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  .פד�  שבת
  ?הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת באופני� דלהל� מה דינו

  
   1לראשונהכשהניחה תו� שלשה    הראשונהבמקו�כשהניחה   

  2 דבעי הנחה  פטור :בזורק  חייב  כשהראשונה נמצאת ש�
   דהא מונחת בידו  חייב :מעביר

  3פטור  כשנטל את הראשונה מש�
  

  ,5חצאי גרוגרות בהעל� אחד חייב דוקא א� הוא לרשות אחת'  ב דהמוציא4יוסי' אליבא דר
  ?איזה דבר הנמצא בי� הרשויות נקרא שמחלק את הרשויות לשתי� לפטור

  
   ע# גדול המחלק�"פיסלא    איסור דרבנ� "כרמלית    חיוב חטאת "י "רה  

  חייב  פטור  לרבה
  חייב  פטור  לאביי
  פטור  לרבא

  
  ?מה הוא שיעור כחול להוצאה

  
  א� לקישוט  6א� לרפואה  

  7 שכ$ דר& הצנועות עי$ אחת   עי$ אחת  בכל מקו�
  8שתי עיני�  עי$ אחת   בנות כפרי�"בעירוניות 

                                                           
לחצי ' דאי� צרי� שתהיה בתו� ג, )ה והעבירה"בד(' כ� ביארו התוס, לקרקע' ה א� העבירה תו� ג"וה 1

ומה . מקומות' שזה בב' ע חייב אפי"דהא מבואר בברייתא הבאה דלרשות אחת לכו, גרוגרת הראשונה
שאז , הוא לרבותא,  הראשונה דמשמע דוקא כשהעביר על הגרוגרת!" העבירה דר� עליה"שנקט בלשו� 

 .טפחי� מהגרוגרת הראשונה' טפחי� מהקרקע אלא ג' לא בעי ג
יהודה שסובר שלא נקרא מונח ' שסברתו היא אליבא דר) ה והא"בד(' וביארו התוס, אכ� זו סברת רבא 2

ר "י ורה"י לרה"ע שנחלקו לגבי זורק מרה"� ובי� לרנאול� בי� לרב. כשגבוה מלא החוט' ר אפי"ברה
' דעל כרח� שג� לר', וסיימו התוס. ע חייב"לכו' א� זרק תו� ג, ע מחייב וחכמי� פוטרי�"שר !באמצע 

  .ר לא בעינ� הנחה"יהודה א� מתגלגל ברה
 .'נעשה כמי שקלטה כלב או נשרפה ואי� כא� צירו" של שיעור של כזית של� א, דכיו� שסילק את החצי 3
 .חייב ! לשתי רשויות החלוקות זו מזו הרבה ' אחד אפיכל שהוציא בהעל� , אכ� אליבא דרבנ� 4
, )ה בהעל�"בד('  והקשו התוס".שתי רשיות פטורלרשות אחד חייב לבהעל� אחד : "לפנינו הגירסא 5

הרי שאי� , י חייבראמרינ� שכתב אות אחת בטבריא ואות אחת בציפו:) ד" קד(הא לקמ� , למה פטור
גרס רבינו כ� ומתו� ). יוסי' ה� ג� לשיטת ר' אמי ש� בגמ' ברי רשד' והבינו התוס(חילוק רשויות מחלק 

 .י מחלק בי� כתיבה להוצאה"ור. "יות פטורושתי רשמרשות אחד חייב מ": ת"חננאל ור
דהרי , י"והקשה על זה ר.  שהחילוק תלוי במה שהצניעו האד�,)ה א�"בד(' ביאר רבינו שמואל בתוס 6

דא� לרפואה שבאותו מקו� עושי� אותו , י"ולכ� פירש ר. ואא� הצניע אותו האד� שיעורו בכל שה
  .וא� לקישוט שעושי� אותו לקישוט ואי� רגילי� לעשות ממנו רפואה, לרפואה

מ לעני� השיעור "מ, ילוי פני� וכוחלות את שתי העיני�גא" שיש שאינ� צנועות והולכות ב, כתב המאירי 7
 .אזלינ� בתר הצנועות שכ� נוהגות רוב הנשי�

ש מצוי אכיו� שאי� שחוק וקלות ר, בנות הכפרי� אינ� צריכות לנהוג בצניעות כל כ� לכסות את פניה� 8
 .ש� ועמה מועטי�
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  :שבת ד� פ
  ?מה המחלוקת בשיעור הוצאת סיד

  

  ? והקט�איזהו השיעור הגדול  ?מה הביאור  
   ולקולא � השיעור הגדול מכול  1אצבע קטנה של בת   כדי לסוד קטנה שבבנות"לתנא קמא 

  השיעור הבינוני  2 הוא צידעא:לרב   כדי לסוד כלכול"יהודה ' לר
   ולחומרא השיעור הקט$ מכול�   3 הוא בת צידעא:לרב   כדי לסוד אנדיפי"נחמיה ' לר

  

  ?ראי� דלהל�ולאמ" אנדיפי"מה ה� הפירושי� השוני� בביאור תיבת 
  

  לאיבעית אימא  לרב כהנא  לרב יצחק  לרב  
  5שנתות שבכלי  4פיות' כלי ע� ב  י"ברש' א' לפי
  י"ברש' ב' לפי

  לסוד אבר אבר  7לסוד את כל הגו�  הוא בת צידעא  
  6מצח  

  

  ?כפי איזה תנא שנויה משנתנו שמוב� ממנה שחול מועיל לסיד
  

   שאוסר בעירוב חול" יהודה' אליבא דר   שמתירי� בעירוב חול" אליבא דרבנ�  
  שנויה   8אינה שנויה  לרב חסדא

  שנויה  9שנויה  רבאל
  

                                                           
וג� אי דר� לה� לטפול את , דהרי לה אי שער ואינ� צריכות לטפול בסיד,  ממשדאי לפרש קטנה שבבנות 1

שמיירי באצבע ' ולכ מבארת הגמ. י קטנות הדעדי, )שימושי� שעושי� בסיד' דזה הב(בשר� כדי להאדימו 
אלא שאי עושי� , י שהוא לעני מה שרגילות לסוד את כל הגו  של הבנות כדי להאדימו"רשיומפ, קטנה של בנות

והשיעור הוא כמו , ולכ סדות אות אבר אבר, )כמעשה בתו של אותו הגוי(זאת בפע� אחת כי יכולה הבת למות 
,  שער באצבעות של הבנותשיגדלדהא אי דר� , י כא לעני לסוד את השער"ולא פירש. שסדי� אבר קט אחד

 .ולכ פירש לעני להאדי�
  .ש� היו סדי� על השער סיד כדי להשכיב את השער, במקו� שלפני האוזני� היכ שמסתיי� השיער', פי 2
. ז ה� נושרות" אות� בסיד מועט ועיוסדי�, ודר� הבנות להסיר, תחת מקו� הצידעא גדלות שערות קטנות', פי 3

' ודברי ר, )סיד המעורב במי� רבי�(יהודה בחבוט ' מדברי רבי שאמר שנראי דברי ר, לפירוש זה' והקשתה הגמ
הלא הדר� לסוד , ואי מיירי בבת צידעא, )סיד המגובל במעט מי� ועושי� ממנו כעי ביצי�(נחמיה בביצת הסיד 

הלא לא משתמי� , ואי� מזכיר על זה רבי את ביצת הציד, � את הצידעא עצמהאת השערות ש� בחבוט כמו שסדי
  .בה לסוד את הבת צידעא

ואחת למטה , פיות אחת למעלה שדרכה ממלאי� את הכלי' היה לכלי ב, פ"וה. י"כ הוא הפירוש הראשו ברש 4
ומשנתנו נקטה . ידוכשממלאי� את הכלי היו סותמי� את הפה התחתו שלו בס, שדרכה מוזגי� את המשקה
ותמה רב . הוא הכמות של הסיד שמשתמשי� כדי לסוד ולסתו� את החור התחתו, ששיעור הסיד להוצאת שבת

הרי דר� היי למסמס את הסיד וישפ� כל יינו מהכלי , וכי עושה אד� את מעותיו אנפרות, כהנא על פירוש זה
 . ונמצא שבזבז מעותיו לריק

 .ב כדי שיהיו בולטי� ויראושרגילי� לסוד אות בסיד ל 5
 .שרגלי� לסוד אותו בסיד כדי להאדימו ליפותו 6
ועל זה הקשה רב כהנא , והיינו סיד בשיעור שצרי� לסוד את כל הגו ,  כל הגו " " אנדיפא", י"ובש� רבותיו פירש 7

לסוד את כל דהא ודאי שלא ישתמש בסיד זה , לקנות דבר שלא ישתמש בו, וכי עושה אד� את מעותיו אנפרות
  .דהיא תמות מזה, גופה של בתו

, ורק אז מותר לסוד בו, דהרי אמרו רבנ שמערבי� חול בסיד כדי לקלקלו שלא יהיה מראהו לב ויפה כל כ� 8
 .וזה היפ� משנתנו, כ חזינ שחול מזיק לסיד" וא. משו� זכר לחורב"דאסור לסוד בסיד לב ויפה כל כ� 

ולכ אחר , אסור לסוד בו " דלולא שיוסי  חול לקלל את הסיד , י בפירוש הראשו"רשופי" קלקולו הוא תיקונו"ד 9
שא  , י"ובפירוש השני פירש. כדי להתיר לסוד בו "החורב משערי� את החול הגס בכמה שמוסיפי� לסיד 

  .בכל אופ הרגילות לתת אותו בסיד כדי שיהיה חזק, שמקלקל הוא אצל לוב הסיד


