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  .עוד�  שבת
  ?מה דינו, המוציא תב� כמלא פי פרה לגמל

  
  ל "אליבא דר  יוחנ�' אליבא דר  

  ל לאביי" וכ! ס  חייב :לסברתו בלילה  לרב דימי 
  ל לרב יוס�" וכ! ס  פטור :לסברתו בבוקר

  פטור
  ע חייב"                     לכו  לרבי�

  
  ?מה דינו, הכמלא פי פרה לפר) תב� של מיני קטניות(המוציא עצה 

  
  ?ומדוע  ?מה הדי�  

  י הדחק לא שמה אכילה"דאכילה ע  פטור  יוחנ�' לר
  י הדחק שמה אכילה"דאכילה ע  חייב  לריש לקיש

  
  ].ה ואמר"תוד[? מה הטע� דבגד מצטר� לשק ושק לעור ועור למפ� לטמא טומאות דלהל�

  
  לטומאת מת   לטומאת מדרס  

   וראויי� למדרס משו� שה� ראוי� להצטר�   בייחד� למדרס
   הואיל וראוי� ליטמא מושב טמא   1אינו טמא  בלא ייחד� למדרס

  
  ].ה הואיל"תוד['? י ולתוס"מה הביאור בסוגיא דלהל� לרש
  

  "חזיא לדוגמא"  "הואיל וראויי! ליטמא מושב"  
  ראוי לצר� מבגד ושק   י"לרש

  לעשות טלאי למרדעת של חמור
  '  ותב! וכוצהראוי לצר� לע

  ודה לדוגמאלהיות אג
  הואיל ושוי� ה� בשיעור� לעני! מושב   'לתוס

  שכול� שיעור� טפח
   הואיל ושוי� ה� בשיעור� לעני! דוגמא

  שכול� שיעור� בכל שהוא
  

  :שבת ד� עו
  ?הא! דברי! דלהל� מצטרפי! לשיעור אוכלי! כגרוגרת

  

  קליפות עדשי! ופולי�  2ומורס�, סובי�, קליפות גרעיני! עוקצי!  
                     לא מצטרפי�  קמא לתנא 

   מצטרפי�:עדשי!  לא מצטרפי�  יהודה' לר
   מצטרפי�: חדשי!#פולי� 

  3 לא מצטרפי�: ישני!
                                                           

 .).ד� נט(כדלעיל ,  לא טמא מדרס�דכיו� שאומר לו עמוד ונעשה מלאכתנו  1
מ לעני� שבת בעינ� " מ,� לאכול פתו עמה� דעני רגיל כ�והג� שסובי� ומורס� מצטרפי� לשיעור חלה  2

  .וסתמייהו לאו אוכל נינהו, בעינ�מידי דחשיב 
  .ולכ� אינ� מצטרפי�, דכיו� שה� נראי� כזבובי� בקערה רגילי� להסיר� 3
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  :ושבת ד� ע
  ].ה המוציא"תוד [?מה הוא שיעור הוצאת חלב

  
  בחלב לגבינה  בחלב לשתיה  

  כגרוגרת   דנפיש מגרוגרת  1כדי גמיאה   סת! חלב לשתיה#' י בתוס"לר
  למיהו  2כשיתייבש יעמוד על גרוגרת  כדי גמיאה  סת! חלב לגבינה

  3 דזוטרא כדי גמיאה   סת! חלב לשתיה  ' בתוס
  4 דזוטרא כדי גמיאה   ליש מפרשי!

  

                                                           
. את פירושו' ודחו התוס, ר פורת פירש שהוא מלא לוגמא" שהר,)ה כדי"בד(' כתבו התוס 1

אול� ברור הוא שהוא פחות , מה הוא השיעור דכדי גמיאהשלא נתפרש , ! כתבו"! והר"והרמב
  .מרביעית

כ "ל שיחלוב כ"שר, והיות שסת� חלב עומד לגבינה לכ! אמר ש� ששיעור החולב הוי בכגרוגרת 2
מיירי , ומתניתי! דלא הצריכה שיעור אלא כדי גמיאה. חלב שיוכל לעשות ממנו גבינה של גרוגרת

 .במפרש להדיא שהוא לשתיה
  .לכ! הוא חייב כבר בשיעור הקט!, ו! שהחלב מיועד בעיקר לשתיה ואכילהדכי 3
שאי! אד� מתעסק , לבי! עני! חליבה, ושאני היכא דכבר חלב את החלב שאז שיעור הוצאתו קט! 4

דשיעור גרוגרת ' ולכאורה כא! נקטו תוס. (וטורח לחלוב את הבהמה אלא לשיעור גדול של גרוגרת
י "ור). �"א ומהר"מהרש' וע, היפ- הוכחת� דלעיל מסוגיא דיומא, יאהגדול משיעור חלב כדי גמ

  .דאי! חילוק בי! חיוב הוצאה לחליבה, חולק על סברא זו


