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דף נ"ח ע"א

בשאלת הגמ' אי כבול הוי כיפה של צמר או כבלא דעבדא

)דף נ"ז ע"ב( אמר רבי ינאי כבול זה איני יודע מהו אי כבלא דעבדא תנן אבל כיפה של צמר שפיר דמי או 

דילמא כיפה של צמר תנן וכ"ש כבלא דעבדא. והק' הדברות משה מה שייך כ"ש דכיפה של צמר הנדון הוא בענין 

ומחויא דמי אמרינן דכיון דמיגליא שערה לא שלפא ומחויא או דלמא דיכול לשלוף מתחת השבכה ואינו מגלה שלפא 

וכדפי' רש"י, וכבלא דעבדא הנדון הוא אם יש חשש שיסיר משום שהוא מתבייש או שיפסק ויקפל טליתו לכסותו כדי 

דא ממ"נ אסור, וא"כ קושיית הגמ' דף נ"ח מי שלא יקפיד עליו רבו וכמ"ש הגמ' לקמן. ותו אם יש כ"ש א"כ כבלא דעב

אמר שמואל הכי מה מקשה שמואל אשמואל הא לכו"ע כבלא דעבדא אסור. ותי' הדב"מ דבאמת משמעות כבול הוא 

שניהם כיפה של צמר וגם כבלא דעבדא, אלא שר' ינאי סבר מסברא דכיפה של צמר מותר אבל נסתפק אם יכול 

ולהתיר כיפה של צמר מסברא או דצריך להיות כל משמעותיו ובזה כ"ש כבלא להוציא משמעות א' מתיבת כבול 

דעבדא אסור, אבל ר' אבהו דסבר מסתברא כפה צמר היינו מדתנן גבי תשכיטי נשים ויתכן דרק כיפה של צמר אסור, 

וכן לשמואל יתכן דרק כבלא דעבדא אסור.

בענין אם כבלא דעבדא מותר בחצר ולמה

א תנן. וא"ת אי כבלא דעבדא תנן אמאי שרי בחצר טפי משאר דברים וכו' וי"ל דכבלא תוד"ה אי כבלא דעבד

דעבדא שרי כדי לעשות קורת רוח לרבו שאם היה כל היום בלא כבול אפילו בחצר בדבר מועט שיעשה העבד כנגד 

בודאי תשכח רבו סבור רבו שדעתו למרוד בה ואתי לידי קטטה עכ"ל. והרשב"א תי' דשאר דברים אם נתיר בחצר 

האשה ותצא בהם ברשות הרבים אבל חותם של עבד שאין העבד רוצה לצאת בה לא ישכח מלהסירו. וכתב הפרי 

מגדים סי' ד"ש באשל אברהם ס"ק י"א דיש נפק"מ להלכה בין תוס' להרשב"א, דלתוס' רק חצר מותר אבל כרמלית 

ין חשש שיצא בהחותם לרשות הרבים אף אסור דלא צריך להתיר כרמלית משום קטטה אבל להרשב"א מאחר שא

כרמלית מותר.

ותוס' הביא רש"י דסובר דאף למ"ד כבלא דעבדא תנן אינו מותר לחצר דההיתר הוא רק לכיפה של צמר, 

ועיין תוס' מה שהק'. והמהרש"א והמהר"ם הק' ממשנה שלנו דמיירי בכבלא דעבדא וקאמר לרה"ר, ועיין פני יהושע 

דעת רש"י משמע דכבלא דעבדא אסור לחצר. והפני יהושע הק' דבמה נחלקו האמוראים אי וצל"ח מה שתי', עכ"פ 

כבלא דעבדא תנן או כיפה של צמר הא יש מחלוקת תנאים מפורש בכיפה של צמר דת"ק דהברייתא אסור ור"ש בן 

נפק"מ אם כבלא אלעזר שרי, עיין מה שתי'. אבל כמה אחרונים )הקרבנן נתנאל והאליהו רבה והפרי מגדים( תי' ד

דעבדא מותר בחצר, דאי כבלא דעבדא תנן בהכרח שהוא מותר בחצר אבל אי כיפה של צמר תנן א"כ כבלא דעבדא 

אסור אף בחצר, והב"ח פסק להתיר כבלא דעבדא לחצר.

בענין חותם עבד שעושה עבד לעצמו אם אסור ולמה אסור

סוגיא. ומבואר בסוגיין דכל שהעבד עושה לעצמו הא דעבד ליה רביה הא דעבד איהו לנפשיה וכו' עיין כל ה

אסור בכל ענין דדילמא רוצה להסירו ברה"ר שנתבייש בו או אם הוא ארוג בכסותו יקפל כסותו לכסה אותו ויעבור 

על הוצאה, ואם עושה לו רבו דליכא למיחש לזה דיקפיד עליו רבו, אם הוא בכסותו אסור דילמא מיפסק ויקפל טליתו 

ס עליו רבו, ואם הוא בצוארו אז בשל טיט מותר דליכא חשש ובשל מתכות אסור דילמא מיפסק ואתי כדי שלא יכע

לאתויי.

ובתוס' שבת ופרי מגדים סי' ד"ש איתא חידוש, דהנה איתא שם דכל שהעבד מל וחייב במצות כאשה בודאי 

צמו ודאי מותר אבל מלאכת אסור לחלל שבת כלל וגם רבו מוזהר עליו שלא יחלל שבת, אבל אם לא מל מלאכת ע

רבו אז יש מחלוקת אם קבל עלי ז' מצוות בני נח אם אסור לעשות מלאכת רבו או רק אם רבו אמר לו לעשות, ואם 

לא קבל עליו ז' מצוות אז נחלקו אם יש איסור דאורייתא לרבו לומר לו לעשות מלאכה או שיכול לעשות מלאכת רבו 

הפרי מגדים דלפי זה עבד שלא מל פשוט שיכול לצאת בחותם שעשה לעצמו עיין שם היטב, וחידשו התוס' שבת ו

דאף אם יטלטלוהו הא זהו לצורך עצמו ומותר לעשות מלאכה לצורך עצמו, ורק בחותם מתכת שעשה רבו יש לאסור 

משום דעושה מלאכה לצורך רבו וזה אסור אם קבל עליו הז' מצוות.
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יהו לנפשיה, והק' עליהם הראשונים. והפרי מגדים תי' דהנה והרי"ף והרמב"ם השמיטו החילוק של עבד א

הלבוש כתב דבעבד איהו לנפשיה הוי משאוי והק' עליו הפוסקים דא"כ למה מותר לחצר שאינה מעורבת. ותי' הפמ"ג 

דאה"נ רק לשמואל דכבלא דעבדא תנן מותר לחצר שאינו מעורבת, אבל לרב דכיפה של צמר תנן יתכן דאסור לחצר 

משאוי, ולפי זה שפיר לא מיירי בהם הרי"ף והרמב"ם דהוי משוי. אבל צ"ע דמשמע מדבריהם דאין חילוק וגם דהוי 

בעבד איהו לנפשיה מותר בחותם שבצוארו. והגר"א תי' דכשהגמ' מחלק בית מתכת לטיט תו לא צריך לחלק בין 

 עבד ליה רביה לעבד איהו לנפשיה.

י תכשיט דצריך לצאת בה אבל עבד איהו לנפשיה דליכא צורך והנה הלבוש סבר דרק בעבד ליה רביה הו

הוי משוי, אבל הראשונים מבוארים דטעם האיסור בעבד איהו לנפשיה הוא משום דיתבייש בה ויסירנו. והא דלא הוי 

משוי נראה דעת האור זרוע שהובא בהרמ"א סי' ש"א סעיף כ"ג דכל דבר שהדרך הוא להיות מחובר להבגד בטל 

, ולכן עגולים ירוקים שהמלך חייב היהודים לצאת בהם בכסותם לא הוי משאוי. ועיין מנחת יצחק חלק ג' אגב הבגד

סי' כ"ו אות ט' דללבוש חתיכת בגד לסימן שהוא באיזה חבורה וכדומה להלבוש יכול להיות שהוא משוי אבל לשאר 

 ון שנתפאר בה הוי תכשיט.פוסקים משמע דכיון דדרכו בכך בטל להבגד, וכן יש לומר אף להלבוש שכי


