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  .נטד�  שבת
  ]ה אלא"תוד[? מ בי� התירוצי� מדוע פעמוני� שניטלו עינבליה� עדיי� טמאי�"מה ה� הנפ

  
  לעני� טומאת העינבל  מכא� ולהבאלעני� לקבל טומאה   
  , לרבא

  הואיל וההדיוט יכול להחזיר�
   טהור :י"לרש

  1 טמא:'לתוס
  טמא

  , חנינא' יוסי בר' לר
  ג חרס"הואיל וראוי להקישו ע

  2 טהור:'י שבתוס"לרש
   טמא:' ולתוס3י לפנינו"לרש

  , יוחנ�' לר
�  הואיל וראוי לגמע בו מי

  בלי יחוד' מקבל טומאה אפי
  

   #טהור 
  דאי& טמא אלא הזוג

  
  ?"עמוד ונעשה מלאכתנו"הא� אומרי� לעני� טומאות דלהל� 

  
  לעני� טומאה חדשה   

   לקבל טומאה 
לעני� להפקיע טומאה ישנה 

  מלאכה ראשונהכשאינו ראוי ל
   מטומאת אב הטומאה#טהור   טהור  בטומאת מדרס הזב

   טמא:אלעזר' לר  4טמא  בטומאת מגע מת
   טהור:יוחנ�' לר

  
  ? הא� מקבל טומאה באופני� דלהל�5סנדל של בהמה של מתכת

  
  באינו כבד  בכבד   באינו מאוס  במאוס  

  טמא  אינו טמא   ראוי לשתות מי� לרב 
  טמא   שמ� ראוי לסו! חנניא ' לר

  טמא  אינו טמא  טמא   ראוי לברוח בו יוחנ� ' לר
  

                                                           
  .ונתבארו הדברי� ש�, י"לחלוק על רש) ה מתיב"בד' בעמוד ב(לעיל ' כ& כתבו התוס 1
  .ס שלנו"י שכמה ברייתות חולקות על הש"והשיב ר, י מהתוספתא"א ראיה לרש"וכ& הביא ריצב 2
י המובא "י כפי הרש"ל הגיה ברש"אכ& במהרש, ה הואיל וראוי להקישו"י בסו� ד"כ& הוא ברש 3

  . 'בתוס
כ כיו& "דא, )ה ואי&"בד(' והוקשה לתוס. אלעזר' יוחנ& לר' י שבעני& זה מודה ר"כ& פירש 4

 את הברייתא לגבי זב 'ה הגמ למה הביא,יוחנ& היא רק לעני& טומאה ישנה' אלעזר ור' שמחלוקת ר
ולכ& . יוחנ&' א ור" ש� מיירי לעני& טומאה חדשה ובזה לא נחלקו רהלא, שיושב על גבי כופה

 שמצד עצמ� אינ� #, או בסנדל המיוחד לבהמה, שמיירי בזוג שנשבר ממנו העינבל' פירשו התוס
 ,אלעזר שכיו& שה� ראוי� למלאכה אחרת הראויה לאד�' אלא שסובר ר, ראוי� לקבל טומאה

לא " ד, לכ& מקבל טומאה,כגו& לשתות מי� בזוג ולתת את הסנדל ברגל אד� לברוח מהמלחמה
 לקחת את הזוג ולתת בו עינבל או לקחת #" אומרי� בטומאת מת עמוד ונעשה מלאכתנו הראשונה

. ודברי� אלה לא מקבלי� טומאה #יוחנ& כ& אומרי� ' ואילו לר, את הסנדל ולתת ברגלי הבהמה
  . ע מקבל טומאה"א� שאינו מיוחד למת לכו, אכ& בכלי ממש

אכ& רבינו שמואל הביא . כיו& שאינו ראוי לכל הדברי� דלהל& ,לפי הגירסא שלפנינו של ע- טהור 5
 .של ע-'  סנדל של בהמה טמא בכל עני& אפיז"לפ ו,"סנדל של בהמה ושל מתכת ":סארגי
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  :שבת ד� נט
  ? ומדוע,הא� יוצאת אשה בעיר של זהב או לא

  
  ?מדוע  ?מה הדי�  

  1א משויודה  חייבת חטאתא� יצאה  ו#ת "לא תצא מה  מאיר' לר
�   ושמא תוציאנו ותראנו#דהוא תכשיט    וא� יצאה פטורה#לא תצא מדרבנ&    לחכמי

  2דרק אשה חשובה מתקשטת בזה  יוצאת בו לכתחילה  אליעזר' לר
  

  ?)�עטרה שנותני� על המצח מאוז� לאוז(הא� יוצאת אשה בכלילא 
  

   מבד ומצויר בזהב ומרגליות דארוקתא    מכס� או מזהב דאניסכא   
   אסור:לרב  3ע"אסור לכו  ללישנא  קמא

   מותר:לשמואל
   אסור:לרב  4לרב אשי

   מותר:לשמואל
  מותרע "לכו

  
  ?ומדוע, באיזה קמרא מיירי, " שרי5קמרא"

  
  ?מדוע מותר  ?באיזה קמרא מיירי  

  6כמו טלית מוזהבת דהוא תכשיט   מבד ומצויר בזהב ומרגליות#דארוקתא   ללשו� הראשו�
  כמו אבנט של מלכי� הראוי לישראל   מכס� או מזהב#דאניסכא   ללשו� השני

  

                                                           
אלא , מ שאי& הנשי� לובשות את העיר של זהב כדי להתקשט בו"ל לר" דס,ש"הרא' ביאר התוס 1

ולא ראה את  (,תמה הלא ודאי תכשיט הואש ש"ברש' וע. רק כדי להראות את עושר& וגדולת&
הרי , מ דכיו& שחכמי� אסרו להתקשט בזה"ל לר"דס, ומתו/ כ/ כתב לחדש). ש"הרא' דברי התוס

ג� אחר , דא� תכשיט הוא, ע"וסברתו צ. [ולכ& הוא לה למשוי, שנפקע ממנו ש� קישוט בשבת
 ].ל שלא להתקשט הוא נשאר תכשיט מחמת המציאות"תקנת חז

דאי& אשה , ר"אמות לרה'  חשובה אי& לחוש שמא תשלפנו להראות לחברתה ותוליכנו דובאשה 2
א מודה "דג� ר, )ה מא&"ד(' וביארו התוס. חשובה מורידה תכשיטיה ברחוב כדי להראות לאחרי�

 רבנ&דלא פלוג , שאינה מורידה אות� להראות�'  שג� לאשה חשובה אסור אפי#בשאר תכשיטי� 
 # ל שעל עיר של זהב שהוא תכשיט שרק נשי� חשובות לובשות אותו "רק ס, בגזרת� בי& הנשי�
  .עליו לא גזרו בכלל

 .לכ& יש לחוש שמא תשלפנו להראותו,  דהיינו הזהב או הכס� שבו#דכיו& דאניסכא עיקר  3
 שבפירוש אמרת ל& משמיה דרב ,וכשיטה זו מוכח מהא דאמר רב שמואל בר בר חנה לרב יוס� 4

  . דללשו& הראשו& בהכל אסור לרב.דג� לרב מותר לשיטה זו" דארוקתא"היינו בו, דכלילא שרי
נהי דאהני ל/ קמרא ", :ע בהוריות סו� יג"וע(, י בסוגיא משמע שמיירי על אנשי�"מלשו& רש 5

 .מבואר שמיירי באשה, )ה אאבנט"בד(' אמנ� מהתוס"). דאבו/
 כדי שלא יפלו #דלא יעשה כ& , חרי�דג� אי& לחוש שמא ישלפנו להראותו לא, י"והוסי� רש 6

, היא באה להסביר למה לא חשיב משוי, דדומה לטלית #את הטע� ' ז מה שאמרה הגמ"ולפ. בגדיו
 .א"כ& ביאר הריטב
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  :שבת ד� נט
  ?ומדוע, בי חגורה אחרתל על ג"קמרא הנבמה הדי� 

  
  ?מדוע  ?מה הדי�  

  1משו� דהוי משוי  אסור  י"ללשו� הראשו� ברש
  2דכמו שהותר אחד הותר שני�  מותר  י"ללשו� השני ברש

  
  ? ומדוע,)כעי� אבנט רחב מאד שחוגרו סביב גופו, חתיכת מעיל רחבה " (ארסוק"מה הדי� ב

  
  ?מדוע  ? מה הדי�  

  ר"דאי& חשש אז שמא יפול ויביאנו ברה  מותר  )תכתפיו " (מפרחייתא"כשיש לו 
  ר" ויביאנו ברה3דיש חשש שמא יפול  אסור  "מפרחייתא"כשאי� לו 

  
  ?ר"מה די� אשה שיוצאת בשבת בטבעת לרה, זירא' לתירוצו של ר

  
  �  ביש לה חות�  באי� לה חות
  4 דהוי משוי#חייבת חטאת    דהוי תכשיט# מדרבנ& האסור  נחמיה' למשנתנו ולר

�  5 דהוי תכשיט# מדרבנ& האסור   דהוי תכשיט# מדרבנ& האסור   ולרבנ�למשנה בכלי
  

  ?טבעת דלהל� שיש לה חות� הא� מקבלת טומאה
  

  וחותמה של מתכת) ע%(טבעת אלמוג   )ע%(טבעת מתכת וחותמה של אלמוג   
  טהורה   דהעיקר הוא הטבעת#טמאה   לרבנ�

  א חותמה דעיקר הטבעת הו#טמאה   6טהורה  נחמיה ' לר
  

                                                           
, י"והוכיח כ& רש. כ החגורה השניה על הראשונה היא משוי"וא, דאי& לאד� צור/ לשתי חגורות 1

,  מותרהיהשני חגורות בוא� , ניה� רק חגורה אחתובי, ח בגדי�"דהרי גבי הצלת דליקה מנו י
 .ט בגדי�"היה לו למנות י

 ולפעמי� הוא , אי& לית& בו את הדבר לשיעורי&, שכל שהותר:ל"וז, כתב המאירי לבאר שיטה זו 2
 .ה� לפי תכונת המלבושי�שניצרי/ ל

וא� אי& לו , גו�אינו מתהדק היטב ל #דכיו& שהוא רחב מאד , & ביאר"בחידושי� המיוחסי� לר 3
  .ר"ויביאנו ברה,  יש לחוש שמא יפול#כתפיות שאוחזות אותו 

טבעת שיש בכל  הרי ש#נחמיה שאמר לגבי טומאה שהעיקר הוא החות� ' דכיו& שמצאנו לר', פי 4
ולכ& הוי משוי , להתקשט בטבעת ע� חות� אשהשל י& דרכה או, א החות�ועליה חות� העיקר ה

  .וחייבת חטאת
כ עיקר מה שיוצאת בה "א,  והטבעת ודאי תכשיט הוא#ל לרבנ& שעיקר הוא הטבעת "סדכיו& ד 5

  .והוי ככל תכשיטי� שאסורי� רק מדרבנ&, האשה היא על דעת הטבעת להתקשט בה
אלא אמר , א� אחר חותמה"נחמיה בטבעת הל/ '  דלא אמר ר,)ה רבי"בד(' כ& דייקו התוס 6
כ הטבעת א� שתהיה "וא. חר חותמה שהוא העיקר דהיינו רק א#" בטבעת הל/ אחר חותמה"

 . אינה מקבלת טומאה א� חותמה אינו של מתכת#ממתכת 


