בס"ד

שבת קיג) .המשנה הראשונה( עד קיד) .ש 6מהסוף(
ביאורי מושגים
מוקצה מחמת חסרון כיס  -חפץ שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו או לצורך מקומו .לכן מותר לקחת
עט בשבת ולהשתמש בו כמראה מקום בספר.
למרות זאת חפץ שמקפידים שלא להשתמש בו לשימוש אחר הינו מוקצה מחמת חסרון כיס ואסור לטלטלו לא
לתשמיש של היתר )לצורך גופו( ולא לצורך מקומו.
הגמ' דנה בטלטול של כלי אורגים  -המאירי מסביר שהספק האם מותר לטלטלם הוא סביב השאלה האם הם
מוקצה מחמת חסרון כיס )לרש"י יש שיטה אחרת בנושא ואכמ"ל(.
הגמרא מסבירה שר"י התיר דווקא בחבל
של אורגים שוודאי יקחו משם.
בחבל רגיל מודה ר"י שאסור כיון שהוא
ישאר עם הדלי לאורך שנים.

המשנה

בברייתא אנו מוצאים דעות הפוכות:
חבל של דלי שנקרע:
חכמים :יכול לחברו בקשר עניבה.
ר' יהודה :אסור.

במה מותר לקשור דלי:
חכמים :בחגורה.
ר' יהודה :גם בחבל.

ההבדל בין חבל רגיל לחבל של אורגים בא לידי
ביטוי בקשירת פרה לאבוס:
בחבל רגיל :מותר לקשור רק בצד אחד.
בחבל של אורגים :מותר לקשור בשני הצדדים.

הסיבה להבדל בפסיקות:
חכמים :במקרה של המשנה הם חששו שיחליפו
בין חבל אורגים לחבל רגיל ולכן אסרו כל חבל,
במקרה של הברייתא אין חשש שיחליפו בין קשר
רגיל לקשר עניבה.
ר' יהודה :ר' יהודה אוסר בברייתא כיוון שהוא
סבור שקשר עניבה הוא בר קיימא והוא אסור.

טלטול כלי אריגה )תשמיש האסור בשבת( לצורך תשמיש מותר
המוטות המשמשים לסידור חוטי השתי  -מותר לטלטלם.
המוטות שאליהם נקשרים חוטי השתי )'כובד עליון' ו'כובד תחתון'( :רב יהודה :ספק.
רב נחמן :מותר.
ר' יהודה בן ליואי :אסור.
העמודים שאליהם נקשרים הכובד העליון והתחתון  -אסורים.

ההיתר תקף רק בתנאים הבאים:
 .1רק אדם אחד מקפל.
 .2הבגדים חדשים ולא ישנים.
 .3הבגדים לבנים ולא צבעוניים.
 .4אין לו בגדים חלופיים.

האמוראים נחלקו האם אנשים
מקפידים להשתמש בהם רק
לאריגה  -עיין ביאור מושגים.
גם מי שטוען שמשתמשים
במוטות אלו לתשמישים אחרים
אוסר כאו מחשש שיבוא לסתום
את הגומות שבהם היו העמודים.

משנה
קיפול בגדים והצעת מיטה:
לצורך השבת  -מותר.
לצורך מחר  -אסור.

הלכות כבוד שבת הנלמדים מישעיהו )פרק נח(
'וכבדתו'  -בשבת יש ללבוש בגדים מיוחדים.
'מעשות דרכיך'  -אין ללכת כפי שהולכים בחול  -פסיעה גסה.
'ממצוא חפצך'  -אסור לעסוק בצרכי חול ,מותר לעסוק בצרכי
שמים.
'ודבר דבר'  -אסור לדבר דיבור חולין )והרהור מותר(.
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הכנה מיוה"כ לשבת וכן הקרבת חלבי
שבת ביוה"כ :ר' ישמעאל :מותרת.
ר' עקיבא :אסורה.

משמעות הבגדים
 .1הבגדים הם כבודו של האדם  -לכן לשיטת ר"י
כשחיילי סנחריב מתו במגפה נשארו בגדיהם.
 .2יש ללבוש בגדים מתאימים לכל משימה  -נלמד
מכך שהכהן שהוציא את הדשן לבש בגדים שונים.
 .3תלמיד חכם חייב להקפיד על לבוש מכובד ,מסודר,
ונקי.
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בס"ד
 3הלכות בעניין תלמיד חכם
 .1רק ת"ח שמקפיד על לבושו ניתן לסמוך עליו להחזיר לו אבידה בטביעת עין.
 .2ת"ח שלא עוסק כלל בענייניו האישיים  -חובה על תושבי עירו לדאוג לו לצרכיו הבסיסיים.
 .3ת"ח ששולט במסכת שהוא לומד  -ניתן למנותו למנהיג מקומי.
ת"ח ששולט בכל הש"ס  -ניתן למנותו למנהיג ארצי.
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