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  .קמזד�  שבת
  ? על כתיפו1הא� מותר לצאת בסודר כשהוא מקופל

  
  בלא קשירת נימא לאצבעו  כשנימא קשורה לו באצבעו שלא יפול  

                      מותר  ולפסק רב חסדא, ק"לת
  אסור  מותר  להורקנוס 

  
  ].ה מהו"תוד [?הא� מותר בשבת לעשות בבגדו כעי	 צורת מרזב

  
  3 דלהתנאותאדעתא  2אדעתא לכנופי  
  מותר  )מכה בפטיש(אסור משו� מתק! כלי   4י"לפירש

  מותר  אסור משו� איסור הוצאה  5'לפירוש התוס
  

  : שבת ד� קמז
  ? ש או בצונ " בחמי  שהוחמו בע6הא� מותר לאד� להשתט� כל גופו
  

  בצונ   בחמי   
  אסור  אסור  מאיר' לר
  מותר  מותר  שמעו ' לר
  מותר  אסור  יהודה' לר

  

  ?ותר לאד� אחר שהתנגב במגבת להביאה לביתוהא� מ
  

  לאד� אחד   
  מגבות' שהתנגב בי' אפי

  בני אד� ' לי
  שהתנגבו במגבת אחת' אפי

  מותר  אסור   ב  חכינאי!לתנא דמתניתי  
  מותר  יוחנ ' לר, לשמואל, לרבי, שמעו ' לר

  

                                                           
דדוקא , וביאור הדברי�. רשהוא מקופל מות' שאפי, הוא שהחידוש בסודר ,)'באות א(א "כ� ביאר הגר 1

הוא לא משו� ,  וג� הסוחרי כסות שהיו רגילי� לעשות כ�.בטלית אי� דר� לבישתה כשהיא מקופלת כלל
מצאנו שדר� הרטני� , כ בסודר"משא.  אלא כדי שיוכלו להעביר הרבה טליתות בבת אחת,מלבוש

אנשי� שהיו רצי� והיו מקפלי� את הסודר שלא ' ולפירוש התוס, י אנשי� במקו� ששמו כ�"לפירש(
  .ללובשו כ�) יפריע לה� במרוצת�

 .יפולה כ� לעול� שתהא מתוקנת תמיד ועומדת בק, את כפלי הטלית שעושה כ� כדי לקב', פי 2
 .וכל פע� שלובש את הטלית עושה בה צורה זו כדי להתנאות בה, שעושה כ� לפי שעה', פי 3
י שהיו מקפלי� אות� בכפלי� " שהיו מרימי� אות� מ� האר  ע,י מפרש שמיירי בבגדי� ארוכי�"רש 4

 .זבואז נעשה כמי� כיסי� וזה נקרא מר, י חוטי�" ומחזיקי� את הכפלי� ע"  כלפי מעלה
 "שנות� את צד הימני של הטלית על כתפו השמאלי ,  פירושו"מרזב"ו .לפירוש� מיירי בנידו� הוצאה 5

וכשעושה כ� נראה הבגד כולו כיסי� , כדי שיוכל ליל� במהרה, ואינו פושטו על הכת# אלא מונח כ� מקופל
  .וכל כיס נראה כעי� מרזב, כיסי�

  .דבדר� רחיצה אסור, ורוח  בה�ולא טובל , דהיינו ששופ� את המי� עליו 6


