
 

 

 

 

 

 אב מלאכה הוצאה ותולדתו הכנסה

 חייב.  -מרשות הרבים לרשות היחיד  )או(מרשות היחיד לרשות הרבים,  הזורק משנה:

ֲעִבירּו  1מכדי זריקה תולדה דהוצאה היא, הוצאה גופה היכא כתיבא? דאמר קרא )ומברר( )צ"ו ב'( ה ַוּיַ ֶׁ "ַוְיַצו מֹש 
ה  ֲחנֶׁ ּמַ בִ קֹול ּבַ ם ֵמהָּׁ עָּׁ ֵלא הָּׁ ּכָּׁ ש  ַוּיִ ה ִלְתרּוַמת ַהּקֹדֶׁ אכָּׁ ה ַאל ַיֲעׂשּו עֹוד ְמלָּׁ ָּׁ ּ ". משה היכן הוה יתיב? במחנה יא()ֵלאמֹר ִאיש  ְוִאש 

, )אהליכם(דידכו  רשות היחידהואי, וקאמר להו לישראל לא תפיקו ותיתו מ רשות הרביםלויה. ומחנה לויה 
 . )של מחנה לויה. והגמרא לומדת שבשבת אמר להם כן( רשות הרביםל

, מה לי אפוקי ומה לי עיולי. סברא היא: מכדי מרשות לרשות הוא )ומבאר(הכנסה מנלן?  .אשכחן הוצאה )ומברר(
 מיהו הוצאה אב, הכנסה תולדה.

נפקא  )ומתרץ(ומכדי אהא מיחייב ואהא מיחייב, אמאי קרי לה האי אב, ואמאי קרי לה האי תולדה?  )ומקשה(
בהדי הדדי,  )של שני אבות נפרדים(, אי נמי שתי תולדות )בהעלם אחד(הדדי מינה דאי עביד שתי אבות בהדי 

 ותולדה דידיה, לא מיחייב אלא חדא.  תי. ואי עביד אבמיחייב תר

קרו לה אב, ואמאי קרו לה תולדה? הך דהואי , אמאי )חטאת נפרדת(דמחייב אתולדה במקום אב  רבי אליעזרול
, קרי לה אב. הך דלא הואי במשכן חשיבא, לא קרי לה אב. אי נמי, הך דכתיבא )מלאכה חשובה(במשכן חשיבא 

 כתיבא קרי תולדה.  קרי אב, והאי דלא

 שיטות הראשונים

שאם עשה אב ותולדותיו בהעלם אחד, אינו חייב אלא חטאת אחת.  הרמב"ם: פסק עשה אב ותולדתו בהעלם אחד

 2דלא כרבי אליעזר המחייב על תולדה במקום אב חטאת נפרדת.

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שמו(

ּלָּׁ  א.  ב אֶׁ ה ֵאינֹו ַחּיָּׁ ּות ִמן ַהּתֹורָּׁ ים ִלְרש  ַרּבִ ּות הָּׁ ים אֹו ֵמְרש  ַרּבִ ּות הָּׁ ִחיד ִלְרש  ּות ַהּיָּׁ יט ֵמְרש  ִ מֹוִציא, ּוַמְכִניס, ְוזֹוֵרק, ּומֹוש  א ּבְ
ַר  ּות הָּׁ ִחיד אֹו ִלְרש  ּות ַהּיָּׁ ְרְמִלית ִלְרש  ְסרּו ִמּכַ ִמים אָּׁ ִחיד; ַוֲחכָּׁ ם ְלַכְרְמִליתַהּיָּׁ ים, אֹו ֵמהֶׁ  ... ּבִ

                                                

 שמות לו,ו.  . 1

 רמב"ם )הל' שבת ז,ז; הל' שגגות ז,ה(.  -מקורות  . 2

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון י"ח
 ו"צ| דף:  "אי| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 הזורק והמושיט

 וחכמים פוטרין. רבי עקיבא מחייב. - מרשות היחיד לרשות היחיד, ורשות הרבים באמצע )הזורק(: משנה א'( )צ"ו

: המושיט רשות הרביםזו כנגד זו ב )שהן רשות היחיד(? שתי גזוזטראות )נוהג הדין לפי חכמים( כיצד:( משנה)המשך 
 : המושיט חייב, והזורק פטור. )באותו צד של רשות הרבים( . היו שתיהן בדיוטא אחת3מזו לזו, פטור )חפץ(והזורק 

רשות זו אחר זו ב )עומדות(: שתי עגלות )בהטענת הקרשים(ויים עבודת הל שכך היתה וטעם הדין(:( )משנה)המשך 

  4.)מחמת כובדם. וגם לא מושיטים לעגלה שבצד(, מושיטין הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקין הרבים

 שיטות הראשונים

שאי  ,הואיל ודרך המלאכה בכך ,ם שעשאוהשאין לפטור המושיט מטעם שניי המאירי: כתב מלאכת המושיט
לה ומכניסה לעגלה ישהמושיט תח ש מפרשיםוי .בירושלמיוכך היא . חייבים ,םיאיפשר להושטה בלא שני

הו שאמר חייב ולא וז .והוא חייב ,קר העניןיהוא הוא ע, האחרת קודם שיבא חבירו ויניחנה על קרקע העגלה

  5.אמר חייבים

                                                

חב רשות הרבים מפסיק ביניהן, שלא היתה עבודת ואכת המשכן מרשות היחיד לרשות היחיד ורשלא מצינו זריקה והושטה במל . 3
  . רש"י.הלוים כך להושיט קרשים מעגלה לעגלה שבצדה, אלא לעגלה שלפניה

דין שמאחר שמן ה ,יראה !ההושטה היתה שם, ומכל מקום ן שנדקדק באיזה דרך היתה ההושטהיויש שואלים ומה עניכתב המאירי,  . 4
 . דיינו אם מחייבין אותו על הדרך שהיה במשכן, ואין אנו מחייבין אלא מצד שהיו במשכן ,היה לנו לפטור אחר שהוא למעלה מעשרה

אם הבור והחלון עומדים וראה ביה"ל )שנד,א, ד"ה אלא אם כן( שכתב )לגבי ההיתר למלאות מבור ברה"ר כשהחוליא גבוהה עשרה(, ו . 5
אפילו למעלה מעשרה  ה"ר,דהוי הושטה דאסור מרה"י לרה"י דרך ר, אסור להוריד הדלי מחלון לבור (אחתבשורה )בדיוטא אחת 

ם שהיו מושיטין וייכעין שהיה במשכן אצל הלו ים,ע"י שני י אםדהא בירושלמי פרק הזורק איתא דמושיט לא הוי כ ,וצ"ע (."אגמ)
ונת וואולי דכ (.עי"ש ,תוד"ה בעשותהא', בשבת ג'  בר זההובא דה"ר )וראבל לא באחד שהושיט מרה"י לרה"י דרך  ,הקרשים מזו לזו

וע"כ המשנה דקאמרה היתר  .הפמ"ג ם כןוכעין זה כתב ג .אבל איסורא איכא גם באחד שהושיט ,הירושלמי הוא רק לענין חיובא
  .לה הוא מיירי דוקא בשתי דיוטותילכתח

 ת”בעזהשי

 פ”תש סיון י"ח
 ו"צ| דף:  "אי| פרק:  שבתמסכת: 


