שבת דף קמז

משנה
 .1תבשיל לתוך הבור לשמור
 .2מים יפים ברעים כדי לצננם
 .3צונן בחמה כדי שיחמו
 .4נשרו כליו במים מותר ללכת איתם ולא חושש לסחיטה או מלבן
עד שמגיע למקום שאפשר להשאיר אותם )מקום שמור -חצר( ושוטחן בחמה בתנאי שאין הרבה
אנשים שרואים כי יחשדו בו שכיבסם )מראית עין(
גמרא
 .1פשיטא? היינו חושבים שנגזור משום אשוויי גומות קמ״ל שלא
 .2פשיטא? הביאו את זה אגב הסיפא )(3
 .3גם סיפא פשיטא? היינו חושבים שנגזור שמא יטמין ברמץ ,קמ״ל שלא
 .4קושי על רב ממשנתינו -שרב אמר שכל מה שאסור לעשות משום מראית עין גם אסור בחדרי חדרים
)או משום חשש שמא יבוא לעשות גם בפני אחרים או בגלל שמא מישהו יראה אותו בחדרי חדרים(
תירוץ -יש תנאים שחולקים על משנתינו ואפשר להגיד שרב הולך לשיטתם
ניעור טלית  -ניקוי בגדים
אסור מדארייתא בתנאים אלו:
 (1בגדים חדשים
 (2בגדים שחורים
 (3מקפיד על נקיון בגדיו
סיפורים להוכיח
טלטול טלית מקופל על כתפו אסור מדאורייתא
ברייתא להוכיח
מתוך דברים הנזכרים בברייתא )סודר( מביאים מעשה בקשר לסודר  -ללמד שאין צורך שיהיה
חבל/חוט כרוך על אצבעו
עשיית מרזב )כיס בבלאי ואסור משום תיקון כלי או מדובר על איסור הוצאה – מחלוקת רש"י ורבינו
חננאל מה זה מרזב(
שאלו על סוגים שונים של כיס בבלאי ועל כולם אסרו
רב פפא -כלל -אם אדעצא דלכנופיה )לתקן קפליה באופן קבוע או לאסוף אותם מהרצפה( אסור,
להתנאות מותר
סיפור על רבי שקודם חשב שמותר ואח״כ הסבירו לו שאסור
משנה
 .1הרוחץ במי מערה ומי טבריה ונסתפג אפילו בעשר מגבות אסור להביאם בידו הביתה )שמא יסחוט
כשיגיע לביתו(
 10 .2בני אדם מסתפגין במגבת אחת ומביאים לביתם כי אין חשש שמא יסחוט כי יזכירו זה לזה
 .3סכין ומשמשין להנאה
 .4לא מתעמלים  -לשפשף הגוף בכוח להזיע  -אסור משום רפואה או עובדא דחול
 .5לא מגררין  -לשפשף הבשר במגררת  -עובדא דחול
 .6דברים אחרים שאסורים משום רפואה
גמרא
 .1-2משמע מלשון המשנה שאסור לכתחילה לרחוץ אבל להשטתף )מקלחת( מותר
כשיטת רבי שמעון
מגבות -הטעם לחילוקים בין יחיד לרבים
ברייתא עם מחלוקת תנאים בנושא הבאת מגבת
פסיקת הלכה בנושא והבאת אחרים שסוברים שאותו תנא )ר' שמעון(
עוד אימרה בעניין הבאת כלי רחיצה אבל בהקשר של איסור הוצאה
 .3סכין וממשמשין .מחלוקת תנאים איך עושים
 .4אבל לא מתעמלין .נהר דיומסת שהיו מתעמלים בו לרפואה– ר' חייא אסר )והתעסקות עם אותו נהר(
 .5אבל לא מתגררין .מחלוקת תנאים בנושא

