
  זלש' ס
  

  'א �סעי
לבר מהני תלת דעביד , כל מילי דמר עביד כרב: אמר אביי. הלכה כרבי שמעו� בגרירה: ושמואל אמר, אי� הלכה כרבי שמעו� בגרירה: רב אמר" – גמרא

  .)שבת כב". (ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי�, כסא וספסל, גורר אד� מטה: רבי שמעו� אומר: דתניא, והלכה כרבי שמעו� בגרירה...כשמואל
אימר דאמר רבי ? כרבי שמעו� ,כמא�: )רבי ירמיה רבה( אמר ליה, דבצרה גרר ספסלא לעילא מרבי ירמיה רבה) מפטיר כנסיות(ריש כנישתא " – גמרא

  ?בקטני� מי אמר, )להרי� בלא לגרור( דלא אפשר, שמעו� בגדולי�
  .אבל בגדולי� דברי הכל מותר, )מתיר שרבי שמעו�( מחלוקת בקטני�: דאמר עולא, ופליגא דעולא
קשיא , )כסא וספסל( וקתני קטני�) מטה(קתני גדולי� . � לעשות חרי�וגורר אד� מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכו: רבי שמעו� אומר, מתיב רב יוס�

  ! לתרוייהו
. כסא דומיא דמטה: רמיה רבה מתר� לטעמיהורבי י. מטה דומיא דכסא: עולא מתר� לטעמיה. ורבי ירמיה רבה מתר� לטעמיה, עולא מתר� לטעמיה

, והא הכא. והצנועי� מפשילי� במקל לאחוריה�, ובלבד שלא יתכוי� בחמה מפני החמה ובגשמי� מפני הגשמי�, מוכרי כסות מוכרי� כדרכ�: מתיב רבה
  :)שבת כט". (תיובתא! ה רבהתיובתא דרבי ירמי! שרי רבי שמעו� לכתחלה ו�וכי לא מתכו, דכי קטני� דמי, דאפשר למיעבד כצנועי�

  )נ עוד מקומות"וש. שבת עה". (מודה רבי שמעו� בפסיק רישיה ולא ימות" – גמרא
  
כסא וספסל בי� גדולי� ובי� קטני� , שהלכה כרבי שמעו� שגורר אד� מיטה, הלכה כעולא – מ"הגה, ספר התרומה, רוקח, ג"סמ, ש"רא, �"רמב, "רי

�  .כי זהו ממש פסיק רישיה, שגדולות מאוד אסור לגרור, וכתב הרוקח .י"פ הב"וכ .ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי
א לומר "א, כי לפי הגרסא שלנו, שגרסא אחרת היתה לו בגמרא, י"וכתב הב .אפילו כשלא מתכוו� לעשות חרי�, פסק שקטני� אסור לגרור אות� – מ"רא
  .כ�
  

הכא ליכא , טעמא מאי אמור רבנ� דילמא אתי לאשוויי גומות, אמר). יצפת אבני� בכל העירשהיתה ר, לרב� הבית(אמימר שרא זילחא במחוזא " – גמרא
הרוצה לרב� את ביתו : לא סבר לה מר להא דתניא: אמר ליה). היה אבק עולה ומרבה הבל(רבה תוספאה אשכחיה לרבינא דקא מצטער מהבלא . גומות

  .לאו אדעתאי: אמר ליה? ונמצא הבית מתרב� מאליו, רגליו בזוית זו, בזוית זו ידיו, בשבת מביא עריבה מלאה מי� ורוח� פניו בזוית זו
, והמרב� לא מתכוו� להדביק עפר בגומא, שדבר שאי� מתכוו� מותר לכתחילה(דסבירא ל� כרבי שמעו� , והאידנא .אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת: תנא

  .)שבת צה". (שרי אפילו לכתחילה, )אלא שלא יעלה אבק לאויר
  

  מחבר

הלכ' גורר אד� , והוא שלא יהיה פסיק רישיה, שדבר שאינו מתכוו� מותר, פסק כמסקנת הגמרא בשבת שהלכה כרבי שמעו� וכרוב הראשוני� .1
  .כסא וספסל בי� גדולי� ובי� קטני� ובלבד שלא יתכוו� לעשות חרי�, מיטה

  .ואפילו בריצפה של שיש אסור, שעושה חרי�כי זהו פסיק רישיה , אבל גדולי� מאוד אסור לגרור, כרוקח – מג� אברה�
, שא� כל העיר מרוצפת, וכתב בשער הציו�. גזרה אטו שאינו מרוצ�, אפילו מרוצ� בקרקע של שיש יש לאסור בגדול מאוד – משנה ברורה

שזהו פסיק , ועוד, מקלקל שהוא, ועוד, א� א� עושה חרי� זה חופר כלאחר יד: כי סומכי� בזה להקל מכמה סיבות, מותר אפילו גדולי� מאוד
ולכ� א� כל העיר מרוצפת מותר אפילו בגדולי� מאוד ומצרפי� דעת תוספות שלא גוזרי� אטו שאינו , רישיה דלא ניחא ליה באיסור דרבנ�

  .מרוצ�
שהעגלה דוחה הוא אפשר שהחול , ועוד, כי כבישה אינה כחרי�, ר שייעשה חרי�"התיר לגרור עגלה ג� במקו� שפס –) מב' ח סע"כ' פ( כ"שש

 ).נב' ב ס"ח( וכ� התיר ביחוה דעת. ולא שיי' לאסור משו� ריפוי הקרקע כעי� עפר תיחוח
  .אלא שלא יעלה אבק, כיו� שלא מתכוו� להשוות גומות, מותר) להזות מי� על הקרקע שלא יעלה אבק(שלרב� הבית , כגמרא .2

  

  'סעי� ב
ואפילו במכבדות , בכל מקו� אפילו אינו מרוצ כ  מותר ג� לכבד את הבית, רא לרב� את הביתכמו שהתירה הגמ – א"רשב, ג"בש� בה תוספות, "רי

כשכתוב כא� , משמע שאסור לטלטל�: קכד(פ שבגמרא ב"אע. (ולכ� מותר לטלטל� מחמה לצל. )בדהוצי� – שמזיזות עפר ממקו� למקו�(של תמרה 
  .משו� גר של רעי, ברי� האסורי� בטלטולומותר לכבד אפילו א� יש ש� ד .)משמע שמותר, "והאידנא"
 .ט התירוהו"י דבר אחר ומשו� כבוד יו"הרי זה כטלטול מ� הצד  ע, פ שמזיז עפר ממקומו"� שאע"והסביר הר, ט"א לגבי יו"� והרשב"� והרמב"כ הר"וכ
  .פ המגיד משנה"וכ
ולא נפל בו בשבת לא קליפי אגוזי� ולא קליפי רימוני� ולא כל  זה רק בבית שהתכבד כבר מערב שבת, מה שמותר לכבד את הבית – ד"� בש� ראב"ר

אלא שהוא רוצה לכבדו משו� פירורי� או שער של פולי� או עדשי� או עצמות שראויי� למאכל בהמה ואז אפשר , דבר שאסור לטלטלו שהוא רוצה לכבדו
אפילו אי� ש� קליפי אגוזי� , אבל א� לא התכבד מערב שבת, ומותאו מפני שזהו קצת עפר ולא יגיע לג, שלא ישווה גומות או מפני שאי� ש� עפר

  .וזהו פסיק רישיה, אסור לכבד שמא יבוא להשוות גומות, ורימוני�
כי זהו פסיק  לכבד את הבית כשאינו מרוצ אסורג ש"החמירו יותר מבה – מ"פ המ"י ע"תוספות בש� ר, �"רמב, ")של תמרה"ה "ד: קכד(י "רש

וכשהוא , שמשוה גומות, ועוד, כי אסור להשתמש בה� לכיבוד הביתרישיה שישוה גומות ונאמר בגמרא שמכבדות של תמרה ה� כלי שמלאכתו לאיסור 
  .מרוצ מותר

י מכבדות של "יבוד הבית עאסרו כו, החמירו – אגור בש� אביו, רבנו ירוח�, מרדכי, ספר התרומה, ג"סמ, ק"סמ, ש"רא, פ הטור"י ע"תוספות בש� ר
שמחמה לצל אי� מי שמתיר לטלטל אות� כי ה� כלי שמלאכתו לאיסור שאסור להשתמש בה� לכיבוד הבית :) קכד(כי נאמר עליה� בגמרא , תמרה

� שג� כשמרוצ יש משו� וכ, גזרה אטו שאינו מרוצ וזה אסור אפילו בבית מרוצ. מפני שמזיז עפר ממקומו, כי מזיז עפר ממקומו, ש אסור"ואפילו לר
  .ולא לכבדואפילו בבית שאינו מרוצ לכ� מותר רק לרב� . השוואת גומות בי� הרובדי�

  .מ מותר לכבד שולח� או תיבה מ� הפרורי� שעליה�"מ – מ"הגה
  .א� הגויה מכבדת את הבית אי� למחות בידה – ה"רבנו ירוח� בש� רמ

כי אלו ה� דברי� , ומי שמתירי� במקומו אי� למחות בידו, ש אסרו"� והרא"כי הרמב, ד בה את הביתקרקע שאינה מרוצפת יש לאסור לכב – בית יוס
  .� התירו"� והרמב"ובקרקע מרוצפת יש להתיר כי הרי. דרבנ�

  .פשט המנהג להחמיר ולא לכבד את הבית א� כשהוא מרוצ� כדעת המחמירי� ואי� לשנות – דרכי משה
  

ג "בהאת א "והביא כי. שאז לא מזיז עפר ומשווה גומות, )באבני� או בקרשי�( כ הקרקע מרוצפת"בד את הבית אאשאסור לכ, �"פסק כרמב – מחבר
  .שאינו מתכוו� להשוות גומות, שהתירו לכבד אפילו בקרקע שאינה מרוצפת, "ורי
  .וכ� נוהגי� ואי� לשנות. ג"ק וסמ"סמ ,רבנו ירוח�, המרדכי, )תוספות( י"אפילו במרוצ� כדעת ר פסק כדבריו בדרכי משה להחמיר – א"רמ

  
  .נהגו להקל – א"מג. אסור – ל"מהרש. בי� במרוצ� ובי� בשאינו מרוצ� מותר – א"רמ: י גוי"כיבוד ע

  
  :או דברי� רכי� אחרי� כיבוד בבגד או במטלית

  .מותר – אגור בש� אביו
  .משווה גומותשהרי ג� בגד או מטלית מזיזי� עפר ו, אינו מבי� למה מותר – בית יוס

שה� דברי� קלי� שרק מנקי� את האבק שלמעלה ואי� לחוש בה� , והטע�. וא� בכנפי� של אווזי� נהגו לכבד, הלכה כאביו של האגור – דרכי משה
  .א כדבריו כא�"פ ברמ"וכ. להשוואת גומות

כי אי� , מותר אפילו בבית שאינו מרוצ, ת רכה כזוובמברש. אבל בדברי� קשי� אסור, כ"ה מברשת רכה לטאטוא הריצפה שמותר ג"ה – משנה ברורה
כי זהו , אי� בזה משו� טלטול, על הריצפה' ואפילו יש קליפות של אגוזי� וכד .והרי זה כדבר שאינו מתכוו� ומותר, יותר פסיק רישיה שישוה גומות

  .כגר� של רעי עבורו
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ובפרט א� כבר ניקו את , בקרשי� או אבני�) ז אי� לגזור אטו שאינ� מרוצפי�שא(שבמקו� שרוב בתי העיר מרוצפי� , היוצא מכל זה – באור הלכה

ודאי אי� להחמיר , ורוצה עכשיו בשבת לכבדו במטאטא או ענפי תמרה רכי�, ד מותר אז לכבדו אפילו בשאינו מרוצ�"הבית מערב שבת שלדעת הראב
  .בזה

  
וג� בפסיק רישיה דלא , אסור אפילו בבית מרוצ� – א"מג .שלא ישברו הקיסמי� ,אסור – "פ הרי"ע א"רמ :י מכבדות העשויי� מקסמי�"כיבוד ע

  .אסר מטע� עובדי� דחול – ח"ב! הרי א� נשברי� הקיסמי� הוי מקלקל ופטור, הקשה – ז"ט. ניחא ליה אסור
שכמה אחרוני� , יש לו על מי לסמו' אי� למחות בידו כי, כתב שמי שמקל בענפי האיל� שבזמנינו שיש ספק א� נשברי� לטאטא בה� – באור הלכה

  .מפקפקי� בעצ� האיסור של זה
  

  'סעי� ג
לסו' . אי� מדיחי�: ואמר לו. וביקש להדיח קרקע, מעשה בתלמידו של רבי מאיר שנכנס אחריו לבית המרח�: דאמר רב יהודה אמר שמואל"... – גמרא

  :)שבת מ...". (אי� סכי�: אמר לו, לו קרקע
  .שמא יבוא להשוות גומותאי� מדיחי�  – י"רש

  ".ואי� צרי' לומר בשבת, ט"אי� סכי� ואי� נופחי� ואי� מדיחי� הקרקע ביו" –) י"ז ה"שבת פי(תוספתא 
שלא יעשה כדר' , ש בשבת"ט וכ"ל שאי� סכי� את הקרקע ואפילו היא מרוצפת אבני� ואי� נופחי� אותו ואי� מדיחי� אותו אפילו ביו"כתב כנ – �"רמב

  .ל ויבוא להשוות גומות בזמ� שעושה כ� במקו� שאינו רצו�שעושה בחו
שדברי� אלו אי� בה� צור' , א"והסביר המג). ואיו נופחי�(� שאי� סכי� את הקרקע ולא מדיחי� אותו אפילו במרוצ� "פסק כתוספתא וכרמב – מחבר

  .ששורה אותו במי� עובר ג� על איסור כיבוסוכ, י שימוש בסמרטוט"שכיו� רוחצי� ע, ב עוד סיבה לאסור"וכתב המ .כ כמו כיבוד"כ
  

  .א� נפלו מי� על הריצפה התיר לגרור אות� במגב –) ו"ג ס"פכ( כ"שש
  

  'סעי� ד
  .וזהו פסיק רישיה שכיו� שהיא כבידה יבוא להשוות גומות, אסור לצדד חבית על האר� – טור

  .פסק כטור – מחבר
  .כי חופר את האר�, ישתמש בקרקע כדי להטות את החבית ירי� אותה וישפו' ולא, כשבא לשפו' מחבית – א"מג

א� כל בתי  – שער הציו�. החמיר בזה – ג"פמ. כי לא גזרו בזה במרוצפת, ע"מותר אפילו לדעת השו – תוספת שבת :ג קרקע מרוצפת"צידוד החבית ע
  .אי� להחמיר בזה, העיר מרוצפי�


