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  .הד�  שבת
  ?ר"י או רה"הא� נחשב רה, טפחי� הנתו� ביד אד�' על ד' טרסקל שיש בו ד

  
  ר"כשהאד� עומד ברה  י"כשהאד� עומד ברה  

  י" רה:טפחי�' מעל י  י"רה  יהודה' יוסי בר' לר
  1ר" רה:טפחי�' מתחת י

  ר"רה  י"רה  לרבנ�
  

  ? מה הדי�,הזורק חפ� וקבלו הוא או אחר
  

  כשעקר ממקומו לקבלו  כשעמד במקומו לקבלו  
   דהאחר עשה את הקבלה"הזורק פטור    דחשוב מניח ביד האחר"הזורק חייב   בקבלו אחר
  טבלא הבאה'  וע"תיקו   2פטור  קבלו בעצמו

  
  ].ה כשני"תוד[? מה הדי�, הזורק חפ� ועקר ממקומו וקבלו באופני� דלהל�

  
   �  כשלא הניח לחפ

  וקילבו להגיע למקו� הילוכו 
  פ� כשהניח לח

  בלויכו וש� קולהגיע למקו� היל
  חייב  תיקו  3י"לרש

  תיקו  פטור  4לרבינו חננאל
  

                                                           
ולכ+ כיו) שהוי בידו , כיו) שאי) כרמלית בכלי�, דלא חשיב כרמלית) ה כא)"בד(' וביארו התוס 1

' אינה נקראת אלא עד גובה גר "הג� שבסת� רה, ר" חשוב ג� הטרסקל כרה"ר "והוא עומד ברה
  .טפחי�

ה "בד(' כ) מבואר בתוס, אמות מימינו לשמאלו פטור' א� העבירו כ+ ד' ואפי, דלא יצא ממקומו 2
  ).כשני

הא ודאי יש ,  היינו מאיזה טע� יש לפטור"" מאי קמיבעיא ליה"' י מפרש ששאלת הגמ"רש 3
שני כחות באד� אחד ): "י"כפי גירסת רש(' ועל זה מתרצת הגמ. לחייב הרי עשה עקירה והנחה

דכיו) שלא הניח לחפ/ להגיע ', פי, "או דלמא כשני בני אד� דמי ופטור, � אחד דמי וחייבכאד
או שג� , למקומו ור/ ותפסו יתכ) שנחשב כשני בני אד� שאחד עשה עקירה ואחד הנחה ופטור

אול� כשלא עיכבו מלהגיע למקומו אלא תפסו . בזה חשוב כאד� אחד שעשה עקירה והנחה וחייב
דלא גרע מזורק ליד חברו שחייב משו� שעשה ,  בזה ודאי חייב"+ לנוח ש� במקו� שהיה צרי

  .עקירה וג� הנחה ביד חברו
או דלמא כאד� , שני כחות באד� אחד כשני בני אד� דמי וחייב: "י"ח גריס איפכא מרש"הר 4

 בעיא ליהיובזה מ, בל את החפ/ במקו� שהיה צרי+ לנוחידמיירי שזרק וק', פי, "אחד דמי ופטור
, או דלמא פטור, הא� חשיב כשני בני אד� וחייב כדאמרינ) לעיל שא� זרק לתו+ יד חברו חייב

. ר פטור"אמות ברה' י אד� אחד הוי כמו שנות) מימינו לשמאלו שא� שהעבירה ד"דכיו) שנעשה ע
דא� חשיב כשני בני אד� הרי שאחד עשה את , נ פטור"חפ/ להגיע למקומו ממהאבל א� לא הניח 

  .ה כמו שזורק מימינו לשמאלודז ,כ פטור" אחד גוא� חשיב כאד�,  ואחד את ההנחההעקירה
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  :שבת ד� ה
  ?הא� שיי" לעשות עקירה באופני� דלהל�

  
  המונחי� בכלי המונח במי�  ג מי�"המונחי� ע  

  כ+ דרכ� " הג� שניידי ,שיי+  במי�
   דאי) דר+ להצניע חפצי� כ)"אינו שיי+   באגוזי�

   1 שיי+:יוחנ� ב� נורי' לר  שמ�
   לא שיי+:לרבנ�

   –תיקו 
  הא� אזלינ) בתר הכלי שאינו נח 

  כ) נחאו בתר מה שבתוכו ש
  

  
  ?מה דינו, ר בשבת והיה עומד באופני� כדלהל�"היה עליו משוי והל" ממקו� למקו� ברה

  
  באופ� שעמד לכת�   לנוח#באופ� שעמד לפוש   

  אמות'  כשהשלי� ד" חייב  פטור  אמות' כשהיה עומד כל פע� תו" ד
   עד שינוח" פטור  חייב  אמות' כשעמד אחר שהל" ד

  
  , )אצטבאות שה� כרמלית#(דר" סטיו ) ר"רה#(לפלטיא ) י"רה#(המוציא מחנות 

  ? ומדוע,מה דינו
  

  מה הטע�  מה הדי�  
   ולא נחשב שעצר בכרמלית"מהל+ לאו כעומד דמי   חייב  לרבנ�

   ונחשב שעצר בכרמלית"מי מהל+ כעומד ד  פטור  לב� עזאי
  

  ?ר מה דינו"וכ� העומד לפוש בהליכתו ברה, ר"אמות ברה' הנוטל חפ� ומהל� ד
  ].ה בשלמא"תוד [

  
  ר"העומד לפוש בהליכתו ברה  ר"אמות ברה' המהל" ד  

  אמות ביחד'  דלא הל+ ד"פטור    מהל+ לאו כעומד דמי"חייב   לרבנ�
  2א"קא ליה לריבמספ   דהלכתא גמירי לה" חייב  לבנ� עזאי

  

                                                           
ונגע טבול יו� , יוחנ) ב) נורי ורבנ) לגבי שמ) של תרומה שצ� על גבי יי) של תרומה' נחלקו ר 1

וא� , פסל ג� את היי) " דא� חשבינ) ליה חיבור . הא� פסל ג� את היי) או רק את השמ),בשמ)
שיוכל (דטבול יו� רק פוסל ואינו מטמא , ואי) בכח השמ) לפסול את היי). את השמ)רק פסל , ולא

 והוי הנחתו "ג מי� חשיב חיבור "ה במונח השמ) ע"ה, יוחנ) דחשיב חיבור' ולר). לטמא אחרי�
  . ש� הנחה

, שמהל+ כעומד דמי והיה לו לפטור' ל שאפי"דכיו) שס, דאולי יש להחמיר כא) אליבא דב) עזאי 2
 חייב משו� דהלכתא "ג שעמד ממש "ה בכה"כ ה"א, כל אופ) חייב משו� דהלכתא גמירי להוב

 . גמירי לה לחייב במהל+ ע� חפ/


