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  .מחד�  שבת

  ?הא מותר להטמי
 בגפת באופני דלהל

  

    גפת של שומשמי
  גפת של זיתי
  אסור  אסור  להטמי
 בה הקדרה

  יתכ  שמותר  1אסור  להטמי
 בבגדי ולהניח עליה
  


  ?מה הדי
 בעשיית פעולות דלהל
  

  בבית הצואר    מוכי
 לכר  

  מותר  להתיר קשרי הכובס  2מותר  להחזיר לכר יש

  חייב חטאת  לפתוח אותו לכתחילה  3חייב חטאת  ר חדשלתת לכ
  

  :שבת ד� מח
  ?דברי דלהל
 שחוברו יחד ונגעה טומאה באחד מה
 הא נטמא חברו

  
  שלא בשעת מלאכה  בשעת מלאכה  

שלשלת של , שלל של כובסי

  כלאיבבגד שתפור , מפתחות
   $נטמא חברו   4נטמא חברו

  עד שיתחיל להתיר
  לא נטמא חברו  נטמא חברו  קרדוע� בעלמא שעשאו יד ל

  
  ?או להיפ , הא נטמאת הכירה בטומאת, כלי קטני המודבקי בטיט לכירה

  

  כשנטמאת הכירה או ה מאויר  כשנטמאת הכירה או ה במגע  
   דעשו היכר$טהורי�    מדרבנ $טמאי�   5מאיר' לר
  טהורי�  טהורי�  שמעו
' לר

                                                           
כ אי, אנו נוהגי� היו� להניח קדירה מוטמנת בבגדי� "דא, )ה דזיתי�"בד(' והקשו התוס 1
ויש לאסור כמו בגפת של , הרי הכירה מוספת הבל, על גבי כירה גרופה) שאינ� מוסיפי� הבל(

, נתיר יבוא להטמי  כל הקדרה בתוכה דיש לחוש שא� $דבגפת גזרו יותר ) א: ותירצו. זיתי�
דבכירה חומה הוא מחמת ) ב. כ בכירה שלנו שגרפה שאי  בה גחלי� ולא יבוא להטמי  בה�"משא

  .כל הזמ הבל פת הול, ומוסי� גכ ב"משא, האש שהול, ומתקרר
 שנותני� היו� תו, הכובע של כגו  שרוכי�(ה חוטי הסרבל שיצאו "דה, )ה הא"בד(' כתבו התוס 2

ובאופ  שאי  ,  שהיה הנקב רחב$באופ  שאינ� טורח , מותר להחזיר ) מעילי הילדי� ויצא השרו,
  .לחוש שמא יתקע או שמא יקשור

כ הוא איסור של "וא, דעכשיו עושה אותו כליהוא משו�  שהטע� ,)ה בחדתי"בד(י "כ  פירש 3
 .הוא רק איסור מדרבנ  שמא יתפורכתב ד) ג"שבת הכב מהלכות "פכ(� "אכ  הרמב. מכה בפטיש

 ,אבל מדאורייתא לא, בשעת מלאכה לא הוי חיבור אלא מדרבנ '  שאפי,)ה אי"בד(' כתבו התוס 4
  . לכ  לא הוי חיבור להזאה,ת"וכיו  דפשיטא שאינו חיבור מה. משו� שאינ� צריכי� זה לזה

אכ  לגבי מקל של . כובסי� שהוא חיבורל לעיל גבי שלל של "שהוא התנא דס' ומבואר בגמ 5
ש "כיו  שאי אפשר לעשות בקרדו� מלאכה בלעדיו ג� ר, ש מודה שטמא"ר'  יתכ  שאפי,קרדו�

  .ולא דמי להכא שיתכ  לה� להיות נפרדי�, מודה שהוי חיבור
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  :שבת ד� מח
  ,הא כשנטמא חלק אחד נטמא ג החלק השני,  של רהיטנימספורת של פרקי ואיזמל

  ?מדאורייתא ומדרבנ
,  על חלק אחד נטהר ג השניהוזהשוהא כ
  

  1בריו שאינ מח" שלא בשעת מלאכה   שה מחוברי" בשעת מלאכה  
   לא הוי חיבור:מדאורייתא  הוי חיבור  לעני
 טומאה


  2 הוי חיבור:מדרבנ
  י חיבורהו: מדאורייתא  לעני
 הזאה


  3 לא הוי חיבור:מדרבנ
  לא הוי חיבור

  

                                                           
שפירש שכיו  שאינ� צריכי� להיות ) ה שלא בשעת מלאכה"בד: ד� נח(י לקמ  "ברש' אמנ� ע 1

 .פ שהיו מחברי� בפועל"אע,  לכ  אינ� חשובי� חיבור$� מחוברי
 .משו� שגזרו אטו טומאה שבשעת מלאכה שאז הוי חיבור 2
דהג� , )ה אי"בד(' וביארו התוס. משו� שגזרו אטו הזאה שלא בשעת מלאכה שאז לא הוי חיבור 3

כי� אז כ אי  צרי"וא,  ה� טהורי�$לא בשעת מלאכה חשובי� כנפרדי� זה מזה שה� דבזמ  
והחמירו חכמי� בטומאה , מ כשחוזרי� ועוש� בו מלאכה חוזר לטומאה ישנה"מ, הזאה כלל

 .ישנה שלא תועיל לו הזאה שלא בשעת מלאכה כיו  שאינו חיבור


