בשל גיוס החירו הד לא מוגה

בס"ד

יומא עז) :ש (9עד עח) :ש ראשונה ברחבות(
ביאור מושגי
נעילת סנדל בצו – ישנ שני טעמי לאסור נעילת הסנדל א .כדי לצער את האד שירגיש לא בנוח ,ב .מנעל מייצג שליטה של האד
בסביבתו )לכ אסור ללבוש מנעל בהר הבית ,לכ משה נדרש לחלו $נעליו לפני הסנה ,ולכ היבמה חולצת את נעלו של היב וביתו נקרא בית חלו$
הנעל( ובצו איננו שולטי בסביביתנו.
מפשט הגמרא משמע שמנעל עור אסור ומנעל שע מותר .הפוסקי נחלקו בעניי זה .יש שפסקו )וכ& המנהג( לאסור רק מנעל עור ,יש
שאסרו ג מנעל ע ,$ויש שאסרו כל נעל שכשלובשה אינו מרגיש שהוא יח ,
ייתכ שמחלוקת הראשוני תלויה בהבנת טע איסור נעילת סנדל א האיסור הוא כדי שיצטער כל נעל שאינו מרגיש שהוא יח $צריכה
להיות אסורה ,לעומת זאת א האיסור נובע מהרצו שיאבד שלטיה ייתכ שרק מנעל עור יהיה אסור) .ייתכ לחלק מסברא בעניי זה בי ט'
באב ש יש דגש ג על התענית וג על אבילות לבי יו"כ שש הדגש היחידי הוא רק על עצ התענית והצו (

רחיצה וסיכה מותרות
 .1נטילת ידי של בוקר למי שנוגע בלח – מותרת )עדי רק ביד אחת(

 .2רחיצה מליכלו& – מותרת,
 .3סיכה רפואית – מותרת,

א .ג לחוזרי מדרשה מותר לעבור בנהר כדי שלא
ימנעו מכ& בפע הבאה.
ב .צרי& שיזהר שלא יראה כאילו נושא את חלוקו.

 .4טבילה בדר& )להקביל רבו או אפילו לשמור על פירות( – מותרת,

רחיצה וסיכה אסורות
 .1רחיצת תענוג של חלק מהגו – אסורה,
 .2אסור להתקרר במטלית רטובה או בכל חפ $רטוב אחרי )וא אינו 'טופח על מנת להטפיח' – מותר(
 .3אסור להתקרר בכוס חרס אפילו א היא רק חצי מלאה )כיוו שהמי מחלחלי דר& הדופ(,
 .4אסור להתקרר בכוס מלאה )מחשש שתשפ&( ויש האוסרי ג כוס חצי מלאה )מחשש שתפול מידו(.

נעילת הסנדל
 .1אסורה רק בשל עור )אבל סנדלי שע  ,סנדלי מחומרי אחרי  ,וכ גרביי – מותרי (
 .2ג ילדי אסורי )רחיצה ,סיכה ,אכילה ושתיה ,נדרשי לגידול התקי של הילדי לעומת זאת נעילת סנדל
מעור אינה מועילה לגידול הילדי (

'טופח על מנת להטפיח' –
כשהמטלית רטובה כ& שג
היד שנוגעת במטלית יכולה
להרטיב חפ $נוס
ריב"ל היה מכי מטלית
רטובה וסוחט אותה )בט'
באב בצו עצמו וביו"כ לפני
הצו ( ואז היה מתקרר בה.

רבא קבע שקב מע $של נכה
מוגדרת כמנעל האסור
בלבישה ביוה"כ.
האחרוני נחלקו הא לפי
רבא כל מנעל מע $אסור –
עיי ביאור מושגי

ענייני שוני
מעבר נחל
אסור לעבור נחל שוט כשהעומק שלו יותר עובר את המתניי )ובנחל רגוע – א יודע לשחות מותר(

מעבר בנחל בשבת –
כשלובש נעלי  מותר ,כשלובש סנדל  מחלוקת )האמרואי נחלקו הא יש חשש שהסנדל יפול ויבוא לטלטלו(
תלמיד חכ היושב בסנהדרי
ר' צדוק ב חלוקה :מהמקרה של ריב"ז יש לדייק שצרי& ליטול רשות מהנשיא כדי להתיר בכורות,
ר' אבא :לא נית לדייק מש על נטילת רשות )הספק ש היה הא כה יכול להתיר מו לכה אחר(
חינו& ילדי
חלק מגידול בריא של ילדי הוא הוצאת אגרסיות  יש לתת לילדי להוציא את האגרסיות שלה בדרכי מותרות.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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