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  .קמבד�  שבת
  ?הא מותר לטלטל תרומה טהורה ע הטמאה

  
     כשצרי� למקו הכלכלה  )גופו�(כשצרי� לפירות הטהורי

  מותר               באופ� שהטהורה למטה
  מותר   דיכול לקחת הטהורה לבד אסור   באופ� שהטהורה למעלה

  
  ?למקו אחר מה הדי�ונפל מהדימוע סאה , סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה סאי� ונדמעו

  
  �  1כשנפל לכדי חשבו�  כשנפל למעט פחות ממאה סאי

  מדמע  )2וכאילו נפלה תרומה ודאית(מדמע   אליעזר' לר
�  מדמע  אינו מדמע  לרבנ

  
  :שבת ד� קמב

  ? כדי להוציאה ליטול מ� היי�מה יעשה, האב� שעל פי החבית
  

    כשהניח את האב� ש  כששכח את האב� ש
  מטה על צידה ומפילה  � החביותכשאי� החבית בי

  מטלטל את החבית למקו�   כשהחבית בי� החביות
  אחר ומטה על צידה להפילה

  אסור להטות 
  3או לטלטל  את החבית

  
  ?ט"כיצד יש לאד לברור קטנית ביו

  
  כשהפסולת מרובה על האוכל  כשהאוכל מרובה על הפסולת   

  מותר דוקא אוכל מתו) פסולת  לבית שמאי
  יכול לברור ג� פסולת מתו) אוכל  ה"ק בדברי ב"לדעת ת

  5יברור אוכל מפסולת  4יברור פסולת מאוכל  ה"ג בדברי ב"לדעת רשב
                                                           

ולדוגמא א� היו הפחות ממאה , היינו כפי החלק של תרומה שיש בסאה המדומעת, כדי חשבו� פירושו 1
בזה , תרומה שלהרי שיש בסאה המדומעת שנפלה עתה מחדש רק אחד חלקי ששי� , רק ששי� סאי�

  .ע"א� המקו� השני מכיל פחות מפי מאה מהאחד מששי� הזה הוא מדומע לכוהדי� ש
אליעזר שחשבינ� לסאה תרומה שנפלה כאילו היא מונחת ' שאי� הכרח שטעמו של ר' אכ� אמרה הגמ 2

 ושלכ� א� תיפול שוב סאה �הסאה של התרומה הוא וכל סאה שנרי� מהדימוע נאמר שהוא , בפני עצמה
אבל לא לקולא , אליעזר ה� רק לחומרא' דכל דברי ר, דיש לדחות. זו למקו� אחר מדמעת כתרומה ודאי

 . בשבתמתק�הסאה תרומה שנפלה כאילו עומדת בפני עצמה ואי� כא� איסור את להחשיב 
עד  �פ החבית להיות הכנה "ל שלא מהני הנחת האב� ע"וס, דבאופ� זה נעשית האב� בסיס לדבר האסור 3

 .דרב יוס  חולק:) ד  קכה(לעיל ' וע. שיעשה בה מעשה חשוב כדי שתחשב כלי
מ "מ, י כ# הוא מתעסק בפסולת שהיא מוקצה ולא באוכל שהוא היתר"דא  שע, דצרי# למעט בטירחא 4

 .עדי  למעט בטירחא
ל "ללמוד מכא� דס' א סברה הגמ"ובהו. דעדי  שיטרח בהיתר מאשר באיסור שהוא טירחא מרובה 5

, ה בדי� משנתנו זה הטע� שמטלטל את כל החבית ולא רק את האב�"וה, ג שעדי  לטרוח בהיתרא"לרשב
 היא טירחא �דהרי טירחת ההיתרא ליטול את כל החבית ', גמהאלת וועל זה ש. כדי שיטרח בהיתרא
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  :שבת ד� קמב
  ?י שיניח עליו דבר היתר כגו� ככר או תינוק"הא מותר לטלטל מוקצה ע

  
    כשהניח את המוקצה ש  כששכח את המוקצה ש

  , לרב אושעיא לרב יצחק
   , יוחנ�' רלרב אסי בש

  1למר זוטרא לרב יוס�
  אסור  מותר

   אסור:בסת מוקצה  2לאביי ולרבא, לרב אשי
  3 מותר:במת בחמה

  

                                                                                                                                                                                                   
מה לדי� כ די� משנתנו דו"וא, מועטתהטירחא ההיא  �ואילו טירחת האיסור ליטול רק את האב� , מרובה

ג להוציא את הפסולת "שש� כיו� שהטירחא באוכל מרובה התיר רשב, "אוכל מרובה על הפסולת"
שכיו� שבי� כה ', ותירצה הגמ. ג� בדי� משנתנו היה מ� הראוי להתיר להוציא את האב� לבדה, המוקצה

וציא ג� את כ יש יותר טירחא בזה שי"א, יצטר# לטלטל את כל החבית כדי להוציא את היי� שבתחתיתה
כ יצטר# להוציא "ולא שיוציא את האב� ואחועדי  שיוציא רק את החבית , כ את החבית"האב� וג� אח
  ).ה שאוכל פירשו בעני� אחר"בד(' והתוס. י" כ� הוא לפירש� . ג� את החבית

שש� מבואר שרב יוס  , �"בחידושי� המיוחסי� לר' אכ� ע. פ בשוכח מותר"דעכ' כ� משמע מלשונו בגמ 1
י תרווד "ואי# את� מתירי� לטלטל ע, מי שהתיר לא התיר אלא בשוכח ובמקו� הפסד' אמר לה� שאפי

 . מלבד במת בחמה�נ דרב יוס  מודה שג� בשוכח אסור "אבל אה, שלא במקו� כזה' וסכי� אפי
ל שאילולא שהדבר אינו מוקצה "� שמפרש בדברי אביי ורבא דה� ס"דושי� המיוחסי� לריבח' ע 2

' לא היו מטלטלי� אות� כלל אפי, )וכ� בר יונה חזי לאומצא, דעומרי� ראוי� לשבת עליה�(ת באמיתו
שחששו שמא יראו אות� אנשי�  י תרווד וסכי� היה משו�"וכל מה שטלטלו ע, י תרווד וסכי�"לא ע

 .לכ� היו מחמירי� לטלטל לפחות ע� תרווד וסכי�, מוקצהמטלטלי� מטלטלי� ויטעו לחשוב שה� 
  .א� הניחו ש�' לכ# יש להתיר אפי,  שלא יסריח המת�" כבוד הבריות"ו� שיסוד ההיתר משו� וכי 3


