� כל כ+שכ שאר שמירות "משא(,  הוי תכשיט/ לעשות כ 


