
 דף� מבט

  ה': בעזרת נלמד היום

 כז דף שבת

 בגדים  לשאר  מגע  טומאת  יש  רשב"א  שלדעת  שאמר  רבא  שיטת  את  לעיל  למדנו

 טפחים. ג' על ג' בהם כשיש פשתן) או צמר (שאינם

 טומאה  קבלת  לרבות  בא  ו"או"  ֶבֶגד"  "אֹו  מהפסוק  נלמד  זה  שדין  מבארת  הגמרא

 טפחים. ג' על ג' בהם שיש בגדים בשאר

 בגד  שרק  ישמעאל  רבי  של  מדרשו  מבית  ברייתא  שהביא  אביי  שיטת  את  לעיל  למדנו

 בבית  שנשנתה  אחרת  ברייתא  מביא  אביי  טומאה.  מקבל  פשתן  או  מצמר  העשוי

 ו"או"  ֶבֶגד"  "אֹו  נאמר  דלעיל:  הברייתא  על  לכאורה  חולקת  והיא ישמעאל ר' של  מדרשו

 טומאה. שמקבלים הבגדים סוגי כל את לרבות בא

 רק  טומאה  שיש  שאמרה  הקודמת  שהברייתא  הנ"ל:  הברייתות  שתי  את  מיישב  רבא

 שכל  שאמרה  השניה  והברייתא  טפחים.  ג'  על  ג'  בו  שאין  בבגד  עוסקת  ופשתן,  בצמר

 ממה  בו  חזר  ורבא  טפחים,  ג'  על  ג'  בו  שיש  בבגד  עוסקת  טומאה  מקבלים  הבגדים

 נטמא. פשתן או מצמר בגד רק ישמעאל רבי שלדעת לעיל שאמר

 פפא  רב  שלדעת  הנ"ל:  הברייתות  שתי  את  ליישב  נוספת  אפשרות  מביאה  הגמרא

 האמור  שבגד  שכשם  שאמרה  ישמעאל  רבי  של  מדרשו  מבית  הראשונה  הברייתא

 ופשתן  מצמר  בגדים  שרק  הכוונה  אין  ופשתן,  צמר  כל"  "אף  ופשתן  צמר  הוא  בנגעים

 כלומר  כל"  ש"אף  הברייתא  כוונת  אלא  לעיל,  שאמרנו  כפי  טומאה  המקבלים  הם

 מינים  משני  ולא  דווקא  ופשתן  מצמר  העשוי  בגד  הוא  בתורה  האמור  ש"שעטנז"

 אחרים.

 ציצית,  לרבות  בא  הראשונה  בברייתא  שנאמר  כל"  ה"אף  יצחק  בר  נחמן  רב  לדעת

 בציצית. חייב ופשתן מצמר העשוי בגד שרק כלומר

  בציצית. חייבים הבגדים סוגי שכל שסובר רבא כשיטת שלא וזה
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 דף� מבט

 שבו  הבגד  מין  מאותו  להיות  הציצית  חוטי  שעל  משמע  אחד  שמצד  הקשה  רבא 8

ְתנּו שנאמר מוטלת, היא ֶלת" ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת-ַעל "ְוָנֽ  ממין תהיה שהציצית כלומר ְּתֵכֽ

 "לֹא  שנאמר  ופשתן  מצמר  רק  להיות  הציצית  חוטי  שעל  משמע  שני  ומצד  הכנף.

ַעְטֵנז  ִתְלַּבׁש ו:  ּוִפְׁשִּתים  ֶצֶמר  ַׁשֽ ֲעֶׂשה  ְּגִדִלים  ַיְחָּדֽ  ֲאֶׁשר  ְּכֽסּוְתH  ַּכְנפֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ָּלF  ַּתֽ

ּה"  ְּתַכֶּסה  מצמר  עשויים  הציצית  של  כשהחוטים  הוא:  כך  הדברים  יישוב  אלא  .ָּבֽ

 צריכים  הם  אחר  ממין  הם  הציצית  וכשחוטי  הבגדים,  סוגי  כל  את  פוטרים  הם  ופשתן,

 דוקא  להיות  צריכים  הציצית  חוטי  ממשי  כשהבגד  (כגון  הבגד  של  סוג  מאותו  להיות

 ממשי).

 מציצית,  פטורה  לילה  שכסות  ללמד  "ֹאתֹו  ּוְרִאיֶתם  ְלִציִצת  ָלֶכם  "ְוָהָיה  בציצית  נאמר

 כיון  בציצית,  חייבת  עוור)  (=  סומא  כסות  זאת  לעומת  נראית.  הציצית  אין  בלילה  שהרי

 אותה. רואים שאחרים

 מקבל  שהוא  מפני  בפשתן  סוכה  לסכך  פוסל  אלעזר  בן  שמעון  שר'  (כו.)  לעיל  למדנו

 שלמרות  סתם,  פשתן  על  אלא  מפשתן  העשוי  בגד על דיבר לא ורשב"א נגעים,  טומאת

  בנגעים. נטמא זאת בכל בגד) אינו (שהרי שרץ בטומאת נטמא שאינו

 בטווי  לסכך  שאסור  אומר  שסומכוס  כרשב"א:  סובר  שסומכוס  מבארת  הגמרא

 טומאת  מקבל  הוא  שנטווה  קודם  שאף  שמבאר  רש"י  וראה  לחוטים,  טווי  פשתן  (=

 כרשב"א). לסיכוך ופסול נגעים

 וראה  גפן,  וצמר  קנבוס  (כגון  העץ  מן  היוצא  דבר  בכל  שבת  נרות  מדליקים  לא  משנה:

 מפשתן. חוץ היוצא), כל ד"ה תוס'

 מת  והיה  אוהל  מהם  עשה  אם  כלומר  אהלים.  טומאת  מטמא  אינו  העץ  מן  היוצא  כל

 שנמצא  למה  הטומאה  את  מעביר  שהוא  (למרות  נטמא  לא  עצמו  האוהל  מתחתיו,

 .בעצמו שנטמא מפשתן העשוי מאהל חוץ תחתיו),
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