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 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

Ofman
קו

Ofman
קו



 עין משפט
 נר מצוה

׳ סי״ג מהלי שנת הלכה ,  נ א מ,
 ז טיר שי״ע אי״יז סי׳ שמו:

 ד כ מיי׳ שס הלי ת:

 תום׳ ישנים
 א) א״נ י״ל דמ״מ לאיסור שנפ

 פטור ומותר:
) ורשב׳־א פ־׳ להנחה פשיטא  נ
 ליה ואפייה נע־ על עקירה
 מפריך לקמן דלמא הנחה לא

 בעי אבל עקיר׳ בעי:
 נ) ילרשב״א שמחלק בין עקידה
 להנחה לקי־מ. וכתב במ״ס אך
 מ״מ קשה לי לפ״ה כיין דהיי
 הנחה אע״ג ללא נייח על גבי
 קרקע אפיי הוציא ילי מליאה
 לחון או לפנים יתחייב אלא ולאי
 השוס כשילו דוקא ברשות
 אחרת לא הוי הנחה כדפרש״י
 משו׳ לנתר ייפו גרידא ולדי״
 ללא מחלק נין עקירה להנחה
 קשה לי אמאי לא פשיט
 ממתניתין לעקירת גיפו
 כעקירת חפן פי היכי להנחת
 חפץ ביל נעה״ב שהיא וילי
 ברשות א׳ הוי הנחה יצ״ל דגני
 הנחה מודה הקונטרס שיש
 חילוק אבל בעקידות לחשיני
 טפי אפ״ הוי יל ו נרשית שהיא
 שש לא הד עקירה טון ללא נח

 ע״ג קרקע:

 רבינו חננאל
 חטאת הוא חשיב התנא, אבל
 פטורי הלא אתי בהן לידי
 חיוב חטאת לא קתני. וזה
 פירושו פשט העני את ידו
 לפנים שיש בה חפץ שעקרו
 מרה׳- והכניסו לרה״י ולא
 הניחו וכיון שלא הניחו אי;
 לו [אלאן אכור, ואילו הנ־הד
 היה חייב חטאת, וזהו פטור
 אבל אסור דאתי ליה׳ חיוב
 הטאת. אבל כעה״כ שנטל
 חפץ מיהי של עני אף ע״פ
 שעשה מעשה ואסיר מיהו לא
 אתי לידי חיוב חטאת לעולם,
 שאין א וכי דרך כדי שעקד,
 כבר עקרו העני ולא נשאר לו
 מה לעשות יותר ממה שעשה,
 והמעשה שעשה הנחה איכא
 עקירה ליכא הלכך הוא פטור
 אבל אס־ר. ביוצא בה בעה״ב
 שעקו חפץ מרד־׳י ונתי־ לתוך
 יהו של עני והוציאו העני
 והניחו בדה״ה, בעה״ב שעקה
 מהה״י ואילו הוציאו והניחו
 ברה״־ היה חייב חטאת חשיב
 ליה, אבל העני שהניח דלא
 אפשר ליה לאיתחיובי כי האי
 גוונא חטאת לא קחני ליה.
 כללו של הבר העיקר אחי לי!״
 חיוב חטאת אילו הניח שהנחה
 אחר עקירה היא, אבל המניח
 לא אתי לידי חיוב חטאת
 לעולם שכבר נעקר מקודם,
 ולא נשאר למנ־ח מה לעשות.
 נמצאו בבבא ד׳ פטורי. ב־
 מהן יתכן ׳שיבוא לידי חיוב
 חטאת רבי מהי לא, וכן בבבא
 הסיפא ד׳ כיוצא כהן. נמצאו
 כהני ד׳ בבי י״ו, ד• מנהון
 חייב חטאת, והי מנהון פטור
 ומותר, והי מנהון פטור ולא
 אתי בהו לידי חיוב חטאת.
 ,יד• מנהון אתי בהו לידי חיוב
 חטאת. והאי תנא ד׳ האיח
 בהן חיוב חטאת, ודי פטודי
 דאתי בהן לידי חיוב חטאת
 קת:י הנ׳ אהרינ׳ הפטור ומותר
 ופטורי הלא אתי בהו לידי
 חייב חטאת לא קתני. ועלתה
 השמועה יחיד שעשה חייב,
 שנים שעשו פטודין. ירושלמי
 מנין שההוצאה נקראת מלאכה
 שנאמר ויצו משה ויעביהו קול
 כמחנה לאמר וגוי. בעא מיניה
 רב מרי הטעינו חבירו אוכליי
 ומשקין ברח״י והוציאו לחוץ
 מחו עקירת גופו כעקירת
 הפץ ממקומו דמי וחייב
 או לא. אייל חייב ואינו
 דומה לידו דמתניתין, שהנותן
 לתוכה ומוציא שניהם פטורים.
 מ״ט ידו לא ניחא בתה
 גופיה גרירה ומקום שגופו
 ערמה שם יהו השיבה, כ
 אם יעתק הגוף יהו נמשכת
 עמו, וכיון שהגוף בחוץ כמו
 כן היד בחוץ חשיבה, והנה
 לא עקר מדה״י. אכל בעת
 שהגוף כפנים גופו נייח -בעי
 עקירה, ואם נתנדנד כאילו עלה

 אם הוא משא כבד.

 יציאות השבת פרק ראשון שבת נ.
 בבא דר־שא פטור ומותר. וא״ת והא קא עבר אלפני עור לא
 פתן מכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא היה בידו
 ללא עבר משום לפני עור דמושימ כוס יין לנזיר מוקי לה בפ״ק למס׳
מ״מ איסור לרבנן  עבולת כוכבים ילף ו:< לקאי בתרי עברי לנהרא 8
 מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור
 ואפילו אי מיירי בנכרי ללא שייך
 לפני עור מיהו איסור לרבנן מיהא
 איכא כלתניא בשילהי פירקין (לף
 יט.< נותנין מזונות לנכרי בחצר
 נטלו ויצא אין נזקקין לו משמע
 לווקא כשהנכרי בחצר אבל אס עומל
 בחוץ ופושט ילו לפניס משמע
 לאסור ליפן להליא ע״מ להוציא
 ויש לומר למיירי בנכרי והחפץ של
 נכרי לאפילו מכניס ומוציא כל
 היום אין כאן איסור כלל כיון שאין
 החפץ של בעל הביתא): בר מחני
 תלת. הקשה ר״ת הא איכא הא לתנן
 בפרק במה מלליקין(לקמן כט:< המכבה
 את הנר מפני שהוא מתירא כו׳ ואס
 בשביל החולה שיישן פטור ומוקי לה
 בחולה שיש בו סכנה וא״כ הוא פטור
 ומופר לאין לך דבר שעומל בפני
 פקוח נפש ותירץ להא מלתא לפשיטא
 היא ולא איצטריך ליה לשמואל
 לאשמעי׳ כלמשני בסמוך ללא איצטריך
 ליה לאשמעי׳ פטורי ללא קעביל מעשה
 וצל נחש מיירי בלליכא סכנה שיוכל
 להנצל בענין אחר אלא משוס צערא
 שרו ליה רבנן כמו במפיס מורסא
 וכן מוכח בריש פרק שמונה שרצים (שס ד,ז:) לצל נחש לאו משוס סכנה
 פטור להא מוקי לה כר׳׳ש לאמר מלאכה שאצ״ל פטור עליה וע״ק
 לר״י והא איכא הא לתני׳ בפ׳ במה אשה >ש0 סב.) ר״א פוטר בכובלת
 ובצלוחית של פלייטון והוא פטור ומותר להא בבריי׳ אחרת קתני התם
 רא״א יוצאה אשה בכובלת לכתחלה ותירץ ר״י בשם ר׳ אברהם ללא
 חשיב שמואל אלא פטורים השנויין במשנה לצל צבי משנה היא בהאורג
 (שס ד׳ קו:< הצל נחש ומפיס מורסא משנה היא בעליות >פ״3 מ״ה<

 בבא דרישא אפטור ומותר לא קתני אלא בבא
 דסיפא דפטור אבל אסור קשיא מי איכ׳ בכולי
כל פטורי (  שבת פטור ומותר והאמר שמואל א
 דשבת פטור אבל אםור בר מהני תלת דפטור
 ומותר צידת צבי &וצידת נחש ומפיס מורםא
 כי איצטריך ליה לשמואל פטורי דקא עביד
 מעשה פטורי דלא קא עביר מעשה איכא
 טובא מ״מ תרתי םרי הויין פטורי דאתי בהו
 לידי חיוב חטאת קא חשיב דלא אתי בהו
 לידי חיוב חטאת לא קא חשיב שניחן פטורין
 והא אתעבידא מלאכה מבינייהו ב<תניא ר׳
 אומר 1מעם הארץ בעשותה העושה את
 כולה ולא העושח את מקצתה יחיד ועשה
 אותה חייב שנים ועשו אותה פטורין איתמר
 נמי א״ר חייא בר גמרא נזרקה מפי הבורה
 ואמרו בעשתח יחיד שעשאה חייב שנים
 שעשאוה פטורין: בעי מיניה רב מרבי
 הטעינו חבירו אוכלין ומשקין והוציאן לחוץ
 מהו עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי
 ומיחייב או דילמא לא א״ל -חייב ואינו דומה
 לידו >* מאי טעמא גופו נייח ידו לא נייח

 א״ל

 בבא דרישא. העני חייב ובעל הבית פטור ובעל הבית חייב והעני
 פטור לפטור מחטאת ומותר לכחחלה להא לאו עקירה עבר ולא הנחה
 עבל ג< [שהאחר] הניחה בילו: פטור אבל אסור. פטור מחטאת אבל
 אסור מדבריהם לכתחלה: צידה צבי וצידה נחש ומפיס מורסא. כולהו

 3פ׳ ר״א אומר האורג בסיפיה והתם
 מפרש טעמייהו מנא ליה בהו לפטור
 ומותר: מורסא• קויסטור״א: מפיס.
 עוצר שתפתח וחצא הליחה: כי
 איצטריכא ליה. לאשמעינן לפטור
 ומותר בהנך דאית בהו מעשה כגון
 הני תלת ותו ליכא: איכא טובא. כגון
 הנך ל33א לרישא: פטורי דאתי בהו
 לידי חיוב חטאה. *5כגון עקירות שהן
 תחלת המלאכה לאיכא למגזר לילמא
 גמר לה אבל הנחות לא מצי למיתי
 לילי חיוב חטאת להא ליכא עקירה
 גבי האי. וארבע לקתני בכל חל תרתי
 לחיובא ועקירה לפטורא לתרתי נינהו
 פשט העני ילו מלאה לפנים הא חלא
 או שנתן לתוכה בע״ה וידו של עני
 היפה ריקניח הא תרחי וכן 3אילך.
 ורבותיי אומרים פשיטוח יל לפנים י)
 ׳)[לגבי שניהם] בין מלאה בין ריקנית
 היא תחלת המעשה וההוא הוא לקחשיב
 להוו להו תרחי בעני ותרתי בבע״ה.
 כל חיוב ופטור במסכח שבת בחטאת
 קאי ובשוגג: מעם האר; בעשותה. גבי
 חטאת כתיב: הטעינו חבירו. שהיה
 גופו ברה״י והטעינו חבירו לאיהו
 גופיה לא עקר מילי: אוכלין ומשקין.

 אורחא למילתא נקט ל3ר הצריך לש3ת ולרך בני אלס להתעסק בהן
 3ש3ת: עקירת גופו. שעקר את רגליו מן ה3ית לאחר שנטען:
 ואינו דומה לידו. הפשוטה לפנים וגופו לחוץ ונתן בע״ה לתוכה לפטר
 ביה תנא דמתני׳ אף לעני שהוציאה: ידו לא נייח. הלכך כי הוציאה
 לא עקר מילי ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה: גופו נייה. ע״ג
 קרקע והויא עקירה. ל״אי) ילו בתר גופו גרירא ל״ג ליחירא היא:

 בר
 ולספרים לגרסי בפ׳ במה אשה >שס ד׳ קב.) איילי לאמר ר״מ חייב חטאת א״ל איהו פטור אבל אסור פי׳ לר״א קאמר לר״מ ללבריך נמי לכל
 היותר לא יהא אלא פטור אבל אסור לפי גרסא זו אתי שפיר: הצד נחש. הקשה בה״ג לשמואל אלשמואל רהכא סבר שמואל מלאכה שאינה
 צריכה לגופה פטור כר״ש ומשום צערא לגופא שרי ו3פ׳ כירה (לקמן מנ.< אמרינן 3ל3ר שאין מתכוין ס3ר לה כר״ש במלאכה שאינה צריכה לגופה
 ס3ר לה כר״י ותירץ ר״ת לשמואל קאמר ללר״ש לאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור 3הני תלת פטור ומותר כמו שמוכיח שמואל בסוף האורג
 >שס קז.< לולאי פטור ומותר קאמר 8וליה לא ס״ל כר״ש ומיהו ללילן קי״ל כר״ש לר3א להוי 3תראה סבר כותיה 3ריש נוטל >שס קמא:)י<:
 ומפיס מורכא. 3עליות >פ״ב שסו תנן אם לעשות לה פה חיי3 ואס להוציא ממנה ליחה פטור וא״ת היכי מתחייב אפתיחפ פה למורסא הא
 אמרינן לקמן 3פ׳ חכית 1ד׳ קמו.) כל פחח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח וחירץ ר״ת להאי נמי עשוי להכניס אויר ולהוציא
 ליחה: פטורי דאת• לידי חיוב חטאת. מה שפירש״י לעקירות קחשיב אינו נראה לר״י חלא לעקירה בלא הוצאה אינה אלא טלטול 3עלמא
 ואין 3ה לררא לחיו3 חטאת כלל ועול ללפי׳ הקונט׳ קחשי3 ל3ע״ה ג׳ יציאות והכנסה אחת ולעני ג׳ הכנסות והוצאה אחת ועול ללא חשיב תרתי
 לפטור לעני באחח ולעשיר באחת כלחשיב חיובא ברישא ומפרש ריב״א לאחי לילי חיוב חטאת היינו אוחו שפושט אח ילו ומכניסה או מוציאה
 לכווחה 33א לרישא חיי3 חטאת והכא פטור לפי שלא עשה כל המלאכה שחיסר ממנה מעט או עקירה או הנחה והביא ראייה מירושלמי לקאמר
 לא אחיא מתני׳ אלא פטור שנגל החיוכ ומשום הכי לא חשי3 אלא פטור של אותו שכנגלו חיי3 למעלה בבבא לרישא כגון פשט העני את ילו לפניס
 כר וקחני העני חייב פטורה ליליה חשיב בבבא לסיפא בפשט העני את ידו לפנים וכוי וכן לגע״ה: שניהם פטור־ן והא א״תעב־דא מלאכה
 מבינ״הו. אינו קאי אמתני׳ שהרי רישא לשניהם פטורין להיינו פשט העני את ילו לפנים קבעי לקמן >ד׳ ד.) אלא קאי אמאי לקאמר פטורי
 לאתי בהו לילי חיוב חטאח קחשי3 אבל חטאת לית בהו אלא שניהן פטורין כלקתני מתני׳ ואמאי והא איתע3ילא מלאכה מ3ינייהו ולא פריך
 שיחחיי3 הראשון לאין ס3רא לע״י השני שעשה הנחה וגמר המלאכה יתחיי3 הראשון אלא אשני קא פריך שיתחיי3 לפי שעל ילו נגמרה המלאכה:
 בעשותה. בכל הספרים גר׳ העושה את כולה ולא העושה מקצתה יחיל שעשה אותה חיי3 שנים שעשאוה פטורין פשטיה לקרא נראה
 לבעשותה קאי אנפש אבל הש״ס לריש ליה אמלאכה כלומר בעשות אותה וכולה מיירי בזה עוקר וזה מניח ואינו אלא כפל
 מלה וליכא למימר ל3׳ שעשאוה איירי 33׳ שעשאוה בבת אחת לבפרק המצניע (לקמן צג. ישם) משמע לצריכי פרי קראי לזה עוקר וזה מניח ולב׳
 שעשו מלאכה 33ת אחח ועול ל3איחמר נמי לקאי אמחניחין נמי קאמר האי לישנא יחיל ועשה אותה וכוי אך קשה ל3פרק המצניע 1שס.< משמע
 לזה עוקר וזה מניח נפקא מנפש או מאחת והכא נפקא לה מ3עשוחה קשה לר״י מלמצרכינן קרא לפטור משמע לזה עוקר וזה מניח היה 3משכן
 ובפרק המצניע 1ג״ז שס.) נמי פוטר ר״ש זה אינו יכול וזה אינו יכול אע״פ שהיה במשכן כגון 3׳ שמשאין אח הארון ובירושלמי פרק הזורק אהא
 לתנן שתי גזוזטראות ברשות הרביס כו׳ היו שתיהן בדיוטא אחת המושיט חייב אמר רב חמא בשס ר׳ מיישא ובלבל על ילי ב׳ ופריך בכל אתר
 אמרת 3׳ שעשאוה פטורין וכאן אמרת חייטן ומשני שכך היתה עמלת הלוים והשתא מה בכך שהיתה במשכן מ״מ הר ליה לפטור מושיט כיון
 לשניהם עושין אותה ונראה לר״י לבמושיט אין זה עוקר וזה מניח אלא המושיט עשה עקירה והנחה ולא קשיא ליה בירושלמי אלא אמה שאינו
 מחייב מושיט אלא כשחבירו מקבל מילו אבל אס המושיט מניחו על רשות היחיל נאחר] פטור ובכל מקום על ילי חבירו פטור [טפי] כגון 3׳
 שעשאוה וכאן אינו מתחיי3 אלא על ילי חבירו: איתמר נמי כוי. תימה למייתי סייעתא משמעתא לברייחא ובפרק קמא
 לקדושין(ד׳ ו.) פריך יהולה ועול לקרא וי״ל לנזרקה מפי חבורה לקאמר היינו חבורה של תנאים ור״י תירץ משוס ל3ריי׳ ללעיל לא מחניא 3י ר׳
 חייא ור׳ אושעיאי»: עקירת גופו כעקירת חפץ דמי או לא. נראה לר״י להט נמי מצי למיבעי לענין ב) הנחה כגון שהוציא חפץ לר״ה ועמל
 שס לפוש ולא הניחו ע״ג קרקע אס הנחח גופו הוה כהנחח חפץ או לא וממתני׳ דקתני או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ליכא למיפשט
 לאיכא לאוקמא שהניחו ע״ג קרקע וא״ת ג)ואמאי לא פשיט ממתניתין (ל׳ יא:) לקתני לא יצא החייט 3מחטו שמא ישכח ויצא ואי עקירת
 גופו לאו כעקירח חפץ דמי אמאי לא יצא 3ה הא לא מצי למיתי לידי איסור דאוריי׳ וי״ל דאס״ה אסרו רבנן: מאי טעמא ידו לא נייח.
 נראה לר״י כלשון אחר לגרס ילו ל3תר גופו גרירא 3עי עקירה גופו לא 3עי עקירה ולמאי לגרס נמי ידו לא נייח מפרש ר״י דהיינו משוס
 לבתר גופו גריר ורש״י פי׳ ילו לא נייח ע״ג קרקע משמע אפי׳ הוא דלו במקום אחל ונתן לו ח3ירו לתוך ילו והוציא פטור ואין נראה ל3כל
 ענין שהטעינו חבירו בין על כחפו בין על ילו והוציא חייב להא קתני או שנטל מתוכה והוציא חייב אלמא הנחח חפץ ביל בע״ה שהוא וילו
 3רשוח אחת הויא הנחה מלחיי3 העני שעקר מיל 3ע״ה וכיון להויא הנחה כשעוקר גופו עם זה שבידו הרי עוקרי ממקוס הנחה:

 מסורת הש״ס

 א) לקמן לף ק!., ב) לקמן לן•
 צב:, ג) רש״ל, ד) ומיותר.
 וש״ש], ה) ס״א רש״ל,0נס״א:
 לא,1)1וע״עחיס׳ זנחיס5נ.ד״ה
 במלאכתן, ח) ועיי תוש׳ ניב שא.
 ל״ה ואיגעית וכוי יאומר ר״י
 להתם לא קפיל אלא אלשו; יעול

 יכי׳ יקצ״ע,

 תורה אור השלם
 1 ואפ נפש אחת החטא
 בשגגה מעם הארץ בעשתה
 אחת ממעות י; אשר לא
 תעשינה ואשם: ויקרא ד כז

 הגהות הב״ח
 (א) נמ' מ״ט ידו לא נייח

 נליון הש״ס
 גמ׳ וציית נחש• עיי! סנהדרין
 דף קא ע״א גרש״י ר״ה ילוחשין
 ובבאר שנע שס: ־ש״• ר״ח

 עיין שבועית לף יד ע״ב חוסי
 דיה ארבעי קמיית׳: תום׳ ר״ח
 נכא דרישא ונוי. מ״מ א־כי־
 .־רבנן מירא איבא. ע״ טורי
 אבן באבני מלוא־ס חגיגה לף •נ
 ע״א בל״ה אין מישר•!:
 תום׳ ד״ה חצ־ נחש וכוי וליח
 יא כ״ל כ־״ש. עיין סנהדרין
 דף פד ע״ב מיס׳ דייה מאן

 שמעת ליה:

 לעזי רש״י
 קויסטור״א [קו־טור״אן.

 מוגלה, נוזל מוגלתי.

 נאל

 היה
 והוציא הייב שנמצא כלו מעשה בידו. הוא עקר מבפנים והיא הוציא והניח. וכ

 אן הלשין מגומגס יאיל׳ צ״ל שאין כא; דרך כדי לעקור שכבר עקרו העני וכי׳

 נמצאו שיהםרי בדי בבי, הסר מהם ר׳ ראשונים הפטור ומותר דלית בהן [מעשה ן דלא
 י שנינו ד׳ בפנים והי בחוץ שהן ח׳ בלבה. ושנינן פטורי כיוצא האתי בהן לידי חיוב

 רבינו חבב•
 די פטורי ד־ישא דלית בהן
 מעשה כלל, דפטור ומותר
 נינהו, לא חשיב להן. לפיכך
 לא קשיא לי. ושמואל נמ־
 דאמר כל פטורי השבת פטרה
 אכל אסור לבה מהני תלה
 צידת צבי וצירת נחש ומפיס
 מורפא הפטור ומותר, לא אמר
 אלא במירי דאית בהו מעשה
 וליתא מלאכה גמורה, אבל
 כי הני [חלית בהו [מעשה]
 כלל לא אמר. מכל מקום
 י״ב הווין. פי׳ בבא ןורישא)
 [דרישא] קתני פשט העני את
 ידו לפנים ונתן לתרך ידו
 של כעל הבית העני חייב
 בעה״ב פטור, כ׳ נמצא שעקר
 מרשות הרבים והכניס והנית
 ברה״י לפיכך חייב חטאת,
 אבל בעה״ב שלא עקר כלל
 ונם לא הניח אלא העני
 הוא בא והניח לתוך ידו של
 בעה״ב פטור ומותה, ההא
 בעה״ב לא עשה מעשה כלל,
 הנת שתים אחת לחייב ואחת
 לפטור. או שנטל העני מתוך
 יהו של בעה״ב והוציא עני
 חןייב ש]נמצא כי עקר מיהי•,
 והניח לרה״ד אבל בעה״ב
 שלא עקר ולא הניח פטוה
 ומותר, הנה העני עור חייב
 ובעה״ב פטור, נמצאו שתים
 אחרוה. וכן כיוצא בבא שניה
 בעה״ב חייב שתים והעני פטור
 בשתיהן, נמצא בחני תרחי בבי
 ה׳, ה׳ מנהון חיוב־ חטאת
 והי מנהר; פטורי• ןותרין)
 ןומותדיןן לגמרי ההא ל־ח
 בהו מעשה כלל, וכיון דלית
 כהו מעשה כהני ד׳ לפיכך לא
 חשיב להו האי הנא. ובבא
 תליתאה פשט העני את יהו
 לפנים ונטל בעה״ב מתוכה,
 נמצא העני עקר ובעה״ב הנית
 שניהם עשו מעשה, מיהו
 ולא אתה מהן עשה מעשה
 כולו אלא מקצתו וקיימא לן
 שנים שעשו מלאכה פטווין
 לפיכך שניהם פטורין, הנה
 שתים לפטור אחה העני ואחה
 בעה״ב. ועוה קחני סיפא או
 שנתן בעה״ב חפץ לתוך יהו
 של עני והוציאו העני שניהם
 פטורין, נמצאו בעה״ב עקר
 בפנים והעני חנית מבחוץ•
 לפיכך שניהם פטוהין, הנה
 שתים אחרות. וכ; נמצא בה

 כבבא ה׳ פטורי כיוצא כאילו,




