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  .סהד�  שבת
  ?הא� בעינ
 שיהיו קשורי�, מוכי
 דלהל
 שהתרנו לצאת בה
 בשבת

  
  למו� שהתקינה לנדתה  מו� שבסנדלה, מו� שבאזנה  

  והוא שקשורי�  לסברת רמי בר חמא
  לרבא

   והוא שקשורי�:בלא מהודק
  2כיו# שהוא מאוס, פ שאינו קשור"אע  1אינו קשור'  אפי:במהודק

  
  ?וזנו באופני� דלהל
הא� מותר לצאת במו� בא

  
  י"ללשו
 השני ברש  י"ללשו
 הראשו
 ברש  

ר במו& "מותר לצאת לרה  יוחנ
' לר
  שאינו קשור אבל מהודק

ר במו& "אסור לצאת לרה
  3קשור כל שאינו מהודק

ר במו& "אסור לצאת לרה  יוחנ
' לחבריו דר
  מהודק כל שאינו קשור

ר במו& "מותר לצאת לרה
  שאינו מהודק' קשור אפי

מותר לצאת לכרמלית במו&   ינאי' לר
  4שאינו קשור ולא מהודק

ר במו& "אסור לצאת לרה
  5קשור כל שאינו מהודק

אסור לצאת לכרמלית במו&   לכל בני דורו
  שאינו מהודק לפחות

ר במו& "מותר לצאת לרה
  שאינו מהודק' קשור אפי

  

                                                           
  .טבלא הבאה' וע, יוחנ# יוצא ע� מו& באוזנו לבית המדרש' מהא דהיה ר' כ# הוכיחה הגמ 1
 .כ מותר"א� יש למו& הזה בית יד ג' ואפי. ר ותטלטלנו"וכיו# שכ# אי# לחוש שמא תוציאנו ברה 2
ר לא "אבל לרה, ר"יוחנ# לצאת דוקא לבית מדרשו שהיה קרוב ושלא דר& רה' וזה שדקדק ר 3

באופ# שהוא מתיר דוקא , ומתרצת. דתני רמי בר יחזקאל שמותר' ועל זה מקשה הגמ. היה מתיר
ולכ# לא התיר אלא שלא דר& , יוחנ# לא היה מהדקו' ור, שהוא קשור היה ג� מהודקמה שמלבד 

  .ר"רה
ר אבל "ינאי היתה שכל מה שאסרו חכמי� לצאת היינו דוקא לרה' שסברת ר, א"כ# פירש הריטב 4

 וסברו , ובזה נחלקו עליו כל בני דורו.ה לכרמלית דהוא כחצר" וסבר דה,לחצר הכל מותר
ולא כל בני , יוחנ# נחלקו עליו רק חבריו' למה על ר, ובזה מוב#. ר הכל אחד ואסור"שכרמלית ורה

 . ינאי נחלקו כל בני דורו' ואילו על ר, דורו
ינאי הוא אותו ' ה בר"ונראה שה, יוחנ#'  אלא על דברי ר,י לא הביא את הפירוש השני"רש 5

והיו חלוקי# עליו כל בני ,  לאר"ינאי היה מקפיד לא לצאת אלא לכרמלית אבל לרה' שר, פירוש
' ובדור ר, ינאי חלקו עליו כל דורו' ובדור ר. ר"שאינו מהודק ג� לרה' דורו להתיר בקשור אפי

  .יוחנ# חלקו עליו רק חבריו
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  :שבת ד� סה
  ?ואות דוקאה
 למקיאו צרי� להמשי� מימ, הא� אפשר לטבול בנהרות

  
  בכל הנהרות ובפרת בשאר חדשי�  בפרת ביומי תשרי  

  1אי אפשר  אפשר  לרב, לאבוה דשמואל
  אפשר  אפשר  2דנהרא מכיפיה מיברי�, לשמואל

  אי אפשר  אפשר  דאי
 המי� מטהרי
 בזוחלי
 , לשמואל
  

  ?ומדוע, ועל מה אסור, על מה מותר לפרו� לכתחילה בשבת
  

  
  ?ומדוע  ? מה הדי
  דאי# כא# מוקצה ואי# איסור בפריפה עצמה  מותר  
 שיחדה אותה לכ�על אב

  משו� טלטול מוקצה  אסור   על מטבע
  

  ?צאת בקב שלו מע� בשבתללעני� ) שנקטעה כ� רגלו עד קרסולו�(מה טעמי די� הקיטע 
  ].ה הקיטע"תוד [

  
  יוסי דאסור' אליבא דר  מ דמותר"אליבא דר  

   +דהוי מנעל דידיה   י"לשיטת רש
  וכדי# לבוש ותכשיט

  דלאו תכשיט הוא ואינו מנעל ללכת בו 
  והוי משוי

  דלא גזר שמא יפול   לרבינו ת�
  ויבוא להביאו בידו

  דכיו# שאינו מעור ואינו מהודק לרגלו 
  3יש לגזור שמא יפול ויביאנו

  

                                                           
ודוקא , )מי נביעת הנהר+(על הזוחלי� ) מי גשמי�+(דיש לחוש בה� שמא ירבו בה� הנוטפי�  1

. אבל הנוטפי� אינ� מטהרי� אלא במקוה דוקא, ת#מי� הזוחלי� ה� שמטהרי� בדר& המשכ
ואי אפשר לטבול בנהר , פעמי� שרבי� הנוטפי� על הזוחלי� ומבטלי� אות�, די� גשמי�רוכשיו

  .וכ& היה עושה אבוה דשמואל. כ יאסו� את מימיו למקוה"אלא א
. עתוותמיד עיקר הנהר הוא המי� הזוחלי� הבאי� ממקו� נבי, ולא מתרבה ממימי הגשמי� 2

מ כל "מ,  דהג� שאנחנו רואי� במציאות שמתרבה ממימי הגשמי�,)ה דאמר"בד(' וביארו התוס
:). ד� כה(כדאיתא בתענית , טפחי�'  נוס� בו מנביעתו כנגדו ב+טפח של מי גשמי� שנוס� בו 
 .ת להלכה"וכמימרא זו של שמואל פסק ר

יוסי לא מהני ' שה למה לשיטת רכ ק"וא, יוסי חשוב הקב הזה כמנעל' דג� לר, ז"ויוצא לפ 3
מ "ש, יוסי שמא יפסק מרגלו ויפול' דכיו# שמצינו שלעני# שבת גזר ר', ותירצו תוס. לחלו/ בו

 .ודומה לדי# קט# שחל/ במנעל גדול שחליצתו פסולה, שאינו ראוי להל& בו


