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הוא מי , הקיטע הראשו#) א. רי� זה מזהטעי� החמויסוגי ק' ג, י"מבואר במשנתנו ובפירש 1
, )ה הקיטע איפה נותנה"ויש פירושי� אחרי� בתוד(שנחתכה כ� רגלו ונות# קב של ע, בראש שוקו 

הוא מי , הקיטע השני) ב. )ואינו צרי. לקב בשביל הילוכו(, והוא הול. על רגלו האחת ועל מקלו
ו אד� שכורע ומשתחוה שברכיו ושוקיו על כמ(והוא הול. על ברכיו ועל שוקיו , רגליו' שנחתכו ב

וסמוכות אלו עיקר סמיכתו , הוא עושה סמוכות של עור לשוקיו כדי להל. עליה�, )הרצפה
שלא יכול לתת לה� , שג� נחתכו רגליו וג� התכווצו והתנוונו שוקיו, הקיטע השלישי) ג. עליה�

א קט# וקושר אותו לאחוריו שעושה איזה כס, ולכ# הוא הול. בצורה אחרת, ל"את הסמוכות הנ
ועושה ג� סמוכות של עור או של ע, לראשי שוקיו או רגליו , )כמו שבני אד� יושבי� על כסא(

שעל יד� הוא עוקר את , י שנשע# על ספסלי� קטני� שעושה לידיו"ודר. הליכתו היא ע, התלוי#
יותר קדימה ועוקר גופו ושוב מחזיר את ידיו ,  על כסאוח את עצמו קדימה ונ�גופו מ# האר, ודוח

 .'וכו
ל שטמא "ורבא ס, ל שרק טמא טמא מת"דאביי ס. ונחלקו אביי ורבא לקמ# בעני# טומאת מדרס 2

שמשמע שאינו טמא אלא רק טומאת מגע , )כאביי(י פירש את המשנה כפשטותה "ורש. ג� מדרס
 .מדרסוכא# לא מזכירה , דהרי לקמ# מיד אומרת המשנה טמא מדרס, ולא טומאת מדרס

אול� א� יש לו בית קיבול המקבל איזה , הקב הוא פשוטי כלי ע, שאינ� מקבלי� טומאה', פי 3
כגו# מוכי# קטני� שש� אות� בתו. החקיקה של הקב כדי שלא יכאב לו ראש , משהו בקביעות
, אינו טמא &דוקא אול� א� אי# ש� בית קיבול לכתיתי# . הוא מקבל טומאה, שוקו הנתו# ש�

 אלא & כיו# שאינו מיועד לקבל שו� דבר אחר,  לא מהני& בית קיבולש� חקיקה של � א' אפי(
דדי# בית קיבול , לעני# טומאהלהיות בית קיבול זה לא מהני , ומצד ראש שוקו הנתו# ש�. )כתיתי#

 .ולא שמה שבתוכו מטלטל את הכלי, הוא שהכלי מטלטל את מה שבתוכו
: ל"שכתבו וז, )ה הקיטע"בד. ד� עט(ביומא ' בתוס' אכ# ע, הבמשנתנו לא נזכר מה הדי# באופ# ז 4

מילתא ד,  יש לומר.כותווהאי דלא קתני גבי קב אי נכנס בו לעזרה א� לאו כדקתני גבי סמ
 אי נמי כיו# דגבוה מ# הקרקע . כיו# דלא צרי. ליה כולי האי,דפשיטא היא שאי# נכנסי# בו לעזרה

 . מילתא דפשיטא היא דנכנסי� בו,ואינו מלוכל.
 .וה� כנעל באד� בריא, דהרי ה� משמשי� אותו לצור. הילוכו, דה� תכשיט שלו ומנעלו 5
אול� סמוכות אלו ,  שאות� אד� לובש על רגליו&, האיסור להכנס לעזרה הוא דוקא במנעלי� 6

 .בה� לעזרהלכ# לא נאסר מלהכנס , ה� ניתני� על ברכיו ועל שוקיו ולא כצורת מנעלי�
 דהרי אינו &דבכסא והספסלי� מותר לו לצאת בשבת , הדיני� שיתבארו לקמ# אינ� לגבי הכסא 7

אול� לעני# . דאי# שיי. כא# די# מנעלי�, וג� מותר להכנס עמה� לעזרה, יוכל לצאת בלעדיה�
  .ודאי שטמא דהרי יושב עליו, מדרס

.  שאינ� צריכי� לו הסמוכות האלה כל כ.בש� רבותיו משו�, פירושי�' י ב"פירשובטע� הדבר  8
 . משו� שה� תלוי� ולא מונחי� על האר, וזימני# דמשתלפי, ומעצמו פירש

 ). א� יש לובראש רגליו המכווצות' או אפי (,דנות# אות� בראש שוקיו, דה� כמו מנעל שלו 9
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  .שבת ד� סו
  ].ה טמא"תוד [?ומדוע, לעני	 טומאת מדרס, 1מה די	 סנדל של סיידי�

  
  ?ומדוע  ?מה הדי�  

  דג� דבר העשוי מקש או מע, חשוב מנעל  טמא מדרס  מ"עקיבא ולר' לר
  יוסי' ע ור"לחולקי� על ר

  2 יוחנ� ב� נורי'ולר
   דאינו בר קיימא:לפירוש שעשוי מקש  טהור ממדרס 

   להילו.ד אינו מיוע:לפירוש שעשוי מע#
  

  ?איזה טומאות ה� מקבלי� ואיזה לא, דברי� דלהל�
  

  מקל של זקני�  קב הקיטע  עגלה של קט�  
  3אינו מקבל  מקבל  מקבל  טומאת מת ושאר טומאות

  5ל אינו מקב:לאביי  4מקבל  טומאת מדרס
  6 מקבל:לרבא

  7אינו מקבל
  

  :שבת ד� סו
  ?מי הוא האומר לשמועות דלהל�

  
  לפופי ינוקא בשבת שפיר דמי  'ב� שיש לו געגועי� על אביו וכו  

  אבי# בר הונא  "בני�"לרב פפא דמתני 
  רבה בר בר חנה  אבי# בר הונא  "ב�"לרב זביד דמתני 

  

                                                           
שהוא עשוי ): ולי נראה ('בפירוש . שהוא עשוי מע�): בש רבותיו ('אפירושי בזה פירוש ' י הביא ב"רש 1

ה "בד(' ובתוס. היות שהסיד שור� את העור, ונועלי אותו מוכרי סיד לרגליה כשמתעסקי בסיד. מקש
והוא עשוי כקרש מרובע חלק שיש בו , פירשו שעיקר הסנדל אינו ללבישה אלא לטוח בו את הבית, )והא

שהסנדל , י פירש"ור.  להכניס את רגלו וליל# בוובידית זו הוא יכול, )'והידית כמי" אות ח(ידית באמצעו 
 .לשמור עליה שלא ישרפו מהסיד, אלא לובש אתו על מנעליו, של הסידי אינו נותנו על רגליו ממש

ע גופיה גבי כוורת העשויה "דפליג ע ר, יוחנ" ב" נורי' הוא ר, ע"כ" אמר רב יוס� דמא" דלא הודה לו לר 2
ה דאי" רגילות לעשות מנעל "וה,  שאי" דר# לעשות כוורת מקש אלא מקנייוחנ" טהורה כיו"' שלר, מקש

'  דכמו שר:פ"שה, )ה ורבי"בד' ביארו התוס(, ולפירוש שמפרש שהמנעל היה עשוי מע�. מקש אלא מע�
לפי שאי" , הכי נמי מטהר במעל של סיידי", יוחנ" מטהר בכוורת של קש לפי שאי" רגילות לעשותה מקש

 .מנעל של ע� אלא מעוררגילות לעשות 
  .דהוא פשוטי כלי ע� שאינו מקבל טומאת מת ושאר טומאת מגע 3
. דא� שאי" הקט" יושב בעגלה זו אלא לפעמי בכל אופ" מקבל טומאה, הטע פשוט, לרבא דלהל" 4

  . טמאה מדרסולכ",  יותר מאשר הקיטע על הקב שלו$ דבעגלה רגילות הקט" לסמו# עליה, ל"ולאביי ס
אלא עיקרו עשוי להסתיר , )אינו אלא לפרקי, והג שנסמ# עליו(" שאינו עשוי לקיטע להסמ# עליו דכיו 5

 .את רגלו הקטועה
ולא אמרה שטמא , "וא יש לו בית קיבול כתיתי" טמא"דלשיטתו למה אמרה המשנה ' והקשו התוס 6

ית קיבול וכשאי" לו דא היה אומר שטמא מדרס כשיש לו ב, ותירצו. מדרס כמו שאמר לגבי סמוכות
  .דהרי ג טומאת מגע אי" לו, וזה אינו. א שדוקא ממדרס טהור אבל טומאת מגע יש לו"הו, טהור

. לכ" לא שיי# בזה טומאת מדרס, דכיו" שאי" עשוי הזק" להסמ# עליו אלא לפרקי, לאביי הטע פשוט 7
וי בשביל ליישר את פסיעותיו אלא עש,  גופוכלשמקל אינו עשוי שיסמו# עליו הזק" את , ורבא מפרש

  .שנסמ# עליו קצת גופו אינו טמא מדרס' ואפי, הרועדות


