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 .1באר ההבדל בין 'גיזי צמר' ל'ציפי צמר'.
א' .גיזי'  -רק גזוז' ,ציפי'  -מנופץ ושטחוהו כמחצלת.
ב' .גיזי'  -גזוז' ,ציפי'  -הכניסם לתוך ציפה.
 .2הפותח 'בית צוואר' בשבת  -חייב חטאת ,מדין 'מכה בפטיש'.
א .נכון.
ב .לא נכון.
' .3מספורת של פרקים' פירושו:
א .מכונת תספורת.
ב .הסתפרות עם הפסקות.
ג .מספריים משני חלקים המתפרקים לאחר השימוש.

מנין הביטחון לבעל בגד שהכובס לא יתן בגדו לאחר ללובשו.

הברייתא דנה שהכובסים היו רגילים לקשור את בית הצוואר של הבגד ולהחזירו קשור אחר הכביסה ,וביאר רבנו
פרחיא שהיו עושים כך כדי שבעל הבגד יידע שלא נתן הכובס את הבגד לאדם אחר ללובשו בזמן שהיו בידיו.
מ"ח ע"א
פתח בית הצואר ויחד עם זה פתח עוד בית צואר והטלית קטן נתקלקל ?
הפותח בית הצואר בשבת .שאלה .מסופר על ר' ברוך ממז'יבוז' שחמד לקנות טלית  -קטן מארץ ישראל ,בקושי רב עלה
בידו להשיג זאת ,והנה כאשר הגיע בד הצמר לידו ,מסרו לתלמיד שיחתוך בו "בית הצואר" כנהוג ,התלמיד קיפל את
הבד על גבי השולחן ובהיותו מקופל חתך במספרים את הבד הכפול נמצא שנהיו בו ב' חורים במקום חור אחד ,התלמיד
חשש מאד להראות את הטלית קטן לרבו ,ובאימה וביראה ניגש בלב דופק להראות לו מה שקרה ,ר' ברוך ראה את הבד

עם ב' החורים ,והפטיר ואמר הרי באמת צריך כאן ב' חורים ,אחד להכניס בו את הראש ,והשני לראות אם ברוך לא
יכעס.
והנה יש להסתפק אם הקורע באופן זה בשבת חייב או לא? יש מקום לומר שנעשה כאן בית צואר למרות הקלקול
שנתלוה לבית הצואר ,או שמא נאמר דמכיון דסך הכל המעשה הזה של החיתוך קלקל את הבד ושוויו ירד ולא זאת
היא דרך מלאכת מחשבת לכן פטור ,יש גם להסתפק באופן שקלקל לגמרי דהיינו שעשה את ב' החורים שלא במקומם,
דאפשר דמכל מקום קודם לא היו יכולים להלבישו ועתה תיקן במקצת ,או דילמא מכל מקום עכשיו קילקל את הבד
לגמרי ,דאין לו כלל שווי?
תשובה..
ונשאל בזה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,והשיב אם חור אחד נעשה במקומו אלא שהמספרים גזזו יחד עמו מקום נוסף
ונעשה עוד חור ,חייב על החור שנעשה במקום הנכון ,והרי את החור השני אפשר לתפור ,ואם עשה את ב' החורים שלא
במקומם פטור ,דהוי מקלקל שעשה כל חור שלא במקומו(.חשוקי חמד).

לרפואה שלימה

דבורה רחל בת בריינדל יענטע בתושח"י כל הרואה את ההודעה
יאמר שני פרקי תהילים בקו 077-971-0320 :בשלוחה597 :
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שבת דף מ"ט

 .1הטמנה בנוצות עוף מוסיף הבל.
א .נכון.
ב .לא נכון.
 .2דין 'תפילין צריכים גוף נקי' נאמר כלפי:
א .הווה.
ב .עתיד.
ג .ב' התשובות נכונות.
 .3כמה פעמים כתובה בתורה המילה 'מלאכה' ?
א.93 .
ב.26 .
ג.29 .

עם איזה איבר ,העופות משתמשים להלחם?

כל העופות עם המקור ,ואילו יונה עם הכנפיים.
מ"ט ע"ב
האם שמיכת פוך נחשבת כהטמנה בדבר המוסיף הבל?
טומנים בכנפי יונה .ופרש"י נוצה .וברמ"א (סימן רנ"ז ס"ג) כתב :ואלו דברים שאינם מוסיפים הבל ...כנפי יונה או שאר
נוצות .וכתב המשנ" ב (ס"ק כב) ונקט ...כנפי יונה משום ...שהיה מצוי להם .ובס"ק כ' כתב :וה"ה כרים וכסתות וגיזי
צמר ,שאינם מוסיפים הבל ומותר להטמין בהם ,יעו"ש .ומסתימות הדברים נראה דה"ה שמותר להטמין בפוך ,אולם

הרש"ש (שם ד"ה בכנפי יונה) כתב :נ"ל דכנפים סתם ,כולל גם הנוצה הרכה (פוך בל"א) כדמשמע בחולין נו ע"ב ובאמת
היא מוספת הבל ואסור ,ולכן אמר "כנפי יונה" ,להורות דדוקא דומיא דיונה דאין לה נוצה רכה ,וזה דלא כמשמעות
הרמ"א ...וא"ש טפי הא דנקיט כנפי יונה להשמיענו דהיינו דוקא הנוצה הגדולה ,עכ"ל .והרש"ש עצמו סיים דמשמעות
הרמ"א להקל.

לרפואה שלימה

חיים דוד הכהן בן מרים בתושח"י כל הרואה את ההודעה יאמר
שני פרקי תהילים בקו 077-971-0320 :בשלוחה597 :

