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  .פאד�  שבת
  ].ה חפי"תוד[? בביאור טומאת ח�' י לתוס"מה החילוקי� בי� רש

  
  
  מה גור� את הטומאה    המנעול�מה די
 הפותחת   ממה עשוי� החפי
  הפותחת לחפי$   טמא משו� שיש לו בית קיבולעשוי מע! ו  מעצ�  י"לרש

  החפי$ לפותחת  הוא טהור כל זמ$ שלא נת$ בו החפי$  ממתכת  'לתוס
  

  ?1בני� מותר לאד� לטלטל בחצר להכניס� לבית הכסא ולא יחוש למוקצהכמה א
  

  ?כמה אבני� יכניס  
  אבני� ששיעור$ ככזית כאגוז וכביצה' ג  יוסי' ולר, א שבבית המדרש"להו

  2אבני� כמלא היד  יוסי' רש� ישמעאל ב' ולר, לנמנו וגמרו בבית המדרש
  אבני� מקורזלות שכל אחת כאגוז' ג  מאיר' לר

  אבני� מקורזלות שכל אחת כביצה' ג  יהודה' רל
  ' לר  אבני� כמלא היד  בבית כסא קבוע

  3כהכרע  בבית כסא שאינו קבוע  ינאי
  

  :שבת ד� פא
  ].ה וחכמי�"תוד[? ט לשימושי� דלהל�"מהיכ� יכול ליטול אד� קיס� בשבת או ביו
  

  ט"לתת במדורה ביו  לחצות בו שיניו  
   שלא הוכ$החצרממקיס� שמגבב ' אפי  4 שלא הוכ$תהבימקיס� שבקרקע ' אפי  א"לר

  6מקיס� שמגבב מלפניו שלא הוכ$' אפי  5דוקא מ$ האיבוס וכיוצא  לחכמי�
  

                                                           
שפחות מהשיעור דלהל$ אינ� חשובות ולא , וכפי השיעור הזה הוא ג� שיעור� להוצאת שבת 1

 .חייב עליה�
וא� אי$ לו כל כ* גדולות יכול לקחת , אבני� גדולות שממלאות את כל ידו'  יכול לקחת ג,'פי 2

 .ארבע או חמשה אבני�
ומה שאמרנו . שהאגוז הוא השיעור המכריע בי$ כזית לכביצה, י אב$ אחת כשיעור אגוז"פירש 3

כגירסת  נראה לו ,)ה וא�"בתוד(ת "אכ$ לר. י"כ$ ביאר המאירי בש� רש, שיקח רק אב$ אחת
והיינו , והכרע פירושו רגל, "וא� לאו כהכרע מדוכה קטנה של בשמי�: "שגרס, רבינו חננאל

 .שיקח אבני� כמלא רגל של מדוכה קטנה של בשמי�
אבל לא מה , א שמה שבבית מוכ$ לכל צרכיו"ל לר"דס, בבית מקיס� שפ צרי* דוקא שיהיה"עכ 4

  .שש� אינו מוכ$ אלא להסקה, שבחצר
אכ$ קיסמי� שהוכנו . ולא בקיסמי� שלא הוכנו, וקא קיסמי� שהוכנו לשימוש בשבתד, כלומר 5

 . ג קרקע משתמש בה$"שנמצאי� ע' אפי
,  ולא אסרו משו� מוקצה ולהתיר דוקא במוכ$,"גבב משלפניו ולהדליק"ומה שהתירו חכמי� ל 6

  .משו� שסת� עצי� עומדי� להסקה


