
O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

ח. נ  שבת -מראי מקומות 

"ע , במאי, דילמא, הבוהאמר, הא תוס' ד"ה

, מהרש"אכ' ה  -ושמואל אמר כבלא דעבדא תנן, ומי אמר שמואל הכי, והאמר שמואל יוצא העבד בחותם וכו'  )א

דא"נ כבול    ממתני',   וכו',  דאפי' בלאו הא דאמר שמואל דכבלא דעבדא תנן, הי' יכול להק' אדשמואל דאמר יוצא העבד

דכ"ש כבלא דעבדא אסור לצאת בה, אלא דניחא לי' להק' מדשמואל אדשמואל. אבל  היינו כיפה של צמר, הא קאמר  

בכבלא    מהר"םה כ' באו"א, או דסבר המקשה דהי' שייך לומר דשמואל יפרש כבול דמתני' במילתא אחריתי, לא 

יט דעבדא ולא בכיפה של צמר, א"נ י"ל דהמקשן לא ס"ל להק"ו מכיפה של צמר, אלא דכיון דכיפה של צמר תכש

הוא, טפי יש לחוש שמא שלפא האשה להראותה לחברותיה.

לנפשי'  )ב איהו  ה  -הא דעבד  וכ'  לו.  הוא  גנאי  לכאו'  הרי  חותם לעצמו,  יעשה העבד  לאיזה צורך    מאירי ויש לעי', 

דלפעמים היו הם עצמם מניחים אותם, בשעה שהי' להם עסק עם בעלי מכסים או בעלי טסקא וארנוניות, כדי לפרסם  

לעיל (נז: ד"ה אמר ר' ינאי) כ' דכוונת   צל"חפלוני אלם ולא יזדלזלו בעיניהם לגבות מהם במדה גדושה. וב  שהם של

העבד כאשר יראו אותו הולך בלא ציצית ובלא תפילין, וכן אינו עושה שום מצות עשה שהזמן גרמא, אז אם אינם 
להציל עצמו מן החשד.מכירים אותו שהוא עבד, יחשדוהו שהוא רשע. ולכן נושא סימן עבדות 

, אף אם אינן חוששין שמא יפול  ריטב"אהק' ה  -כולהו רבנן דבי ריש גלותא לא ליפקו בסרבלי חתימי לבר מינך  )ג

עליו, א"כ   מקפיד  גלותא  ריש  דאין  דכיון  להיפוך,  עליו לכסותו, ליחוש  טליתו  חנני' לקפול  ר'  ויהי' צריך  החותם 

איהו לנפשי', דהא לא מירתת. ותי' דשאני עבד, דהחותם הוא גנאי גדול  ניחוש דמפסיק לי' כחותם של עבד דעביד  

לו, משא"כ בזה. ועוד, הא ליכא למיחש שר' חנני' מפסיק לי' בידים, וגם באידך רבנן לא חיישינן אלא דמפסק מנפשי'  
ויקפלו בגדיהם. 

ן דאזיל לחינגא. וכ' , משום דמתחזי כמארש"יפ  -ולא תצא בהמה לא בחותם שבצוארה ולא בחותם שבכסותה  )ד

החשש לענין זוג הוא משום דמחזי  הגמ' דדאין לפרש משום דלמא מפסיק ואתי לאתויי, דהא בגמ' לעיל פי'    תוס'

 שפת אמת, כ' הדלמא אתי לאתוייכמאן דאזיל לחינגא, ולא משום דאתי לאתויי אם נופל. ומה דבאמת לא חיישינן  

ולכת בעצמה, ואי מפסיק תאבד הזוג, משא"כ  שהוא משום דנוהגין לקשור הזוג בבהמה בחוזק, משום דלפעמים ה

זוג כ"כ בחוזק, ולכן שפיר חיישינן שמא מיפסיק. הבעבד דבר דעת הוא, אין קושרין החותם או 

שהאיסור בחותם הוא דהחותם משאוי הוא, וכ'  לבושמה שהביא ראש יוסףע' ב -וכאן בשל מתכת וכאן בשל טיט  )ה

, הא אם משאוי  כשיט. אבל הק', א"כ למה בחותם של טיט מותרהראש יוסף דלכאו' מסתבר כן, דהא אינו מלבוש או ת

עבד דמל ולא טבל, ולכן אינו אסור אלא כמו נכרי  ב. וביאר די"ל דמיירי  ט או של מתכתיהוא, מ"ש אם הוי של ט

אחר, שאסור לו לעשות מלאכה בשביל ישראל. וא"כ, אם הוא של מתכות, יש לחוש שנושא השברים בשביל ישראל.  

רבו, וזה חשיב מלאכה בשביל ישראל. אולם הק'  וכן בחותם שבטיט על כסותו, יש לחוש שבא לקפל כסותו משום  

, וצ"ע., אפי' בשל טיט על זה, דלכאו' כל מה שנושא החותם הוא בשביל רבו, וא"כ למה מותר בכלל

,  ריטב"א דבשל טיט ליכא למיחש שמא יעבירנו, דכי מפסיק לי' לא חייס עלי' דהא לא חשיב. והק' ה  -כאן בשל טיט  )ו

ה לא יצא בחותם שבצוארו, הא לא חשיב לי' וליכא למיחש דאתי  כשהוא של טיט, אפי' אם עביד לי' לנפשי' למד

 להעבירו. ותי' דכיון דעשאוהו לנפשו, א"כ אינו ירא להסירו ממנו, וא"כ יש לחוש שמא מעבירו שלם. 


