
 

 

 

 

 

 שיעור הוצאת מים

 בהם את הקילור. )ולהמחות(מים, כדי לשוף  (משנה: )המשך)ע"ו ב'( 

 אזול רבנן בתר דשכיחא לקולא, דשכיחא ולא שכיחא )הראוי לשני דברים(אמר אביי: מכדי כל מילתא  )ע"ח א'(
 אזול רבנן בתר דשכיחא לחומרא.  ,. שכיחא ושכיחא)כשיעור הגדול(

 לקולא. אזול רבנן בתר שתייתו  ,רפואתו לא שכיחא יין, שתייתו שכיחא,

 חלב, אכילתו שכיחא, רפואתו לא שכיחא, אזול רבנן בתר אכילתו לקולא. 

 אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא.  ,דבש אכילתו שכיחא, רפואתו שכיחא

 לחומרא? אלא מים, מכדי שתייתו שכיחא, רפואתו לא שכיחא, מאי טעמא אזול רבנן בתר רפואתו 

. רבא אמר: אפילו תימא בשאר מקומות, כדשמואל; דאמר שמואל: כל שקייני מסו 1אמר אביי: בגלילא שנו

 . 2ומטללי, לבר ממיא דמסו ולא מטללי

 שיטות הראשונים

ּלֹור  -ַטל , "הרמב"ם: כתב שיעור הוצאת טל ומים קִּ ית. וְּ ּלֹורִּ ֵדי ָלׁשּוף ֶאת ַהּקִּ ּמַ  -ּכְּ ֵדי ָלׁשּוף ּבַ ם ּכְּ ם. ּוַמיִּ חֹץ  -יִּ רְּ ֵדי לִּ ּכְּ
דֹוָכה. ֵני מְּ חולק על  שהבבליחלק עליו, וביאר  והמאירי. 3הירושלמישהוא על פי  ראב"ד והמאירי" וביארו ּפְּ

  5, שיעור המים ושיעור הטל אחד הוא.הבבלי, ולפי 4הירושלמי

  שיעור הוצאת מיני חבלים

)קנה גומא גמי  )המוציא(. )לאוחזה(לקופה  )בית יד(ת אוזן כדי לעשו )שיעורו( -המוציא חבל  משנה: )ע"ח א'(

רבי יהודה אומר: כדי  (2). )בית אחיזה לתלותם בו(כדי לעשות תלאי לנפה ולכברה  (1) - שמשתמשים בו לקשירה(
 .6)להראותו לסנדלר, כמידה זו אני צריך(ליטול ממנו מידת מנעל לקטן 

                                                

שהן עניים, ומקפידין בדבר מועט, וחסין על יין וחלב לשוף קילור, ואין שפין אלא במים, והלכך רפואתו נמי שכיחא, ובעינן למיזל  . 1
 רש"י. לחומרא.

יתו לגמרי, מפני שהן עבין, מסככין על העין, ומונעין מראיתו עד שיכלה מרא ,ומטללי, מסו החולי, כל משקין ששפין בהן קילור . 2
 רש"י. בר ממיא דעדיפי מכולהו, דמסו ולא מטללי, שנבלעין מיד, או ניגבין מהר, ולא נגלדין על גב העין.; ונגלדין כמין דבק

 ,שהמים הנזכרים במשנה זו פירושה על הטל ,ומתוך כך פירשו קצת מפרשים .בירושלמי פירשו מים כדי לרחוץ בהם פני המדוכה . 3
וגדולי  .שיעורו ברחיצת פני המדוכה ,אבל מים ממש ;שהטל הוא שראוי לכך יותר ,וא שנתנו בו שיעור כדי לשוף בו את הקילורוה

 . מאירי.המחברים פסקוה כן

מדאמר שמואל כל שקייני  ,עד שתרצו רפואתו נמי שכיחא ,אלא מים ששתייתו שכיחא רפואתו לא שכיחא רא,ממה ששאלו בגמ . 4
 מאירי. ?!ואלו בטל היאך אמר שתייתו שכיחא ,מסו וכו'

 רמב"ם וראב"ד )הל' שבת יח,ב(. מאירי )ע"ו ב', ד"ה מים(. –קורות מ . 5

והאי שיעורא זוטר ממוציא חבל כדי לעשות אוזן לקופה, דהא נפה וכברה אינן כבדים ודבר מועט סובלן. ורבי יהודה פליג ומחמיר  . 6
 יחייב, והיינו כדי ליטול הימנו מידת מנעל לקטן. המיוחס לר"ן. יותר, דאפילו בשיעורא זוטר טפי מ

 ת”בעזהשי

 פ”תש אייר טכ"
 ע"ח| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 )הגדל סביב הדקל(כדי לעשות אוזן לסל כפיפה מצרית. סיב  - )עלי לולבי דקלים(ן הוצי )המוציא( :תנו רבנן )ע"ח ב'(
כדי לסוך תחת אספגין  - )שומן(לסנן את היין. רבב  )בשביל(אחרים אומרים: כדי ליתן על פי משפך קטן  -

 ? כסלע. )של איספגין קטנה(. וכמה שיעורה )רקיק שנותנים בתנור, וטחים תחתיו שומן(קטנה 

 . 7אידי ואידי חד שיעורא הוא )ומתרץ(כגרוגרת!  והתניא: קשה()ומ

 כדי לעשות כדור קטנה. וכמה שיעורו? כאגוז. - )כגון צמר גפן(מוכין ( הברייתא:)המשך 

 שיטות הראשונים

)שבת יח,יב( כתנא קמא במשנה, ששיעורו כדי לעשות אוזן לקופה.  הרמב"ם: פסק שיעור הוצאת חבל והוצין
 נא קמא בברייתא, כדי לעשות אוזן לכפיפה מצרית.והוצין, כת

  שיעור הוצאת דברים המיועדים לכתיבה

 הוצאת נייר ושטרות

)קבלה על תשלום מכס. ודרך המוכס לכתוב בו שתי אותיות, והן כדי לכתוב עליו קשר מוכסין  -נייר : משנה )ע"ח ב'(

 . (8"פ שכבר הראהו למוכס ונפטר בו, שהרי ראיה הוא לעולם)אע. והמוציא קשר מוכסין, חייב גדולות משתי אותיות שלנו(

 כמה קשר מוכסין? שתי אותיות.תנא: 

כדי לכרוך על צלוחית קטנה של פלייטון  - )שוב אינו ראוי לכתיבה, וצריך שיעור גדול(נייר מחוק  (משנה: )המשך
 . )בושם(

, או )בגודל של קשר מוכסין(וב שתי אותיות המוציא נייר מחוק, ושטר פרוע, אם יש בלובן שלו כדי לכת תניא:
 פטור.  ,חייב. ואם לאו ,בכולו כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פלייטון

)ששוב אין צריך לו, ואינו עד שלא הראהו למוכס, חייב. משהראהו למוכס, פטור  -: המוציא קשר מוכסין תנו רבנן

 . רבי יהודה אומר: אף משהראהו למוכס, חייב, מפני שצריך לו.ראוי לכלום(

פטור. רבי יהודה אומר: אף משפרעו חייב, מפני  ,חייב. משפרעו ,עד שלא פרעו -המוציא שטר חוב  תנו רבנן:
 שצריך לו. 

ריך בשטר שכתבו אי צמוקי ופליגי אמוראי: רב יוסף מוקי לה בשטר פרוע, ופליגי אי אסור להשהותו. אביי 
מפני שצריך להראותו לבעל חוב שני, ( וה הואופלוגתייהו כשהוציאו ל)לקיימו. רבא בכותבין שובר. רב אשי אמר: 

 דאמר ליה: חזי, גברא דפרע אנא.

                                                

 כסלע.  שטחכגרוגרת, צריך לסוך תחתיה  בנפחפירוש, אספגין  . 7

ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות )מובא להלן(. ובזה מיושב מה שהקשו הראשונים כיון שלמדנו שהמוציא נייר שיש בו כי לכתוב עליו  . 8
 ור שכ"ש אם כבר היה כתוב בו קשר מוכסים שהוא חייב. וא"כ קשה מה לימדתנו המשנה בבבא זו. קשר של מוכסין חייב, בר

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ט אייר
 ע"ח| דף:  ’ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 שיטות הראשונים

ין כרבי יהודה בברייתא, וכתב " הרמב"ם: פסק המוציא קשר מוכסין סִּ ר מֹוכְּ יא ֶקׁשֶ ב, ַאף ַעל  -ַהּמֹוצִּ ָבר ַחּיָ ּכְּ י ׁשֶ ּפִּ
עֹוָלם." ָאָיה הּוא לְּ ֲהֵרי רְּ ַטר ּבֹו, ׁשֶ פְּ נִּ ָאהּו ַלּמֹוֵכס וְּ מוכסין לאחר  המוציא קשר שלפסק כחכמים, ש וריא"ז ֶהרְּ

 9.פטור על הוצאתו ,שהראהו למוכס

י כרבי יהודה בברייתא, שהמוציא שטר חוב, אף משפרעו, חייב, כדי לכרוך על פ הרמב"ם: פסק המוציא שטר חוב
 .10צלוחית קטנה של פלייטון

 

                                                

 ריא"ז )הל' א, סעי' ג(.  )שבת יח,טו(.רמב"ם  –מקורות  . 9

ת צ"ב ביאור מדוע לא פסק כתירוצא בתרא דרב אשי, דצריך לו לבע"ח שני, ויתחייב על שטר פרוע אף בפחות מלכרוך על פי צלוחי . 10
 )שבת יח,טו(.רמב"ם  –וראה עוד בכל הסוגיא במאירי )ד"ה המוצא(. מקורות של פלייטון. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"ט אייר
 ע"ח| דף:  ’חק: | פר שבתמסכת: 


