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  .כוד�  שבת
  ?ומדוע, ע אי� מדליקי� בה�"באיזה שמני� המוזכרי� בסוגיא אליבא דכו

  
  ?מדוע  

  מפני שריחו נוד� ושמא יסתפק ממנו) א  בצרי 
  1מפני שהוא ע� ומסוכ# שידליק הבית) ב
  2מפני שהוא שר� הע) ואינו נמש' יפה אחר הפתילה) ג

  3עת הרמה ואיל' ולא קוד�דאי# ל' בתרומה אלא מש  של טבל בי� טמא ובי� טהור
  מפני שהוא ע� ומסוכ# שידליק הבית  )בי� בשבת ובי� בחול(נפט לב� 

  
  ?מה הדי� להדליק בשמני� דלהל�

  
כל היוצא   

  מ� הע	
כל היוצא 
  מ� הפרי

בשמ� 
  זית

, שומשמי�
  צנונות , אגוזי�

פקועות 
  )דלעת מדבר(

שמ� דגי�    נפט
  ועטר�

      מדליקי�  מדליקי�  י�מדליק  מדליקי�  אסור  ישמעאל ' לר
ישמעאל ' לר

  ב� ברוקא
  אסור  אסור  אסור  מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  אסור

  אסור  אסור  אסור  אסור  מדליקי�  אסור  אסור  טרפו�' לר
  4מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  מדליקי�  �"לריב

  מדליקי�: 'בתוס' א' לגי          ש שזורי"לר
  ור אס:'בתוס' ב' לגי

  

  
  ].ה ולא"תוד[? בתוספת שמ� ובלא תוספת, ש שזורי להדליק בדלהל�"� ולר"מה הדי� לריב

  
   מהות!בחלב  בשמ� דגי�  

  בתוספת שמ# כל שהוא מותר  מותר ג� בלא תוספת  ש שזורי"ר/ � "לריב
  בתוספת אסור' אפי  בתוספת שמ# כל שהוא מותר  �"לריב/ ש שזורי "לר

  5שמ# כל שהוא מותרבתוספת : י"לרש  לרב ברונא
  מותר ג� בלא תוספת: 'לתוס

  בתוספת שמ# כל שהוא מותר
                                                           

כ היה לתנא "דא, עוד הקשו. שהחשש שמתו� שבהול על ממונו יבוא לכבות, הוסיפו) ה ולימא"בד(' ותוס 1
 ,ש כתב"הרא' ובתוס. ונשארו בקושיא.  וכדי� נפט לב��קי� בו בחול מפני הסכנה לומר שג� אי� מדלי

  .אבל לא בחול, לקצת סכנה שלא ידליק בו' ולכ� חששו דוקא בשבת אפי, כ כמו נפט לב�"שאינו ע  כ
 .כ למה היו צריכי� לומר טעמי� אחרי�"דא, והוקשה לה�, )ה חדא"בד(' כ� ביארו התוס 2
ש טבל טהור שאי� בו אלא משעת הרמה "י דכ"ולמד רש, נאמר טע� זה גבי טבל טמאובאמת בסוגיי�  3

', עוד הוסיפו תוס. ה" אלא ה�ש "ל שאי� כא� כ"ס) ה אי�"בד(' אכ� התוס.  ולכ� אסור להדליק בו,ואיל�
 . אבל שאר הנאות שאינ� של כילוי מותר�דכל מה שנאסר הוא רק הנאה של כילוי 

כ דבריו ה� כדברי "דא' והקשתה הגמ, אי� מדליקי� ביוצא מ� הבשר חו# משמ� דגי�, וכ� אמר סומכוס 4
מ ביניה� הוא דינו של רב " דהנפ,ואמרה, כ התיר להדליק בשמ� דגי�"שג, )יוחנ� ב� נורי' דהיינו ר(ק "ת

 . הבאהטבלא' וע, ולא מסיימי מה שיטת כל אחד, ברונא שאמר שאפשר להוסי  שמ� כל שהוא
ל "י ס"דרש, והטע�. מ א  אחד לא סובר כמותו"מ, שהג� שנחלקו בדינו של רב ברונא, י יוצא"ולרש 5

כ התנאי� "וא, ל לרב ברונא דבעינ� תוספת כל שהוא דוקא"ובקרבי דגי� ס, ששמ� דגי� הוא קרבי דגי�
לא מהני מהות�  ובחלב ל או שבשמ� דגי� מהני לתת בו שמ� כל שהו"ס, כא� שחילקו בי� שמ� דגי� לחלב

כ שניה� דלא כרב "וא. מהני שמ� כל שהומהות� ובחלב ,  לתת כלו�א צרי�או שבשמ� דגי� ל, מידי
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  :שבת ד� כו  
  ?1לעני� קבלת טומאה, מה די� בגדי� דלהל�

  
    בשאר סוגי בגדי�  בגדי צמר ופשתי�

  'על ג' ג
  אצבעות

  'על ג' ג
  טפחי�

' על ג' ג
  אצבעות

  ' על ג' ג
  טפחי�

  שמעו�' לר
   ב� אלעזר

מקבלי� אינ�   מקבלי� טומאה
  טומאה

  2 אינ� מקבלי� טומאה:לאביי
   מקבלי� טומאה:לרבא

  לתנא דבי
  ישמעאל'  ר

  אינ� מקבלי� טומאה  מקבלי� טומאה
  

   ?ע"טפחי� מטמא בצמר ופשתי� בנגעי� לכו' על ג' אצבעות וג' על ג' מהיכ� ידעינ� דג
  ].ה ואימא"תוד[

  
  טפחי�' על ג' ג  אצבעות' על ג' ג  

  ו משתי וערב"מק  3"והבגד: "תיבמדכ  ?מהיכ� הלימוד
ואימא לרבות "' לקושית הגמ

  " שלשה על שלשה בשאר בגדי�
  ו משתי וערב" מק:י"לרש

   ממיעוט צמר ופשתי�:4'לתוס
  ו משתי וערב"מק

  
  

                                                                                                                                                                                                   
שרב ברונא , פירשו' אול� תוס. נות# שמ# כל שהומהות� בשמ# דגי� ובי# בחלב ל שבי� "ברונא דס

ד "כ המ"וא, ו של דגדלא מיירי בקרבי דגי� אלא בשמ# מעינ, מודה בשמ# דגי� דלא בעי כלו�
  .ל כרב ברונא" הוא ס-בעי שמ# כל שהו מהות� ל שבשמ# דגי� לא בעי כלו� ובחלב "דס

. שדוקא צמר ופשתי� מטמאי� בנגעי� ולא דבר אחר, הדבר מפורש בפרשה, אול� לעני# נגעי� 1
 .י�נגעטומאת פקעיות של שתי וערב ג� מקבלות ' שאפי, ובעני# נגעי� נתחדש יותר

 -ה שאר בגדי� "וה(א דכל היוצא מ# הע) "כ למה אמר רשב"דא, )ה רבי"בד('  התוסהקשו 2
שאי# בו ג� משו� שלשה , שיאמר חידוש יותר גדול, אי# בו משו� שלש על שלש אצבעות, )י"רש

  .בשלש על שלש אצבעות טמא' שבא לחדש שבפשת# אפי, ותיר) הרב פורת.  טפחי�על שלשה
 ודרשינ# -"  ִ:י ִיְהֶיה ב7 ֶנַגע ָצָרַעת 6ְֶבֶגד ֶצֶמר א7 6ְֶבֶגד 1ִ3ְ4ִי�ְוַהֶ&ֶגד" :)מז:ויקרא יג(לשו# הפסוק  3

 .'על ג' בג'  שבא לרבות אפי"ְוַהֶ&ֶגד"מתיבת 
אמרה שאפשר ללמוד משתי וערב ' הרי הגמ, ו"דאי' נלמד זאת מהק, י"על פירש' הקשו התוס 4
אבל אי , שה על שלשה טפחי� שראוי לעשירי� ולעניי�רק לדי# של) הראוי לעשירי� ועניי�(

שמזה שהוצרכנו , ולכ# פירשו ה�. אצבעות שאינו ראוי אלא לעניי�' על ג' אפשר ללמוד מזה לג
כ ממה בא "דאל, אצבעות' על ג'  יש די# געל כרח' שבצמר ופשתי� עצמ�, ופשתי�למיעוט צמר 

  . בשאר בגדי�ל השתא לרבות ג�"טפחי� ס' על ג' דהא בג, למעט


