
 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,



 מסורת הש״ם

 א) נגעים פ״א מ״א,

 ב) שבועות ה., ג) לקמן עג״

 ד) ונגעים פ״א מ״א],

ע״ע חיש׳ י ו (  ה) [לקמן עג.ז, י
 שנועיח נ. ל״ה מראות),
 1) רש״ל מוחק כל דינור זה,

 הגהות הב״ח
 (א) גט׳ ידיעות הטומאה

 שתים שהן ארנע יציאות
 השבת שתים שהן ארבע
 מראות נגעים שנים שהן

 ארבעה מאי שנא הכא:

 מוסף רש״י
ם. ת שתי ב ש ת ה ו א י צ  י
 הוציא מרשות היחיד לרשות
 הרניס למדני מן המקרא
 שחייב, נסרק הוורק(צי:ו רצי
 משה ויעבירו קול כמחנה וגי׳
 ןומתרגמינ!) צא תפיקי
 מרשית היחיד לרשית הרניס,
ן  זהו שתים, אחת לעימד נחו
 והושיט ידי לפנים ונטל חפן
 והוציאו למון, ואחת לעומד
 גפנים ונטל חפץ ממקומו
 והוציאו נילי יהניחו בחון
. ן ארבע ה  (שבועות ב ׳. ש
 יש ללמול מאלי שכשם
 שהקפידה תורה מרשית
 לרשות גהוצאה, כן הקפילה
 כהכנסה, יהרי הן שמיס, אחח
 לעומל כפניס והושיט ידי
ן והכניסו,  למין ונטל חפ
 ואחת לעומל בחיץ ונטל חפן
 ממקימי והישיטו כסניס
ר ק י ע  והניחו !שש. הבא ד
א. שעיקר מסכת ת הו ב  ש
. מהן  באיסורי שנת ;שם ה!
. שתיס ר ו ט פ ן ל ה מ ב ו ו י ח  ל
 לחיוב, הוצאה דעני והוצאה
 לנעל הבית, ושתיס לפטיר,
 אחת שהעני פושט ידי לפנים
 ינתן געל הגיח לתיכה והעני
 היציאה ועגל איהו הנחה ולא
 עגל עקירה, יגעל הבית עקר
 ילא הניח ׳שניהם פטירין,
 ואחת שנעה״ב פישט ידי
 מלאה לחון ונטל העני מתוכה
 יסניח, לעגל נמי געל הגיח
 עקירה יהעני הנחה, ושניהם
 פטורין גשתי היצאיח הללו
יחו י נ א י מ ב ו י  :שס<. ח
ת. להא יציאות קתני או צי  י
 דחייגא תרתי היא להרי!,
 חלא לעני וחדא דבעל הגית
ה א צ ו י ה מ  (שש. הכנסה נ
י לה. שמיציאי ממקומי  קר

 רבינו חעאל ב* יציאות השבת פרק ראשון שבת

 ידיעות הטומאה. האמורות בקרבן עולה ויורל (ויקרא ה< או נפש כי
 תגע וגו׳ ואמרינן במס׳ שבועות (פ״א דף ז ע״3) שאין הכתוב מלבר
 אלא בטומאת מקלש וקלשיו שלאחר שנממא אכל קולש או נכנס
 למקלש וילפינן החס (דף ד.) שאינו מתחייב אלא ביליעה תחלה ויליעה
 בסוף והעלם בינתיים כגון שילע
 שנטמא ונעלם ממנו טומאה ואכל
 קלש ומשאכל ילע שאכלו בטומאה
 שתים הן ממשמעות הכתוב (שס)
 ונעלם ממנו והוא טמא משמע שנעלם
 ממנו טומאה אבל זכור הוא שאכל
 קלש ושזה מקלש הרי שתים העלם
 טומאה לגבי קלש והעלם טומאה
 לגבי מקלש: שהן ארבע. יש לך
 לרבות עול שתים מריבוי ונעלם
 ונעלם ב׳ פעמים לרבות את הזכור
 לטומאה אבל נעלם ממנו קלש כסבור
 שחולין הן או נעלם ממנו מקלש:
 מראות נגעים. ליטמא בהן שנים הן
 שאת ובהרת: שהן ארבעה. מריבוי
 ספחת שהוא משמע טפילה כמו
 ספחני נא אל אחח וגו׳ (שמואל א 3)
 מרבה טפילה לזו ולזו תוללה לשאת
 ותוללה לבהרת ושנו חכמים י) בהרת
 עזה כשלג שניה לה כסיל ההיכל שאת
 כצמר לבן שניה לה כקרוס ביצה.
 מראה לשון זכר הוא משוס הכי תני
 שנים שהן לי: הגי אגוה וחולדות.
 יציאות והכנסות שהיציאות אבות הן
 למויעבירו קול במחנה (שמות לו< לא
 משמע אלא הוצאות אלא מסברא
 אמרינן (בריש הזורק לקמן דף צו:) מכלי
 מרשות לרשות קפיל קרא מה לי
 אפוקי מה לי עיולי: תרתי הדין.
 לעני ולבעל הבית ומאי שהן ארבע
 לקתני החס: מהן לחיוב ומהן לפעור.
 יציאות לעני ולבעל הבית לחיוב ויציאות שתים של פטור שתי עקירות
 של הוצאה כגון פשט בעל הבית ילו מלאה לחוץ ונטל עני מתוכה הרי
 פטור של בעל הבית לקחשיב ליה תנא למתני׳ וכגון פשט העני ידו
 ריקנית לפנים ונתן בעל הבית לתוכה הרי פטור שני של הוצאה (ש״א
 של עני) שהוא אסור לכתחלה לגזרינן שמא יעשה הנחה על עקירתו.
 והיינו שהן ל׳ לקתני התם: הא דומיא דמראוה נגעים קחני לה מה
 ההם כולהו לחיובא. שבאיזו מהן שנטמא בה ונכנס למקלש חייב.
 ולהט פריך ממראות נגעים לאילו שבועות ויליעוח פלוגתא היא
 לאיכא מ״ל בשבועות (דף כה.) אינו חייב אלא על העתיל לבא
c אינו חייב אלא על העלם r וביליעות נמי איכא למ״ל (שם דף 
 טומאה: חיובי תני. כלמפרש לקמיה 3׳ הוצאות וב׳ הכנסות וכולן
 לחיוב ביחיל שעשאס עני לבלו או בע״ה לבלו: חיובי מאי גינהו
 יציאוה. כלומר יציאות קתני למשמע הוצאה לכך מתמה הי מחיובי
 קתני ע״כ יציאות לחולייהו ותרתי הוא להויין ומשני הכנסות נמי
 קחני בהלייהו: מדתנן המוציא מרשוה לרשות. קחשיב מנין אבות
 מלאכות בפרק כלל גלולה): מי לא עסקינן כוי. להא ע״כ אהכנסה
 נמי חייב כלקתני מתני׳ העני חייב וקתני המוציא: מהגיתין. להכא
 נמי ליקא להכנסה נמי קרי הוצאה: דקהני יציאות. ועל כרחיך לא
 מצית מפרש לה ליציאות לחולייהו קאמר ומאי שהן ארבע חיובי
 ופטורי להא מפרש הכנסה ברישא לקתני טצל פשט העני את ילו
 לפנים דהיינו המסה וקתני לה בפירושא ליציאות אלמא הכנסה נמי
 קרי לה הוצאה: רבא אמר. לקשיא לך לישנא ליציאה בין הכא בין
 התם רשויות קחני רשויות שתים רשות היחיל ורשות הרבים שהן
 ארבע בפנים כו׳ כלומר ועל יליהן יש לך ארבע איסורין בפנים
 וכנגלן בחוץ ומהן לחיוב ומהן לפטור. וההיא לשבועות כולהו לחיובא
 כלאוקימנא: הרתי סרי הויין. ארבעה חיובי ותמניא פטורי שתי
 עקירות לעני בלא הנחה ושתי הנחות בלא עקירה וכן לבעל הבית
 כגון פשט העני את ילו מליאה לפנים ונטל בעל הבית מתוכה הרי
 עקירה לעני והנחה לבעל הבית או שנתן לתוכה והוציא הרי עקירה
 לבעל הבית והנחה לעני וכן פשט בעל הבית כו׳ כלקתני לה:
 שיחסרי הויין. לאיכא למיחשב נמי הנך פטורי למיתנו גבי חיובי
 העני חייב ובעל הבית פטור וכן בעל הבית חייב והעני פטור:

 בבא

מראות  ידיעות הטומאה שתים שהן ארבע >א< א)
 נגעים שנים שהן ר׳ יציאות השבת שתים שהן
 ארבע כ<מאי שנא הבא דתני ב׳ שהן ד׳ בפנים
 וב׳ שהן ארבע בחוץ ומאי שנא התם דתני
 שתים שהן ארבע ותו לא הבא דעיקר שבת
 הוא תני אבות ותני תולדות התם דלאו עיקר
 שבת הוא אבות תני תולדות לא תני אבות
 מאי ניהו יציאות ויציאות תרי הויין וכי תימא
 מהן לחיוב ומהן לפטור והא דומיא המראות
 נגעים קתני מה התם כולהו לחיובא אף הכא
 נמי כולהו לחיובא אלא אמר רב פפא הכא
 דעיקר שבת הוא תני חיובי ופטורי התם
 דלאו עיקר שבת הוא חיובי תני ופטורי לא
 תני חיובי מאי ניהו יציאות יציאות תרתי הויין
 שתים דהוצאה ושתים דהכנסה והא יציאות
 קתני אמר רב אשי תנא הכנםה נמי הוצאה
 קרי לה ממאי מדתנן ״המוציא מרשות לרשות
 חייב מי לא עסקינן דקא מעייל מרה״ר לרה״י
 וקא קרי לה הוצאה וטעמא מאי כל עקירת
 חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה אמר
 רבינא מתניתין נמי דיקא דקתני יציאות
 וקא מפרש הכנסה לאלתר ש״מ רבא אמר
 רשויו׳ קתני רשויו׳ שבת שתים: א״ל רב מתנה
 לאביי הא תמני הויין תרתי םרי הויין וליטעמיך
 שיתסרי הויין א״ל הא לא קשיא בשלמא

 בבא

 ידיעות הטומאה בוי. וא״ת ואמאי לא קתני העלמות שתים שהן
 ל׳ העלם טומאה ואכל קלש או נמס למקלש שהן ל׳
 העלם קלש והעלם מקלש והוה אתי שפיר ללא מצי למיפרך הני תמני
 הויין כלפריך איליעות וי״ל מקט יליעות כלמפרש התם (פ״ג ד׳ יד:)

 יליעות קמייתא לליתנהו בכל התורה
 כולה קחשיב בתרייתא לאיתנהו בכל
 התורה לא קחשיב א״נ יליעות
 בתרייתא למייתי לילי קרבן קחשיב
 ולההיא לישנא ליליעות קמייתא קחשיב
 לא שייך למיתני גבי שבועות ושבת
 יליעות שבועות ויליעות שבת ולאילך
 ליש נא נמי לקאמר יליעות בתרייתא
 למייתי לילי קרבן קחשיב לא תנא
 בהו יליעות טון לחילוק שתים שהן
 ארבע משכחת באיסורא גופיה אבל
 גבי טומאה החילוק לשתים שהן
 ארבע אינו בא אלא מחמת היליעה:
 מראות נגעים ובו׳. ברוב
 ספרים גרס שנים שהן
 ל׳ וכן בשילהי המזבח מקלש(!נחים פח:)
 ברוב ספרים גרס מראוח נגעים ר׳
 לוסא אומר שלשים וששה עקביא
 בן מהללאל אומר שבעים ושנים
 לממראה יאמר מראות כמו ממחנה
 מחנות וכי היט לכתיב ועתה הייתי
 לשני מחנות (כראשית לכ) ה״נ קתני
 שפיר מראות שנים ואע״ג להתם
 חשיב כולי האי והכא לא חשיב אלא
 3׳ שהן ל׳ התם חשיב פתיכין ונגעי
 אלם וראש וזקן ונגעי בתים והכא לא
 חשיב אלא לבנות כלתנן במס׳ נגעים
 (פ׳׳א מ״א) ומייחי לה בפ״ק לשבועות
 (דף ה.) בהרת עזה כשלג שניה לה
 כסיד ההיכל כו׳י<: התם דלאו
 עיקר שבת אבות תני ותולדות לא

 תני. וא״ת והא במראוח נגעים תני אבות ותוללות כלמפרש בשבועות
 שהן ארבע שאת ותוללתו בהרת ותוללתו אף על גב להחס לאו עיקר
 נגעים הוא וי״ל ללא למי לתוללות לנגעים כתיבי ותוללות לשבת לא
 כתיבי: והא דומיא דמדאות נגעים קתני. הא מקט מראות
 נגעים טפי משבועות ויליעות משום לאינהו גופייהו לא ילעינן להוו
 להו כולהו לחיובא אלא משום ללומיא למראות נגעים קתני לבכולהו
 איכא פלוגתא בר ממראות נגעים: התם דלאו עיקר שבת הוא
 חיוב• תני פטורי לא תני. לא הוה צריך לומר משוס ללאו עיקר שבת
 הוא אלא משום ללומיא למראות נגעים קתני להוו כולהו לחיובא אלא
 משוס לצריך לשנויי הכא לעיקר שבת תני חיובי ופטורי קמסייס נמי
 התם ללאו עיקר שבת הוא וגם המקשה לא הקשה לליתני התם כי
 הכא טון לילע ללומיא למראות נגעים קתני אלא פריך לליתני הכא
 שתים שהן ל׳ ותו לא: ״וכי תימא מהן לחיוב ומהן לפטור. רש״י
 לא פי׳ כאן לפי שיטתו שבסמוך לעקירות קחשיב ולפי שיטתו היה
 לו לפרש שתים לפטור בעקידות לבעה״ב: והא יציאות קתני. לא
 פריך אלא אמתני׳ לשבועות להוה כולהו לחיובא ולא משכחת אלא
 שתים אבל במחני׳ להכא משכחת לה כולהו ביציאות כגון שלא יהיו
 כולם לחייבא שתים להוצאה שיש בה חיוב חטאת ופטור אבל אסור
 לאתי לילי חיוב חטאת שהן ל׳ פטור אבל אסור ללא אתי לילי חיוב
 חטאת ופטור ומותר בעני וכן בעשיר לפירוש ריב״א בסמוך ולהט
 לעיל ט משני הכא לעיקר שבת הוא תני אבות ותוללות לא הוה מצי
 למיפרך ותא יציאות קתני: מי לא עסקינן דקא מעייל מרה״ר לרה״י.
 יבפ״ק לשבועות (דף ה:) פריך ואימא לקא מפיק מרה״י לרה״ר ומשני
 א״כ ליתני המוציא לרה״ר מאי מרשות לרשות אפילו מרה״ר לרה״י וא״ת
 ומ״ש לתני תוללה להוצאה ולא תני שוס תוללה לכל שאר אבוח
 ותירץ ריב״א לבכל שאר תוללות אס היה רוצה לשנותם היה צריך

 להאריך בלשונו אבל המסה לקרדה הוצאה כוללה עמו בקוצר:
 וקמפרש הכנמה לאלתר. וא״ח ואמאי לא לייק מכח ללא
 משכחת ארבע בפנים ול׳ בחוץ בלא המסות וי״ל
 למשבחת להו כלסירשתי לעיל א׳׳נ למהא לא הוה שייך למימר מתני׳
 נמי ליקא למאי אולמא מההיא לשבועות לקיימא עלה להתס נמי

 לא משכחת טלהו לחיובא אא״כ תחשוב הכנסות בכלל:
 רשויות קתגי. רשויוח שחים שהן ארבע פירוש לשתים קאי

 ידיעות הטומאה שתים שהן
 ארבע, יציאות השבת שתים
 שהן ארבע, מראות נגעים
 שנים שהן ארבע. ואקשינז
 אמאי התם במסכת שבועות
 לא קתני בענין שבת שתים
 שהן ארבע בפנים ושתים
 שהן ד׳ בחוץ והבא קתני
 שתים שהן ארבע בפנים
 ושתים שהן ארבע בחוץ.
 ושנינן הכא דעיקר שבת
 תני אבות ותולדות כוי,
 ונדחת. ושני רב פפא הכא
 דעיקר שבת תני חיוכי
 ופטורי, התם חיובי תני
 דומיא דשבועות, וידיעית
 הטומאה ומראות נגעים
 משום הכי פטורי לא תני
 התם. ואקשינן תוב והא
 תרתי אינין הוצאה דעני
 והוצאה דבעל הבית. ושני׳
 שתים דהוצאה כדאמדן,
 ושתים נמי יהכיסד אחת
 דעני ואחת דבעה״כ הוצאה
 קרי לה. ופירשה רב אשי
 לטעמא ואמר האי תנא כל
 עקירת חפץ ממקומו כיון
 שמוציאו ממקום למקום
 אפילו הכנסה קרי לה
 הוצאה. וסייעיה רבינא
 ואמר רייקא דמתניתין
 היי דקתני יציאות השבת
 וקא מפרש בתתלת דבריו
 פשט העני את ידו לפנים
 שהיא הכנפה ש״מ ההכנסה
 הוצאה קרי לה. רבא
 אמר רשויות שבת שתים
 קתני הוצאה והכנסה דעני,
 •יוצאה והכנסה דבעה״ב.
 אקשינן תוב ד׳ בפנים וד׳
 ־חוץ הא תמניא, ואנז תנינן
 ״כ. יכי תימא לטעמיך י״ו

 הויין,

 ארשרות רשות הרבים ורשות היחיל וקשה לריב״א לאס כן לא הוה ליה למיתני ושתים שהן ארבע בחוץ אלא שתים שהן
 ארבע בפנים וארבע בחוץ שתים שתים למה לי ופירש ריב״א רשויות שבת יש בהן שני חיובים שהן ל׳ בפנים ובי חיובים שהן ל׳ בחוץ
 ויציאות נראה לריב״א להוי כמו תוצאות לאשכתן רשויות לאקרי הוצאות לכתיב (כמדבר לד) והיו תוצאותיו הימה ומתרגמינן רשוותיה:

 בבא


