
 

 

 

 

 

 טומאת אוהלים

 וכל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן.  '(ז ב)כ"

אֶֹהלזֹאת ַהּתוֹ "ממשכן; כתיב הכא מנלן? אמר רבי אלעזר: גמר אהל אהל  )כ"ח א'( י ָימּות ּבְּ כתיב ו, "ָרה ָאָדם ּכִּ
רֹ " התם פְּ ןַוּיִּ ּכָ ְּ ש   של פשתן קרוי אהל.  של פשתן קרוי אהל, אף כאן . מה להלן"ׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהּמִּ

 . 1בעי רבי אלעזר: עור בהמה טמאה מהו שיטמא טומאת אהלין

)וא"כ כשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד לא הו תנינא: ?!אמר רב יוסף: מאי תיבעי ליה (1)

  !התחש היה טהור. אבל עור בהמה טמאה לא ייטמא טומאת אהלים(

 רבא אמר: עור בהמה טמאה מיטמא באוהל המת.  (2)

 ודתני לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, למאי הלכתא?  )כ"ח ב'(

 .(2)של תפיליןלרצועות  (מסיק)

 ת הראשוניםשיטו

משמע  ,( ועל עצמן בכל שהןז א'"ידאמר לעיל בפ"ק )מ תוספות קשוה :ןאלא פשת יםטומאת אהל טמאמין א
א ה .3רקעשחיברו לק ,א איירי בדבר הקבועהכד ותירצו, !דכל הכלים נעשה אהל לקבל טומאה מחמת אהל

 ,כיון שעשה ממנו אהל אינו מטמא ,טלטליושמא אפילו מכתב,  א"והרשב .4במיטלטל, כל המאהילין מטמאין
  .5וגזירת הכתוב הוא ,דגמרינן לה בגזירה שוה

ָהאֶֹהל ", וכתב ומאת מת ה,יב( כרבא שמיטמא)הל' ט הרמב"ם: פסק אוהל מעור בהמה טמאה האם מקבל טומאה
ָאה  מְּ יל ַעל ַהּטֻּ ֲאהִּ מֹו ַהּמַ ָאה, ֲהֵרי הּוא ָטֵמא  -ַעצְּ מְּ ָעה ּבֹו טֻּ ּלֹא ָנגְּ ֶ י ש  ן ַהּתֹוָרהַאף ַעל ּפִּ ָעה מִּ בְּ ִּ ַאת ש  מְּ ה ..טֻּ ּמֶ . ּבַ

ים ֲאמוּ  ָברִּ ילָ ּדְּ ין ַלֲאכִּ רִּ ּתָ ין ַהּמֻּ ה, ּבֵ ַחּיָ ֵהָמה וְּ י ֵעץ אֹו עֹור, ֶאָחד עֹור ּבְּ לִּ ק אֹו ּכְּ ֶגד אֹו ׂשַ ָהָיה ָהאֶֹהל ּבֶ ֶ ש  ים? ּבְּ ין רִּ ה ּבֵ
ן" )שמות מ,יט(  ּכָ ְּ ש  רֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל ַעל ַהּמִּ פְּ ֱאַמר: "ַוּיִּ ּנֶ ֶ יָלה, ש  ין ַלֲאכִּ א ָא  -ָהֲאסּורִּ עֹור, ֵאין ָקרּוי 'אֶֹהל' ֶאּלָ יג וְּ רִּ

ן. ּכָ ְּ ש  ּמִּ ֶ  ּכַ ָהָיה ֶעֶצם אֹו ש  ֶ ֶהן, אֹו ש  ַכּיֹוֵצא ּבָ ֲחֶצֶלת וְּ ָרה אֹו ַהּמַ קְּ גֹון ַהּתִּ ֵעץ, ּכְּ ּלְּ ֶ ין ש  ָסרִּ ם ָהָיה ָהאֶֹהל נְּ ֶכת ֲאָבל אִּ ַמּתֶ  -ּלְּ
הּוא ָטהֹור ֶ ָין, ש  נְּ ם ָהָיה ּבִּ אִּ ֶ יךְּ לֹוַמר ש  ֵאין ָצרִּ   "...ֲהֵרי ֶזה ָטהֹור; וְּ

                                                

והשאלה, האם התחש שכיסו בעורו את המשכן, היה טמא, וא"כ  ל."וכנ, טומאת אוהל, לומדת הגמרא מהמשכן את גדרי אוהל, לעניין . 1
 .ו שהיה טהורעור בהמה טמאה נחשב אוהל, א

שלא הוכשרו אלא מעור בהמה טהורה. וכמו לגבי קלף הפרשיות, עור הבתים, כריכת הפרשיות, ותפירת הבתים בגיד, שכל אלו צריך  . 2
 .להיות מבהמות טהורות

ב והזה ואין מיטמא אלא פשתן אף על פי שהוא מחובר כדכתי ,טלו מתורת בגדיכיון שחיברו לאהל ב ,אף על גב שמתחילה היה בגד . 3
 ות.וספת .על האהל כו'

 !משכן גמרינן ליה ומשכן מטלטל הוהדהא מא, "רשבהוהקשה  . 4

 ,אף על פי שמתחלה היו בגד, אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן שכתבו בתוספות ,ן נראה מדברי רבותינו הצרפתיםכשכתב ו . 5
 . (הא דאמרינןה "ד)א "רשב. (ה ואין"ד', ז ב"כ)תוספות  -קורות מ ש."עיי. ן שיחדם לאהל בטלי להו מתורת בגדכיו

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן ט'
ח כ"| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 

 כ"ט(-מ )וחלק



 

 

 

 

  פתילה העשויה מבגד מקופל

רבי : )באש שתהא מחורכת ותדלק יפה( , ולא הבהבהּ )כמו שגודלים פתילות(לה פתילת הבגד שקיפ משנה: )כ"ח ב'(
)שבגד, כלי הוא. ומקבל טומאה אם היה שלוש על שלוש. שקיפול אינו מבטלה מתורת בגד, אומר: טמאה היא  אליעזר

 אומר: טהורה היא, ומדליקין בה.  רבי עקיבא, ואין מדליקין בה. הואיל ולא הבהבה(

א. ורבי , ובמילתיה קמייתא קיימ)לבטלו מבגד(סבר קיפול אינו מועיל  רבי אליעזרד ,בהא פליגי לענין טומאה
 סבר קיפול מועיל ובטולי בטיל.  עקיבא

עסקינן, ומקולי מטלניות שנו  )טפחים(בפחות משלושה על שלושה  )בחתיכת בגד(רב המנונא אמר: הכא  )כ"ט א'(
 . (6וקנות לפקוק מרחץ, שדבר שאינו חשוב הוא, ומבטלו מלהיחשב בגד)מטלניות הקלות בעיניו, כגון שמתכאן 

גבי פחות משלושה על שלושה שהתקינו לפקק בו את המרחץ, ולנער בו את  )כלים כח,ב(ואזדו לטעמייהו 
הקדירה, ולקנח בו את הריחיים, ותלאו במגוד או שהניחו אחורי הדלת; דלרבי אליעזר טמא, מדלא זרקו 

)לפי המסקנה( עילויה. ולרבי יהושע טהור, מדלא הניחו בקופסא, בטולי בטליה. ורבי עקיבא באשפה, דעתיה 

 סבר כרבי יהושע. 

על שלוש  )אצבעות(בשלוש  )בבגד(אמר ר' אלעזר אמר ר' אושעיא: הכא  ,לעניין הדלקה בהא פליגי )כ"ח ב'(
 : (7ני מוקצה)שיש בו דיעסקינן  , וביום טוב שחל להיות ערב שבתמצומצמות עסקינן

ודכולי  ,)משום נולד ומוקצה(דאמר מסיקין בכלים, ואין מסיקין בשברי כלים  רבי יהודהאית להו ד דכולי עלמא
)לבטלו מדין סבר קיפול אינו מועיל  רבי אליעזר ;)מחוץ לנר(אית להו המדליק צריך שידליק ברוב היוצא  עלמא

קיפול סבר  בי עקיבאי קא מדליק בשבר כלי קמדליק. ור, וכ, וכיון דאדליק ביה פורתא הויא ליה שבר כליבגד(
 וכי קמדליק בעץ בעלמא קמדליק. , מועיל, ואין תורת כלי עליו

רבא אמר: היינו טעמא דרבי אליעזר לפי שאין מדליקין בפתילה שאינה מחורכת, ולא בסמרטוטין  )כ"ט א'(
  .)שאינם דולקים יפה, ובכל ערב שבת מיירי(שאינן מחורכין 

 שיטות הראשונים

כוותיה,  רבי יהושע, דקאי רבי עקיבאשהלכה כ נו חננאלירבדעת : בגד פחות משלושה טפחים, שתלאו במגוד
שכאשר  רבי אליעזרפסק כ)הל' כלים כב,כב(  והרמב"ם טלו מדין בגד, ואינו מקבל טומאה.ישכשתלאו במגוד ב

 .8וטמא "תוך בגדיו ועדיין הוא חשוב אצלובהרי זה כמי שהניחו " תלאו במגוד או הניחו אחורי הדלת

 

                                                

)רבי יפול מחסרה כלום או שאין הק )רבי עקיבא(ונחלקו האם קיפול המטלנית מבטלה מתורת כלי, ואינה מטמאה בנגעים ובמת  . 6
 . אליעזר(

 . רב שבתובפיה"מ ביאר הרמב"ם שנחלקו בהדלקתה גם בכל שבת, גזירה משום יום טוב שחל להיות בע . 7

 והכסף משנה נשאר בצ"ע, למה לא פסק הרמב"ם כרבי יהושע ורבי עקיבא. . 8

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן ט'
ח כ"| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 
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 בה"גו. 9)הסובר אין מדליקין בפתילה שלא הבהבה( אין הלכה כרבי אליעזרש הרמב"ם : כתבהדלקה בפתילה וסמרטוטים
 תוספתאבה שאינה מחורכת, ושכן איתא ולא בפתיל ,פסק הלכתא דאין מדליקין בסמרטוטין (במרדכי)הובא 

ולכבותה כדי שתהא מהובהבת ויאחז בה  ונוהגות הנשים להדליק הפתילה :כתב והרא"ש. 10(רבי אליעזר)וכדעת 
, השו"ע. וכן פסק 11ליקין אף על פי שאינה מחורכתומיהו הלכה כרבי עקיבא דמד .ומנהג יפה הוא .היטב האור

 12.13ופסק עוד שאין מדליקין בסמרטוטין אפילו מחורכין

 

 

 

 

 

  

                                                

 כ"כ בפירוש המשניות. ולכן ב'משנה תורה' לא כתב שצריך להבהב.  . 9

מעתיק מן הבבלי: ולא  )סי' יח(אצלנו: מדליקין בפתילה מחורכת, ולא בסמרטוטין ואע"פ שמחורכין. והרא"ש  )ב,א(גירסת התוספתא  . 10
הגי' בגמרא היא "ולא בסמרטוטין  )בבבלי(בסמרטוטין אע"פ שמחורכין. וכותב שהכי איתמר בתוספתא. אבל מעיר שברוב הספרים 

א שמכריע שגירסת התוספתא עיקר. וגם בפירוש ר"ח כתב טעמא דרבי אליעזר לפי שאין מדליקין . אל)כגירסתנו(שאינן מחורכין" 
לא בסמרטוטין, ולא בפתילה שאינה מחורכת. אמנם הגר"א בהגהותיו בתוספתא גרס: מדליקין בפתילה מחורכת ובסמרטוטין 

 מחורכין. וצ"ב. 

"א ב', כחס על הפתילה, הכא בפתילה שצריך להבהב עסקינן. אלמא משמע דרבי אליעזר שמותי הוא. ועוד, דאמר לקמן בפרקין, ל . 11
  )הרוקח בסימן מה.(שיכול להדליק בה אע"פ שאינה מהובהבת. הובא בב"י או"ח רסד,ט. 

י. ומה שפסק לגבי סמרטוטין אפילו שאינם מחורכים, ביאר בב"י שכן כתב רבינו ירוחם בשם תוספות, ומהתוספתא -או"ח רסד,ט . 12
 . )אמנם גירסת התוספתא צ"ב, וכפי שהתבאר בהערה לעיל("ל למדה הנ

 סוף פרק נוטל, קמ"ג א'.הסקה בכלים ובשברי כלים, ראה להלן  . 13

 ת”בעזהשי

 פ”תש ניסן ט'
ח כ"| דף:  ’ב| פרק:  שבתמסכת: 

 כ"ט(-מ )וחלק


