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׳ 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,

Ofman
קו



 מסורת הש״ם

 א) וברכות יג: וש״כן,
, ן  ב) ןעירונ־ן שת: גיטין נג:
 ג) וישעיה יו, ד) ולקמן עג.ן,
 ה) צ״ל או מנעיד ייס. רש״ל
 יר״מ יירש ומבעי״, י) ןוע״ע
 תיס׳ ר״ה כ״ט: דייה רדיית
 הסת יעי׳ ערוך ערך רדידהן,
 t) נר״ג כתיב שדיבור זה עס

 דלעיל היא דימר אחד,

 גליון הש״ם
• עיין לקמן דף ן ־ ח ^ ר : : ' B  ־

 ראי שרי ל" וכוי. עיין
 עירוני! ד״כ ע״א תישי ל״ה
 לא יעמוד: עם תפש,״ -רב
 ניב׳ ופו׳. עי׳ נייק דכ״י
 ע״א תופ׳ דייה תפשיט:
 שם הא ־"ק ותפש״
. זנחיס דף פו ע״נ:  יכו,
 שם •הבא בקנסו יבו:ג
 יכו', ע־רונין דס״ח ע״נ
 יד״ק ע־׳א ׳גיטין דף נ״ג

. מלשין הכתוב : , י י ־  ני :
 זרובבל פחת יהידה וחגי א)
 ומלשון המשנה הפחית
 יהשגניס ויניריס ס״! מ״גו:

 רבעו חננאל
 אמר אביי ידו של אהב אינה
 תשובה כרה״י מידו דעני
 הנתונה ביזוץא), שאילו
 היתה, כהשות היחיד לא
 היה בעה״ב הנוטל!־ מתוכה
 הריב. ןברה״ר לא המיא
 מיהו דבעה״בן. ועוה אילו
 היתה כרה״ר לא נתחייב
 הענ־ הנוטלו מתוכה והוא
 בבית חייב. וכיו׳ האמר
 אב־י ידו שיי' אדב אינה לא
 כרה״ר ולא כהה״י, הוצהך
 לשאול מהו שתיחשב •ה,־
 ככרמלית, ואב היציאה
 בשבר. בחפץ מות־ לו
 להחזירה כיון ע־לא הדח
 החפ•,׳ אי לא. תני חדא
 מיתר להחזירה, ותניא
 אידך אפי־. ושקל־נן וטריק
 יאסקינ־ הא התני מוהר

 להחזירה באותה חצר,

 א) נש״ש הי.־׳ צהיפן נרה־׳
 לא דמ־א מידו דבעה״נ ימי
 הביני חמיה ואילי טייס נפל

 בדבריי י5״ע.

 ג: יציאות השבת פרק ראשון שבת
ן גדולים: לא תשייציה. כלומר שאין לבו למס׳ זו שמא  בר פחתי. מ
 יתבייש: מבעוד יום. דהיינו דומיא דהטעינו חברו בשבת דהכא
 והכא ליכא עקירה דאיסור גביה: שאינו דומה לידו. הפשוטה לפנים
 וגופו לחוץ ונתן חברו למוכה: אמר אביי פשיעא לי. ממתניתין דידו
 של אדם הפשוטה לרשות אחרת אינה
 נזרקת אחר גופו לגמרי להיות כרשות
 שהוא עומד בה בין שהוא רשות היחיד
 בין שהוא רשות הרבים: כרה״ר לא
 דמיא מידו דעני. דקתני מתני׳ דכי
 נטל בע״ה מתוכה פטור: וכרה״י לא
 דמיא. אס פשוטה לרשות הרבים:
 מידו דבע׳יה. דקתני נטל עני מתוכה
 פטור: בעי אביי. השתא דחזינן
 דלאו בתר גופו שדינן לה לענין
 איחיובי מדאורייתא אלמא איפלוג
 רשותא מי אחמיר עלה רבנן למיהוי
 כרמלית דהיכא דהושיט ידו מלאה
 לרשות אחרת לא יחזירנה אצלו ותהא
 כך פשוטה עד שתחשך דכיון דלאו
 בתר גופו גרירא נעשית לה רשות
 אחרת מדרבנן לגזור רשות מדבריהם
 לשבח שאסור להכניס ולהוציא ממנו
 לרה׳׳י ולרה״ר ושמו כרמלית כדתניא
 בפרקין ודף י.) ד׳ רשויות לשבח.
 כרמלית לשון יערו וכרמלו ג< שאינו לא
 הילוך תמיל לרבים ולא תשמיש רה״י:
 מי קנסוה. הואיל והתחיל בה באיסור:
 למטה מיי. רה״ר הוא קנסוה רבנן
 ושרוה כרמלית ללא ליהלרה: למעלה
 מיי. דאויר מקיס פטור הוא כלתנן
 בהזורק (לקמן ק.ו הזורק ד״א בכותל
 למעלה מי׳ טפחים כזורק באויר
 ופטור דלא הוי רה״ר למעלה מי׳ הלכך
 לא קנסוה דלאו איסורא עביד:
 ואיבטיה אימא אידי ואידי למטה מיי
 טפחים ולאו לכרמלית דמיא. למהר
 רשות לעצמה: כאן מבע״י. הושיטה
 מבע״י מחזירה משתחשך ללאו רשות
 לעצמה היא אלא בתר גופו גרירא:
 כאן משתחשך. הושיטה משחשיכה
 קנסוה. ולא שחהא רשוח לעצמה לא״כ
 אף מבעיל יום מיתסרא אלא קנסא
 בעלמא: מבע״י דאי שדי ליה. כלומר
 היכא דהושיטה מבעוד יום שאם
 תאסרנה להחזירה וישליך מידו החפץ
 כדי להקל טרחו לא אתי לידי חיוב
 חטאת דלא הוי עקירה בשבת אלא
 הנחה לחודה ואיסורא דרבנן הוא
 דאיכא לעשה מקצתה' וכדתנן שניהן פטורין אבל אסורין קנסוה רבנן
 שלא יחזירנה אבל היכא להושיטה משחשכה דאי שלי ליה מילו על
 ילי קנס שתאסרנו להחזירה נמצא מחחייב חטאת אס שוגג הוא
 דעביל ליה עקירה והנחה לא קנסוה רבנן דמוטב שלא נקנסנו
 משנגרוס לבא לידי חילול שבח דאורייתא. ומדלא חיישת להכי תפשוט
 בעיא לרב ביבי ללא נמנעו חכמים מלהעמיד דבריהם מפני חשש
 שמא לא יעמוד האדם בהס ויעשה איסור חמור: הדביק פח בתנור.
 בשבת בשוגג ונזכר שהוא שבח קודם שתאפה וקיימא לן (לקמן
 דף קי!:) דרדיית הפת שבות היא שהיא חכמה ואינה מלאכה: התירו
 לו. את האיסור מדבריהם וירדנה קודם שתאפה ויתחייב משוס
 אופה שהיא אב מלאכה ח או לא התירו לרדיפה ולהוציאה מן התנור:
 בשוגג לא קנסוה רבנן כוי. ולרב ביבי לא תפשוט מהכא לא לאיסור
 ולא להיתר דהאי דלא קנסוה בשוגג לאו משוס חששא דדילמא שדי
 להו מידיה הוא אלא משוס דלא עבד איסירא במזיד וחזרת ידו
 אינה אפילו שפות אי לא משוס קנסא והכא לא קניס אבל רדיית
 הפח שבית היא ונגזרה במכין ומשוס קודס שיגא לידי חיוב חטאת
 לא בטלו גזירתם ולאיסור נמי לא חפשוט מדקנסי במזיד דהחס

 היה טעון אוכלץ ומשקין מבעוד יום כוי. כשעמד לפוש משחשכה
 איירי לבלא עמד לא מיחייב אע״ג דעקירת גופו כעקירת חפץ
 למי לא בטלה עקירה ראשונה כלאמר לקמן >ד׳ ה:< המפנה חפציו
 מזוית לזוית ונמלך עליהן להוציאן פטור שלא היפה עקירה משעה

כי  א״ל ר׳ חייא לרב א״׳בר פחתי לא אמינא לך א
 קאי רבי בהא מםבתא לא תשייליח במםכתא
 אחריתי דילמא לאו אדעתיה דאי לאו דרבי
 גברא רבה הוא כםפתיה דמשני לך שינויא
 הלאו שינויא הוא השתא מיהת שפיר משני
 לך התניא היה טעון אוכלין ומשקין מבעוה יום
 והוציאן לחוץ משחשיכה חייב לפי שאינו
 דומה לידו: אמר אביי פשיטא לי יהו של אהם
 אינה לא כר״ה ולא כרה״י כר״ה לא דמיא מיהו
 דעני כרה״י לא דמיא מידו דבע״ה בעי אביי
 ידו של אדם מהו שתעשה ככרמלי׳ מי קנסוה
 רבנן לאהדורי לגביה או לא ת׳יש היתה ידו
 מלאה פירות והוציאה לחוץ תני חדא אסור
 להחזירה ותני אידך מותר להחזירה מאי לאו
 בהא קמיפלגי דמר סבר ככרמלי׳ דמיא ומ״ם
 לאו ככרמלית דמיא לא דכ״ע ככרמלית
 דמיא ולא קשיא כאן למטה מעשרה כאן
 למעלה מעשרה ואיבעית אימא אידי ואידי
 למטה מעשרה ולאו ככרמלית דמיא ולא קשיא
 כאן מבעוד יום כאן משהשיכה מבעוד יום לא
 קנסוה רבנן משחשיכה קנםוה רבנן אדרבה
מבעוד יום דאי שדי ליה לא  איפכא מםתברא:
 אתי לידי חיוב חטאת ליקנםו׳ רבנן sמשהשיב׳
 האי שהי ליה אתי בהו לידי חיוב חטאת לא
 לקנסו׳ רבנן ומהלא קא משנינן הכי -א! תפשוט
 דרב ביבי בר אביי רבעי רב ביבי בר אביי
 הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודם
 שיבא לידי היוב חטאת או לא התירו תפשוט
 דלא התירו ״הא לא קשיא ותפשוט ואיבעית
 אימא לעולם לא תפשוט ולא קשיא כאן
 בשוגג כאן במזיד בשוגג לא קנסוה רבנן
 במזיד קנסוה רבנן ואיבעיה אימא אידי ואידי
 בשוגג ׳־והבא 3׳בקנסו שוגג אטו מזיד קמיפלגי
 מר סבר קנסו שוגג אטו מזיר ומר סבר לא
 קנסו שוגג אטו מזיד ואיבעית אימא לעולם
כאן לאותה הצר  לא קנסו ולא קשיא ג

 כאן

 ראשונה לכך ונקט מבעול יום
 לאשמעינן לעקירת גופו כעקירת
 חפץ למי לאי הוה נקט טוען עצמו
 משחשכה ועמד לפוש לא היה משמע
 מידי דאפילו אי עקירה והנחת גופו
 לא הויא עקירה והנחה חייב משום
 עקירה ראשונה: מהו שתעשה
 בכדמלית. כגון שהוציא ידו מלאה
 לחוץ ולאהדורה אבל בע״א לא דהא
 תנן בפרק בתרא דעירובין «ד׳ צמ:<
 עומד אדם ברה״י ומטלטל ברה״ר ולא
 הויא כרמלית אלא לענין רשות שהגוף
 שם שדומה יוחר לשחי רשויות:
 מי קנסוה רבנן לאהדורה. נראה
 לר״י דגרס מי אסרוה ולא גרס
 מי קנסוה דלקמן בסמוך כי מוקמא
 דלאו ככרמליח דמיא אמרינן דאסור
 להחזירה משוס קנס ושמא הא
 דעבדוה ככרמלית נמי הוי קנסא ונ׳׳מ

 דאסור בשוגג «מבעוד יוס:
 כאן למעלה מ". וא״ח למעלה
 מי׳ לכחחלה נמי מותר
 להוציאה דהוי מקום פטור וי״ל דקמ״ל
 דאפילו הוציאה מתחלה דרך מטה
 מי׳ מותר להחזירה למעלה מי׳ ולא
 קנסינן ליה: התירו לו לרדותה.
 ואע״ג דאמרינן כר״ה בפרק י״ט
 >ד׳ כט: ושם) כל מלאכת עבודה לא
 תעשו וגוי יצאו תקיעת שופר ורדיית
 הפח שחכמה היא ואינה מלאכה מ״מ
 מדרבנן אסורה כדאמר בכל כתבי
 הקלש (לקמן קיז: ושם) ולא ירדה
 במרלה אלא בסכין וכן תקיעת שופר
 אסור מלרבנן לחנן בפ״ב לר״ה >ד׳
 לג.< אין מעכבין התינוקות מלתקוע
 משוס חינוך הא נשים מעכביןי):
 ואיבעית אימא לעולם לא
 תפשוט. נראה לר׳יי
 לל״ג לעולם לא תפשוט דאע״ג דאיכא
 שינויא אחרינא ללא חיקשי שני
 ברייחוח אהללי עליי! איכא למיפשט
 לרב ביבי מבני בית המלרש מללא
 משני איפכא מכלל ללא התירו
 ולרשב״א נראה לשפיר גריס ליה

 לממאי ללא משני איפכא ליכא למיפשט דסברי בני בית המדרש ללא
 התירו להא ללא משני איפכא לפי שאין נראה סברא לעולם לומר
 משחשיכה לא קנסוה מבעול יום קנסוה לאי משחשיכה לא קנסוה שוב
 אין לומר מבעול יום קנסוה להוי כחוכא ואטלולא ואע״פ שאין שייך
 טעס משחשיכה לומר כמבעול יוס ולעיל ה״פ מללא משנינן הכי לפי
 שאין נראה להם סברא לומר כן והוצרכו לומר משחשיכה קנסו מבעול
 יוס לא קנסו כלי ללחוח שלא לפשוט בעיא לאביי א״כ תפשוט בעיא
 דרב ביבי אע״ג דאיכא למילחי בשינויא קמא ואי בעית למפשט דאביי
 נאמר כשינויא בחרא וזיל הכא קמדחי ליה כו׳ מ״מ חדא מינייהו מיפשטה
 ממה נפשך והשתא א״ש דקאמר ואב״א לעולם לא תפשוט לא דאביי
 ולא דרב ביבי: 1<בשוגג לא קנסוה. ומיירי מבעוד יום דהשתא
 ליכא למפשט דרב ביבי וא״ת משנויא קמא נמי נפשוט בעיא דרב ביבי
 דלא התירו דלמטה מיי אסור להחזירה ואפילו מוקמי׳ מבעוד יום הא
 פירשתי דאי מבעו״י לא התירו כ״ש משחשיכה וי״ל דאין לפשוט דהחס
 מה שלא התירו משחשיכה אע״ג דאתי לידי חיוב חטאת היינו משוס
 מבעו״י דלא שייך טעס זה אבל גבי רדיית הפת לעולם אימא דהתירו:

 כאן

 עין משפט
 נר מצוה

 ה א מיי׳ פ״ד מהל׳ ת״ח
:  הלנה י

 ו ב ג מיי׳ פי״ג מהלי
 שנת הלי כ סמ״ג לארן
 שה טיש׳־ע איית שי׳ שמח

 וע״ש:

 מוסף רש״י
. בגו של תלמיד  בר פחתי
ג ג ו  מכס מז־ו נט.;. קנסו ש
. ואע״ג דמויד ד י ז ו מ ט  א
.:j!!גופיה קנסא הוא ׳״!י 

 תום׳ ישנים
) וא״ת היט תפשוט הא  א
 דרנ ניבי וודאי אתי לידי חיוב
 חטאת ר״ ל דהנא נמי וודאי
 דא״א לו לתפוס שס ידי כל
 היוס א״נ נ״ל להשווח דרנ
 ביבי אף על גב דאתי יודאי
 לידי חייב מטאת מ״מ איכא
 חדא טינותא דאיכא אישיר
 נרדיה יתכא נמי אע״ג דלא
 אתי וידאי לידי חיוב חטאח

 ליכא אישור בחזרה:

 ליכא למיחש דילמא לישדינהו שיתחייב מיתת בית דין אבל הכא אי קנסינן ליה מלרדות על כרחיך יתחייב מיתת בית דין:
 לאותה


	shabos003a.pdf



