
 עין משפט
 נר מצוד!

 אוהרה נכלל דמי שבת כתנ
 המיי׳ פ״א מהל׳ שנת הלכה
 ג וו״ל כל מקום שנאמר
ד ר זה סמור ה נ  שהעושה ל
ר מן הכרת ומן  זה פטו
 הסקילה ומן הקרנן אכל
 אפור לעשות אופו דבר

 נשנת ואיסורו מד״ש
 א א מיי׳ פי״ב מהלכות
 שגת הלכה ע ופי׳׳ג שס
 הלכה ב סמנ לאדן פה

 נווש״ע א״מ סי׳ שמז:
 כ ב מיי׳ שס סי׳׳ג הל״ה:

 תוס׳ ישנים
ן ת״י ו  א) מצאתי כתוב מלי
 וו־׳ל ועי״ל שתים ששי
 הוצאות לחיוב ופטור שהן
 ארבע הכנסות לחיוב ופטור
 עכ״ל ואין נראה לגירושלמי
׳ ׳ ומשיק נ  בעי מה שטס נו
 לחיוב וגי לפטור ע״ש. [לבור
 זה שיין לתוס׳ לעיל ל׳׳ה
 שתיס שהן ארבע אחר
 פירש״י לפני ואין נראה כוי]:

 יציאות השבת פרק ראשון שבת ב.
 יציאות השנת שתים שהן ארכע. הקשה ריב״א לדיני הוצאות
 שבח היה לו לשמח גבי אנוח מלאכות אחר פרק כלל גלול
 לקמן >לף עג.) להתם קחני אבות מלאכות מ׳ חסר אחת וקחני הוצאה
 לבסוף והוה ליה להתחיל כסלר בלברים למיידי בע״ש מבעול יום
 כגון לא יצא החייט במחטו סמוך
 לחשיפה אין שורין ליו והמכין ואין צולין
 בשר ואח״כ במה מלליקין וכירה ובמה
 טומנין שהם לבדם הנוהגים עם חשיכה
 ואח״כ במה בהמה ובמה אשה יוצאה
 לבדם הנוהגים בשבת עצמו ושוב אבות
 מלאכות של שבת ולרך החנא לשנות
 כסלר זה כמו שמצינו בפסחים למתחיל
 בליל י״ל ושוב בי״ל ושוב בשחיטח
 פסחים שהוא בין הערבים ואחר כך
 שונה מאכילח פסחים שהוא בלילה וכן
 ביומא מתחיל בז׳ ימי׳ קול׳ יה״כ ואח״כ
 בעיה״כ ואח״כ ליל י״כ ותירץ להוצאה
 חביבא ליה לאקלומי משום לממשנה
 זו שמעינן כמה לבדם הוצאה והכנסה
 לעני ועשיר ולבעי׳ עקירה והנחה
 ושנים שעשאוה פטורין וילו של אלם
 חשובה לו כל׳ על ל׳ וידו של אלם אינה
 לא כרה״י ולא כרה״ר ור״ת מפרש
 ללבר ההוה רגיל הש״ס לשנות תחילה
 וכן במס׳ ב״ק (דף כ.) השיר והבור
 המבעה וההבער ולא י) נקט כסלר
 הפרשה וכן מפרש רב האי גבי ל׳ צריכין
 להולופ בפרק הרואה (גרסת לף נל:)
 ללא נקט הש״ס כסלר הפסוק ועול
 מפרש ר״ת לפתח ביציאות משוס לבעי למימר לא יצא החייט במחטו
 אע״ג ללא שנה המלבן משום אין נותנין כלים לכובס ולא המבעיר
 משוס במה טומנין הוצאה הוצרך לשנות טפי משום למלאכה גרועה
 היא כמו שאפרש: יציאות. הוצאות הוה ליה למתני׳ אלא
 נקט יציאות לישנא לקרא אל יצא איש ממקומו (שמות מ0 ולרשינן
 מינה (עיחגין לף יד.) הוצאה אל יצא עם הכלי ללקט המן:
 שתים שהן ארבע כפנים. כן נראה כמו שמפרש רש״י כאן
 למבחנים היינו לבעה״ב העומל בפנים ובחוץ היינו לעני
 העומל בחוץ שתים הוצאות והכנסות לחיוב שהן ל׳ הוצאות והכנסות
 לפטור ובשבועות* פרש״י בפנים היינו המסות פנים שנים לחיוב
 לעני ולעשיר ושנים לפטור ובחוץ היינו הוצאות חוץ א) ואין נראה
 מלפירש מילי לעני לחול ומילי לעשיר לחול משמע כפי שפירש כאן
 ולפי׳ להתס לא היה לו לערב הוצאות והכנסות יחל ומיהו שמא לפי שהיה
 צדך להאריך אם היה בא לפרש הוצאות לבל«)[והמסו׳ לבל] מ״מ אין נראה

 א<השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים

 שהן ארבע בחוץ כיצד העני עומד בחוץ ובעל
פשט העני את ידו לפנים  הבית בפנים א
 ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל
 מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית
 פטור: פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן
 לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס
 בעל הבית חייב והעני פטור: פשט העני
 את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או
פשט יכ  שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין ג
 בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה
 או שנתן לתוכה והכנים שניהם פטורין:
תנן התם שבועות שתים שהן ארבע (  גמ׳ ג

 ידיעות

 יציאות השבה. הוצאות שמרשות לרשות האמורות לשבת ובגמ׳י)
 מפרש להכנסות נמי קא קרי יציאות הואיל ומוציא מרשות
 לרשות: שהים שהן ארבע בפנים. לאותן העומלים בפנים שתים מן
 התורה הוצאה והכנסה רבע״ה ובפ׳ הזורק (לקמן צו:) בדשיה נפקא לן

 מרצו משה רעבירו קול במפנה וגויי) לא
 חפיקו מרה״י לר״ה להביא נלבה למחנה
 לויה ויום השבת היה כליליף התם ועל
 שתים אלו חייב חטאת על שגגתו ועל
 זלונו כרת ועל התראתו סקילה וכן
 בכל מלאכת שבת: שהן ארבע.
 מלבריהס הוסיפו שתים לאסור לבתחלה
 ואם עשה פטור ולקמן מפרש להו ואזיל:
 ושתים שהן ר׳ בחון. שתים מן התורה
 הוצאה והכנסה לעני העומל בחוץ
 ושחים מלבדהס כשהמלאכה נעשית
 על ילי שנים זה עוקר וזה מניח לכתחלה
 אסור ואס עשה פטור כליליף בגמרא
 (לף ג.) שנים שעשאוה פטורים: פשט
 העני אה ידו. וחפץ בתוכה: וגה;
 להוך ידו דגעה״ב. לעביל ליה עקירה
 ברה״ר והנחה ברה״י: אי שנעל משוכה
 והוציא. החפץ והניח בר״ה לעביל ליה
ט ע  עקירה [ברה״י] והנחה נברה״ר]: ה
 חייב. שעשה מלאכה שלמה והד שתים
 מן החורה לעומל בחוץ: ובעל הביה
 פעור. פטור לגמרי ואפי׳ לכחחלה
 מותר להא לאו מילי עבל והכי מפרש
 בגמ׳(לף ג.<: פשע געה״ב כו׳ געה״ב
 חייב. והרי שתים מן התורה לעומל

 בפנים: פשט העני את כוי. לעביל ליה עקירה ונטל בעה״ב מתוכה
 והניח בפנים ועביל ליה בעל הבית הנחה: או שנהן להוכה. לעביל
 ליה בעל הבית עקירה והוציא העני והניח: שניהם פטורי!. שלא עשה
 האחל מלאכה שלימה אבל אסורין לעשות כן לכתחלה שמא יבואו כל
 אחל ואחל לעשות מלאכה שלימה בשבת הרי שתים מלבריהם אחח
 לעני בחוץ ואחת לבע״ה בפנים. וא״ת שנים הן לכל אחל ואחל עקירה
 לעני ועקירה לבע״ה הנחה לעני והנחה לבע״ה לקמןי) פדך לה ומשני ללא
 חשיב אלא עקירות שהן תחלת המלאכה ואיכא למימר שמא יגמרנה:
 גמ׳ הנן ההם. במסכת שבועות: שבועוה שהים. שבועות של ביטוי
 להרע או להיטיב שתים הן להתחייב עליהן קרבן עולה ויורל האמור
 בפרשה (ויקרא ה) לנפקי מלהרע או להטיב למשמע להבא אוכל ולא
 אוכל: שהן ארבע. יש לך לרבות עול שתים מדבר הכתוב לכל אשר
 יבטא האלם ןשסז לרבות לשעבר אכלתי ולא אכל לא אכלתי ואכל:

 יליעות
 לרבינו אלחנן מלקאמר בגמרא ליקא נמי לקחני יציאות וקמפרש המסות לאלתר ולא לייק מדקתני בפנים: פשט בעה״ב את ידו כוי.
 תימה לר״י אמאי צריך למפני תרתי לעני ולבעה״ב וכן בריש שבועות למפרש בגמרא (לף ג. ושם) שתים לעני ולבעל הבית מה שייך לקרותו
 שתים מה לי עני מה לי עשיר ונראה לר״י לאיצטריך לאשמעי׳ משוס להוצאה מלאכה גרועה היא למה לי מוציא מרה״י לרה״ר מה לי מוציא
 מרה״י לרה״י ולא הוה גמדנן הוצאה לעני מבעה״ב ולא בעה״ב מעני ותלע מלאיצטריך תרי קראי בהוצאה כלנפקא לן בריש הזורק
 (לקמן לף צו: ושם) מויכלא העם מהביא ובספ״ק לעירובין (לף יז0 נפקא לן מקרא אחרינא ללרשינן אל יצא איש ממקומו אל יוציא ׳)והתם
 פירשתי והיינו משוס למלאכה גרועה היא איצטדך תרווייהו חל לעני וחל לעשיר «=) ופן בכל תוללות לאבות מלאכות לא חיישינן שיהא
 במשכן אלא אבות בלבל ובתוללות להוצאה בעי׳ שיהא במשכן לתנן בהזורק (לף צו.) שתי גזוזטראות זו כנגל זו המושיט והזורק מזו לזו
 פטור היו שתיהן בליוטא אחת הזורק פטור והמושיט חייב שכך היתה עבולת לרם ובריש הזורק (ג״ז שם:) נמי בעי הזורק ל׳ אמות
 ברה״ר מנלן ולחיק לאשכחינהו במשכן על למסיק כל ל״א ברה״ר הלכתא גמיד לה וכל אלו תוללה להוצאה נינהו ולא אבות שאין אבות
 אלא מ׳ חסר אחת וגבי המסה נמי אמרינן בפ׳ במה טומנין (לקמן מט:) הס העלו קרשים מקרקע לעגלה אף אתם אל תכניסו מרה״ר
 לרה׳׳יא) וא״ת טון להמסה היתה במשכן מה צדך תו לקמן בהזורק >לף צו:< לפרושי לסברא הוא מה לי אפוקי מה לי עיולי להזורק ל׳ אמות
 ברה״ר משמע לאי הוה משכחת לה במשכן הוה ניחא ליה אע״ג להתס ליכא סברא ר״ל לאיצטריך סברא להכנסה לבעה״ב ללא הוה במשכן להם
 העלו קרשים כו׳ היינו הכנסה לעני למסתמא בקרקע היו עומלים שהוא רה׳׳ר ואס תאמר כיון לאיכא סברא אמאי איצטריך בבמה טומנין
 למימר להכנסה היתה במשכן וי״ל לתנא ליה איילי לבעי למיתני הם הורידו קרשים מעגלה ואתם אל תוציאו כו׳ אע״ג להוצאה נפקא לן מקרא
 בהליא איצטדך למיתני שהיחה במשכן משוס לקתני בדשא בברייתא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן ואם לא היה מוצא
 הוצאה במשכן הייתי מחייב בכל מלאכות הלומות למלאכה גמורה אע״פ שלא היה במשכן כמו בהוצאה והא לאסמוך קרא לשבת למלאכת
 המשכן הוה לרשינן למילחא אחדתי: שבועות שתים שהן ארבע. בדש שבועות (לן< ג.) מפרש שתים אוכל ולא אוכל לכחיב בהליא
 בקרא להרע או להיטיב להיינו להבא שהן ל׳ אכלתי ולא אכלתי לאתי מלרשא והא ללא מפר׳ שהן ל׳ אזרוק ולא אזרוק והוה אתיא כולה
 כרבי ישמעאל ולא הוה צדך לאוקומי בתד תנאי משום למתני׳ בפ״ג >לף יט0 תנן בהליא שהן ל׳ אכלתי ולא אכלתי וא״ת אמאי לא
 קתני שתים שהן שמונה נאוכל ולא אוכל] אכלתי ולא אכלתי אזרוק ולא אזרוק זרקתי ולא זרקתי ונראה ללבך פירש רש״י בדש שבועות
 שאינו שונה אלא לבר וחילופו ור׳ יצחק תירץ ללא נקט אלא אכלתי ולא אכלתי משוס לפליג ר׳ ישמעאל והוי רבותא טפי אבל אזרוק ולא
 אזרוק למולה ר״י לא חש למיתני וא״ת וגבי שבת אמאי קתני שתים שהן ל׳ ותו לא ליתני נמי מושיט ומעביר מרשות היחיל לרשות
 היחיל לרך רה״ר לחייב כלאמר לקמן >לף צו:) וזורק מרשות היחיל לרשות הרבים ומרה״ר לרה״י וי״ל ללא קתני אלא הכנסה ל)ללמיא
 להוצאה שהוא מרה״י לרה״ר לאפוקי מושיט ומעביר שהוא מרה״י לרה״י וזדקה נמי לא למיא להוצאה שזה בהולכה ביל וזה בזריקה:

 יליעות

 מסורת הש״ם
) לקמן צב.,  א) שבועות ה״ נ

, [  ג) שבועות נ., ד) [ע״נ

 ה) נשמות לון, ו) [לף ג.],
 י) נעי׳ מהר״ס], ה< 1לף נ.
 ודף ה. ושס ל״ה שתיס),
ך מי ד  נו) [ת׳׳י1, י) והתס פ
 כתיב אל יוציא והיינו משוס
׳ע תוספות וע׳ ] ׳לרש׳>כ)  כצי
 פסחיס פה: ל״ה הוצאה],
מד להוצאה ג  ל) ללמיא ל

 כצ״ל,

 מוסף רש ״י
ם. י ע בפנ ב ר ן א ה ם ש  שתי
 שתיס לחיוב המסה לעני
 והמסה לנעל הבית. ושתים
 לפעור כשזה עוקר וזה מניח
 לכתיב (ויקרא ל) בעשותה,
 העושה את כולה !שבועות
ם. ת שתי ו ע ו ב . ש  ה,
קר שפתיס הכתוב י  בשבועת נ
 בויקרא אצל קרבן עולה רורל
 קאמר שתיס כתיבי בקרא,
 לכתיב להרע או להטיב,
 ומפרש במשנה (שס כה.)
 אוכל להעיב, לא איכל להרע,
 שמענה את עצמי, והוא הדין
 לכל לבר שהוא הן ולאי להבא,
 דלהרע או להנרנ להבא
 משמע, יבפ׳יג >שס) מרבה
ס שאין ד ב  מן המקרא אף ל
 בהן הרעה או העבה, ומיהו
 שתיס נינהו יפו לא, לנר

 וחילופו !שם ב.).

 רבינו חננאל
 יציאות השבת שתים שהן
 ארבע בפנים בוי. גמ׳ תנן
 התם בתחילת שבועות,
 שבועות שתים שהן ארבע,


