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  .צוד�  שבת
  ].ה הא"תוד[? באיזה שיעור כבר אינו מציל, כלי חרס המוק צמיד פתיל שנשבר

  
  בזוטרי  ברברבי  
   שיעורו במוציא רימו#!בכלי קט#    שיעורו ברובו!בכלי גדול   י"לפירש
  )שרובו יותר ממוציא רימו#(בכלי גדול   'לתוס

   שיעורו במוציא רימו#!
  )מו#שאי# ברובו מוציא רי(בכלי קט# 

   שיעורו ברוב! 
  

  ?ר באמצע מה דינו"י אחרת ורה"י לרה"המושיט או הזורק מרה
  

  הזורק  המושיט  
 י זו "בסת� רה

  י זו"לרה
   חייב:בצד אחד
  1 פטור:בזו כנגד זו

   חייב:עקיבא' לר
  2 פטור:לרבנ�

  3פטור  פטור  מרפסות זו כנגד זו' ב
  פטור  חייב  מרפסות שבצד אחד' ב

  
  :שבת ד� צו

  ?והא� ה� אבות או תולדות, מני� שה� אסורי�, ר"אמות ברה' הכנסה והעברה ד, אההוצ
  

  תולדה/ אב   ?מני� שה� אסורי�  
  אב  4'וגויצו משה ו  הוצאה
  תולדה  מה לי הוצאה מה לי הכנסה, סברא  הכנסה
  תולדה  גמרא גמירי לה מהלכה למשה מסיני  העברה

  

                                                           
דהנה חידוש די� מושיט נאמר דוקא , ותו מהמש� הדברי�אכ� יש ללמוד א, במשנה לא מבואר די� זה 1

כשהיו מפרקי� את ( שכ� מצינו בעבודת המשכ� שהיו הלוי� מעבירי� את קרשי המשכ� ,בדיוטא אחת
כי לא , דיוטות לא נאמר' אבל בב. מהמשכ� לעגלה הראשונה ומהעגלה הראשונה לעגלה שלפניה) המשכ�

ל דקלוטה "א� נאמר דס' ע אפי"וג� אליבא דר. ת לשמאליתהיו מושיטי� את הקרשי� מהעגלה הימני
 .זה שיי� דוקא בזורק אבל לא במושיט, כמי שהונחה

, ע חייב" אבל למטה לכו" הא� בלמעלה מעשרה ,במה מיירי מחלוקת�' הסתפקה הגמ.) ד! צז(לקמ�  2
כיצד "זה תלוי ג� המש� דברי המשנה שאמרה ספק בו.  למעלה דברי הכל פטוראבל "או בלמטה מעשרה 

" כיצד"שיי� לומר על זה  " למעלה מעשרה על דאי מיירי מחלוקת� ', וכו" שתי גזוזטראות זו כנגד זו
ורבנ� דפטרי קאמרי לה דדוקא במושיט חייב אבל בזורק פטור , דהרי הגזוזטראות ה� למעלה מעשרה

 אי אמרינ� קלוטה " למטה מעשרה על מיירי מחלוקת� אכ� אי . ל דלא ילפינ� זורק ממושיט"משו� דס
הג� שדי� המשנה בגזוזטראות יהיה נכו� אליבא , אבל למעלה מעשרה דברי הכל פטור, כמי שהונחה

ואילו הגזוזטראות ה� , ז בלמטה מעשרה"דהא הרישא מיירי לפ, "כיצד"מ לא שיי� למיתני "מ, ע"דכו
  ).ורקה הז"וכמבואר כל זה בתוד(, למעלה מעשרה

כ באופ� "א, ל דאמרינ� קלוטה כמי שהונחה"למעלה מעשרה וסעל ע "אכ� אי פליג ר, כ� הוא די� המשנה 3
 .זה לדעתו יהיה חייב

ַוְיַצו מֶ.ה ַו4ֲַעִביר' ק&ל 2ַ3ֲַחֶנה ֵלאמֹר ִאי. ְוִאָ,ה +ל ַיֲע)' ע&ד ְמָלאָכה " )ו:שמות לו(לשו� הפסוק  4
ואמר לישראל שלא יביאו , ר" רה"מחנה לויה בומשה היה , " ַו6ָ4ִֵלא ָהָע� ֵמָהִביא,.ִלְתר'ַמת ַה5ֶֹד

 .אליו, י" רה"מרשות� 


