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תנא אחד סובר שגזרו רק אם נטמא במת דטומאת מת היא זמן מרובה  .שבירה

תנא אחר סובר גזרו בכל טומאות  .ןולא ירצה להמתי לכך מצוי שישבר הכלי

שיחזרו לטומאתן הישנה. הטעם: אביי אמר גזירה שמא לא יקבנו נקב גדול 

רבא אמר גזירה שמא יאמרו טבילה מועיל בלא הערב שמש  .שמטהרו

טעם אביי החילוק בין  .כשרואים שמשתמשים בהכלי מיד אחר שבירה ותיקון

רה ודאי נטהר, לרבא חוזר לאביי בשבירה גמו ורבא אם שבר כל הכלי.

ויש מפרשים להיפך דאביי מטמא  .לטומאתן הישנה שעדיין יכולים לטעות

שמא לא יקבנו ורבא מטהר שהרי הכל רואים שהוא כלי חדש. רבינו חננאל 

ואביי דחייש שמא  ,קע כותלי הכלי בתוכן ונעשה כאלו נשבר כותליויש"פי' 

ולרבא  .דיין טומאה ישנה עליולא יקבנו בכדי טהרתו אע"ג דרצפה חייש וע

 א".ודהא רציף ולא כלי ה תופרחה טומא

 שאובים לפסול המקוה? יםשבמתי נחכלים שקיבלו מי גשמים  (59

הניח הכלי בשעה שהשמים נתקשרו בעבים )שהעבים מחוברים זה לזה( 

הניח הכלי בשעה שהעבים מפוזרים דברי הכל  .דברי הכל נחשב מים שאובים

ינו ניכר שרוצה שהמים יהיו שאובים. הניח הכלי לא נחשב שאובים דא

ב"ש , כשהשמים נתקשרו בעבים ונתפזרו ואח"כ נתקשרו וירד גשם נחלקו

אינם שאובים מפני שהסיח דעתו  ים"ה סוברביש להם דין שאובים.  יםסובר

מירידת הגשם כשנתפזרו העבים. ונחלקו אם חזרו ב"ה משיטתם דר' מאיר 

אך דין זה רק אם הניח הכלי תחת  .בר לא חזרוסובר שחזרו ור' יוסי סו

אבל אם הניחם בחצר ואח"כ נתפזרו העבים אפילו ב"ש מודה דלא , הצינור

 נחשבו שאובים.

 דף י"ז

 גזרו שיהיו המטלטלין מביאין את הטומאה בטומאת מת? מתי (61

וכן מת הנמצא תחת אהל  .מן התורה הנוגע במטלטלין נטמא בכל אופן

 .יותר מטמא הכל אע"פ שאהל זה נעשה ע"י מטלטליןאחד שרחבו טפח או 

אע"פ שאין , טפח םטפח אבל יש בהיקפ יםרחב םאם המטלטלין אינ אולם

לטמאו אב  מדרבנן גזרו דין אהל אם נגע אהל כזה בו, טומאת אהל מן התורה

יטעו שגם טומאת , דכיון שטמא טומאת ערב ע"י שנטמא מהמרדע .הטומאה
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. ובאמת אז ו רק טומאת ערב של ראשון לטומאהאהל שממש רחב טפח יש ב

 )רש"י(. .נטמא אב הטומאה מן התורה

דמן התורה האיכר טמא טומאת ז' "הקשה תוס' )ד"ה ששמע( על רש"י 

משום טומאה בחיבורים )שמחובר למת ע"י שהכלי מאהיל על המת שנוגע 

 בבגדיו שנוגע בו( דיקרב בדיקרב בחיבורים טמא"? יש ליישב דעת רש"י

אחר ולא כלי הנוגע  אדםנוגע במת הנוגע בהדטומאת חיבורים הוא רק אדם 

ל הגמ' מס' ע"ז )דף לד:( דיקרב בדיקרב נמי דאורייתא "וז הנוגע באדם. במת

הוא דכתיב וכל אשר יגע בו הטמא יטמא פי' רש"י "אותו שנגע במת קרי 

תא טמא וקאמר כל מי שיגע בו אותו טמא יטמא" עוד כתב הגמ' דאוריי

פי' רש"י "בשעה שהיה זה נוגע  ,דיקרב בדיקרב בחיבורין טמא טומאת שבעה

 במת בא חבירו ונגע בו".

דשם נטמא אדם הנוגע בכלים  :תוס' ממס' אהלות יש לתרץ ושיתק

מפני דרשת חז"ל חרב הרי הוא כחלל דכלי הנוגע במת דינו כמת , טומאת ז'

ויש  .לדין טומאה בחיבורים עצמו )רמב"ם בפי' המשניות שם(. ואין זה שייך

דרש"י סובר רק כלי מתכות הנוגע במת מטמא כמת עצמו ולא כלי  :להוסיף

העשוי מחומר אחר )מלאכת שלמה מס' אהלות )פרק א' משנה ב'( בשם 

רש"י(. ועיין גר"א מס' כלים )פרק כ"ה משנה ב'( באליהו רבה שכתב המרדע 

ואם נגע בעץ  "וא הדרבן ..."עץ עגול שתחוב בראשו ברזל הברזל שבראשו ה

 המרדע נטמא רק טומאת ערב.

 מאיזה טעם גזרו שיהיו בוצרין בטהרה? (61

זעירי אמר ר' חנינא: גזירה שמא יבצרנו בקופות מזופפות ואז אין 

המשקה הולך לאיבוד ונמצא שהענבים הוכשרו לקבל טומאה. רבא אמר: 

וכיון , עליהן גזירה משום אשכולות הנושכות זו וכשמפרידן נסחט המשקה

בידים ולא אפשר בלא סחיטה מכשיר לקבל טומאה. רב נחמן אמר  ןשהפריד

רבה בר אבוה: פעמים שאדם הולך לכרמו לידע אם הגיע ענבים לבצירה 

לכל השיטות יש טעם  וסוחט ענבים ובשעת בצירה עדיין הענבים לחים.

 שרוצה במשקין לכך הוכשרו הענבים.

 תרומה ומאיזה טעם? איזה גזירה גזרו על גידולי (62

אע"פ שזרע תרומה נתרקב  ,גזרו שגם גידולי תרומה יש להם דין תרומה
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ויזרענו כדי , הטעם: שמא הכהן לא ישרפנו .ותתחת הארץ והגידולין חדש

 ואולי בינתים ישכח ויאכל תרומה טמאה., להשתמש בגידולין

 מה גזרו להרחיק מן העכו"ם ומאיזה טעם? (63

וגם גזרו  .כדי שלא יתחתנו בבנותיהן ,יין עכו"םגזרו על פת עכו"ם ועל 

, אין זה בכלל הגזירה של בנות כותים נדות מעריסתן .טומאת נדה על בנותיהן

ובנות עכו"ם אינן נדות מן התורה. , דבנות כותי הרואה דם טמאה מן התורה

 גם גזרו שתינוק עכו"ם טמא בזיבה שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו.

 דף י"ח

 מותר אף לב"ש? מתיכה בשבת ואה מלש  ע  ת  סרו ב"ש ש  א מדוע (64

ואסור לעשות מלאכה בכלי  ,רב יוסף סובר הטעם משום שביתת כלים

אפילו אם הכלי אינו זז כלל. רבה סובר איסור שביתת כלים הוא רק כשהכלי 

לעשות מלאכות אלו סמוך  ו חז"לאינו עושה מעשה אסר. כשעושה מעשה

אולם מעשה שאפילו אם  כתב תוס' )ד"ה ולימא( לשבת שמא יעשנו בשבת.

 עושהו בשבת אין בו איסור תורה לא גזרו.

 אסור אף לב"ה? מתיה מלאכה בשבת וש  ע  ת  התירו ב"ה ש   מדוע (65

רב יוסף סובר: לבית הלל גזרו שביתת כלים רק כשהכלי עושה מעשה. 

בשבת. גם לא גזרו שמא יעשה , רבה סובר: לב"ה לא גזרו שביתת כלים כלל

 מותר לעשות מלאכות המנויות במשנה עד שקיעת החמה.

באיזה אופן אסור גם לב"ה להניח קדרה על האש בערב שבת  (66

 ובאיזה אופן מותר ומאיזה טעם?

אסור  ,קעד שראוי לאכילה על ידי הדח ,כשאין זמן להתבשל קודם שבת

 ,אם עשה כן .גזירה שמא יחתה הגחלים כדי שיתבשל מהר ,להשימם על האש

שהיה אפשר  ,אסור להשתמש בהם עד זמן אחר מוצאי שבת :גזרו חז"ל

שיתבשלו אחר שבת. אם אין חשש שמא יחתה מפני שיזיק לדבר המתבשל 

כגון שצריך , לא גזרו. וכן אם יש דבר המונעו מלחתות ויש טרחה להסירו

לשבור טיט לא חששו דיזכור שאסור לחתות. עוד לא גזרו כשנתן בשר לתוך 

דבשר צריך  .לפי שלא יועיל החיתוי, דאין חשש חיתוי, ל קרוב לשבתהתבשי
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 בישול רב ולא יגמור להתבשל ע"י חיתוי לצורך סעודת הלילה.

 חפץ לעכו"ם ע"ש סמוך לחשיכה ומאיזה טעם? דין מכירתמהו  (67

 הנכרישאם אין זמן לאחר המכירה  ,ב"ש סובר לא ימכור סמוך לשבת

שהנכרי יגיע לבית הראשון  זמן מספיקשיש כב"ה מיקל  .להגיע לביתו יכול

אחרים אנשים דנראה ל :שיכול להניח החפץ. טעם האיסור ,בעירו שגר שם

מוכח מזה דאם העכו"ם גר  .שהישראל עשה העכו"ם שליח להוציא בשבילו

 אין איסור.דבעירו ויש עירוב שם 

 דף י"ט

 באיזה אופן אסור לשלוח אגרת ביד עכו"ם ובאיזה אופן מותר? (68

חילוק בין אם עבד הגוי הרבה או ן ואי ,אם קובע מחיר בעד עבודתו

הטעם: דאפילו אם ילך הגוי בשבת לא נחשב שליח  .מותר בכל אופן ,מעט

בזמן  .רק הגוי עושה לצורך עצמו למהר גמר עבודתו כדי להרויח שכרו, יהודי

הזה מותר לשלוח אגרת קרוב לשבת בגלל שמחיר הבול קצוב. אם לא קבע 

דאולי לא יתן ישראל מעות לגוי בגלל , יר אז הגוי עושה לצורך ישראלמח

טרחו נמצא שהגוי עשאו לצורך ישראל. בזה נחלקו ב"ש וב"ה כמו בדין 

מכירה לעכו"ם לפני שבת. ודוקא אם יש מקום מיוחד שכל אחד מוסר 

אבל אם אין מקום כזה אז דין אגרת יותר חמור , לחלוק לבני העיר, אגרותיו

דאולי לא ימצא הגוי האיש ששולח  ,ר"ש. ואז צריך לשלוח הגוי ערהממכי

שתיבת דואר פתוח לפני כל  נינובזמ הישראל לו מכתבו וימסרנו רק בשבת.

אך בבנינים שאינו יכול להכניס שם הדואר חוץ  .בית מסתבר דאין חשש זה

 .ע"שלחו קודם שיש להחמיר כשאינו שולח דרך הדואר, ל ,משליח הממשלה

 מותר? ומתיאסור להפליג בספינה  מתי (69

אבל  .צריך לצאת יותר משלש ימים לפני שבת אם נוסע לדבר הרשות

אם יכול לגמור נסיעתו לפני שבת מותר  .לדבר מצוה מותר אפילו בערב שבת

ומפני כן כתב רש"י  ,אפילו בערב שבת. אך אם אינו צריך לכך נכון להחמיר

 בע"ש. וקשהיה יום הש

 ?ומדועעם חשיכה  רב שבתהבד ע בית לטעון קורת מהו (71

כתב הר"ן "דשלש מלאכות יש בדברים הנידוכין להוציא מהן משקה 
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עוד כתב הר"ן "מאן תנא דכיון שריסקן ליכא תו חיוב  ."רסוק ודיכה ושחיקה

ומשום הכי אפילו לב"ש שפיר דמי לטעון , חטאת אפילו אי סחט בידים

 .)הרי"ף( " "ר' ישמעאל היא"מבעוד יום ויהא המשקה זב והולך כל השבת

וכתב הר"ן "דלר' ישמעאל דמחוסרין דיכה נמי אי סחיט להו לא מיחייב בהו 

חטאת ... ומשום הכי קתני מתני' דאפילו לב"ש טוענין בקורת בית הבד 

ובעגולי הגת )מבעוד יום( דליכא משום שביתת כלים דהא אפילו עביד בידים 

, ובר "דבמחוסרין דיכה חייב חטאתר' עקיבא חולק וס "לא מיחייב חטאת

 ודלא כמתני'".

 חלת דבש שזב ממנו דבש בשבת מהו הדין ומאיזה טעם? (71

ת"ק סובר הדבש אסור דאם נתירו באכילה יש חשש שמא יסחוט 

ר' אלעזר מתיר דדבש נחשב אוכל ואין איסור סחיטה )רש"י(. אבל  .בשבת

 איסור מוקצה מחמת נולד. טעם ת"ק שיש הר"ש מפרש

רה: הקשה הר"ש מס' עוקצין פ"ג משנה י"א: "וקצת קשה דבסוף הע

פ"ק דשבת קא חשיב ר' יוסי בר"ח חלות דבש שריסקן מע"ש ויצאו מעצמן 

למימר מעיקרא משקה מעיקרא אוכלין והשתא אוכלין אדרבה הוה ליה 

והשתא משקה כדמוכח מתני' דהכא )דכתיב במשנה: חלות דבש מאימתי 

משעה שריסקן יש בהן תורת משקה נמצא דמע"ש מיטמאות משום משקה( ד

 נעשה משקה וכשיצאו מעצמן אין זה נולד"?

מס' ב"ב )דף פ.( בשם  על נ"ל לתרץ ע"פ דברי השיטה מקובצת

הראב"ד אמר רב כהנא דבש בכוורתו אינו יוצא מידי מאכל לעולם "כלומר 

שמטמא טומאת אוכלין שלא במחשבה ומאי לעולם בין שחשב עליו ובין 

ין משום משקשלא חשב עליו מסתמא אוכל הוא אלא אם כן חשב עליו ל

משמע דגם לאחר שזב הדבש מהכוורת יש לדבש דין  דרובא לאכילה קאי".

, אך תוס' מס' ב"ב )דף פ.( ד"ה אינו אוכל מפני שרוב דבש אוכלים אותו.

חולק על הראב"ד שכתב "תימה לר"י דבמס' מכשירין חשיב דבש בהדי ז' 

הוא עם שאומר ר"י דהיינו אחר שהופרש מן השעוה אבל בכוורתו משקים ו

הל' טומאת )השעוה יש עליו תורת אוכל" וכן נראה שהוא דעת הרמב"ם 

אוכלין פ"א הל' יח( "דבש בכוורתו מתטמא טומאת אוכלין שלא במחשבה ... 

דבש הזב מכוורתו מתטמא טומאת משקין חשב עליו לאוכלין מתטמא 
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 "ל. לפי זה חוזר קושית הר"ש למקומו.טומאת אוכלין" עכ

אולי יש לתרץ ע"פ דברי המשנה אחרונה מס' עוקצין )פרק ג' משנה 

י"א( שכתב "דעיקרו אוכל הוי כדאשכחן בקרא גבי שמשון ... ובמשלי אכול 

דבש הרבות לא טוב אלא דמהלכה למשה מסיני גמרינן דהוא משקה משבעה 

יש לפרש דהלמ"מ נלמד רק לגבי אולי , משקין בסוף פרק ו' דמכשירין"

אך קשה דבתורת  .הכשר לטומאה יש לו דין משקה אבל לא לגבי שאר דינין

ו דבש מסלע" )בפרשת האזינו( הכהנים לומד דבש הוא משקה מהפסוק "ויניק

 ושם אינו מדבר בהכשר לטומאה? אך אולי י"ל דפסוק זה אסמכתא בעלמא.

 בים בשבת?זיתים וענהאם מותר לשתות משקין שזבו מ (72

כתב  .זיתים וענבים שריסקן מבעוד יום מותר לר' ישמעאל ור' אליעזר

 ,דאם טען בית הבד מבעוד יום והשמן זב והולכת כל השבת"תוס' )ד"ה שמן( 

דמחמת קורות והעיגול  ,רב אסר אותו שמן משום מוקצה דהוי נולד גמור

ו וסמך על זה אע"ג דע"מ כן הניח .שעליו לא היה ראוי בין השמשות לאכילה

שיזוב כל השבת כיון דאין משקין בעולם )דכשמובלעין באוכל נחשב אוכל( 

 האי סמיכה לאו מידי הוא והוי נולד גמור".

 דף כ'

 באיזה אופן מותר ליתן פת בתנור ע"ש עם חשיכה? (73

למסקנא ר' אליעזר סובר צריך שיקרמו פניה המדובקין בתנור קודם 

שיקרמו  יםאור ממהרין לקרום. רבנן סוברפנים שכלפי הדוחומרא היא  ,שבת

 אחת מפניה ואפילו בעליון סגי )ועיין תוס' ד"ה איבעיא(. היינו פניה

 ?דועומ .מותר להאחיז את האש במדורה ע"ש עם חשכה האם (74

בבית המקדש מותר בכל אופן דכהנים היו זריזין שם ולא היה חשש 

עץ ועץ ואינו מספיק  בכל העולם צריך שיאחוז האור ברוב כל .הבערת גחלים

אם האש שורף  :רב דברי ת"ק. שמואל סובר 'שיבעיר רוב מנין העצים כך פי

, שאינו צריך עוד לטפל בהאש כגון להוסיף עצים דקים מותר באופןהעצים 

מדברי תוס' ד"ה כדי(. ר' יהודה  עולההא שורף רוב העצים )כך יואינו צריך ש

 יםלהיות כב ןלק עליו דאין דרכאך בפחמין חו .מסכים לדברי ת"ק בעצים

 .אהושאש כל בלפיכך מותר אפילו הדליק הגחלים  ,ואינו צריך לחתות בהן


