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שבת ד צד.

לרש"י

מהו הביאור בתירו רב ששת ,וכיצד הגירסא? ]תוד"ה שגג[.

1

לרבינו שמואל
לר"י

3

2

כיצד הגירסא?
"ששגג על האוכלי
והזיד על הכלי"
"ששגג על הכלי
והזיד על האוכלי"
4
"כגו שהזיד בכלי"

על הכלי
חייב סקילה

על האוכלי
חייב חטאת
פטור '
דהוא מזיד בלא התראה
5
חייב סקילה

חייב חטאת

המוציא כדלהל מה דינו?

לר' נת
לרבנ

הוציא בהמה חיה ועו
הוציא אד חי
חיי
6
פטור ' חי נושא עצמו
פטור ' חי נושא עצמו חייב ' דמשרבטי נפשייהו

שבת ד צד:

הוציא מת או בהמה חיה ועו
שחוטי ,או כפותי אפי' באד
חייב
חייב

התולש סימני טומאה )שערות לבנות( מ הצרעת עובר בלא תעשה,
מה הדי בתלש שערה אחת? ]תוד"ה אהני[.

רב נחמ
רב ששת

מתו שתי שערות
חייב מלקות
חייב מלקות

מתו שלש שערות
7
חייב מלקות
8
פטור

מתו ארבע שערות
פטור
פטור

 1הנה הוקשה לגמ' ,מה נפ"מ בזה שא נתכוו להוציא את הכלי  "חייב א על הכלי" ,וכי האוכל ב' זיתי
חלב בהעל אחד חייב שני .ותיר רב ששת ,דאה"נ שלעני חטאות חייב רק אחת ,אלא מיירי )לפירש"י(
כגו ששגג על האוכלי )שחשב שאי איסור להוציא אוכל בשבת(  וחייב חטאת ,והזיד על הכלי )שידע
שאסור להוציאו ובהתראה(  וחייב סקילה .ורבינו שמואל בתוס' הקשה על פירוש זה ,דהרי בכל מקו
כשאנו אומרי "חייב" הכוונה על חטאת ,ואי #כא אומר ש"חייב" א על הכלי  והכוונה לסקילה.
 2ולפירושו התירו ,דמה שאמר "חייב א על הכלי" היינו באופ שיכול להביא חטאת רק על הכלי ולא
האוכלי ,כגו שבאוכלי היה מזיד בלא התראה .ובאופ זה א לא היה מוציא את הכלי לצור #והיה
הכלי טפל לאוכלי היה פטור לגמרי.
 3ר"י תמה ג על פירש"י וג על פירוש רבינו שמואל ,דלא יתכ לחייב חטאת בשוגג היכא שהזיד באותו
מעשה  דהא לא חשוב שב מידיעתו.
 4כ ביאר המהר" את הגירסא לדעת ר"י.
 5וה"ק ,דא צרי #ג לכלי בי א התרו בו על האוכלי ואפי' א התרו בו על הכלי חייב סקילה על
הוצאתו] .אול כשאינו צרי #לכלי ,א התרו בו על הכלי פטור מסקילה[.
 6וביארו התוס' ,דהג שודאי שעדיי הנושאו הוא זה שמוציאו ,והדי שחייב בשבת אפי' על דבר קל
ביותר א הוציאו .מ"מ שאני דבר חי שלא היו מוציאי במשכ ,וכיו שכ לא מצאנו לאוסרו.
 7ס"ל שהועיל במעשיו ,דהרי א תלש עוד שערה אחרת  אי עוד סימני טומאה.
 8דאזלינ בתר השתא ,ועתה כשתלש  עדיי יש סימני טומאה ,ולא אהני מעשיו מידי.
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שבת ד צד:

לרב נחמ
לרב ששת

המוציא בשבת חצי זית של מת  ,הא! חייב על הוצאתו? ]תוד"ה והא[.
1

חצי זית מכזית
2
חייב
חייב

חצי זית מכזית ומחצה
3
חייב
4
פטור

חצי זית ממת גדול
פטור
פטור

היה רק חצי זית
פטור
פטור

לאוקימת ר' אלעזר בגמ' מה הדי בהנוטל צפרניו לעצמו 5בשבת? ]תוד"ה אבל[.
לרבנ
לר' אליעזר

נטל ביד
פטור

נטל בכלי
לר' יהודה :חייב חטאת
7
לר' שמעו :פטור
חייב חטאת

6

 1אכ במוציא זית של חייב בכל עני ,משו שהוא שיעור חשוב .וביארו התוס' ,דג בזה אהני
מעשיו אפי' בכזית ממת גדול ,דהא משחתכו לכזית מהמת ' הרי הכזית מטמא בפני עצמו ,וא
היו מוציאי את המת ומשאירי את הכזית עדיי הבית טמא ,והרי שאהנו מעשיו כשהוציא
לכזית זה שהוא לא יטמא את הבית.
 2דאהני מעשיו שהוציא את הטומאה מ הבית.
 3רב נחמ לשיטתיה ס"ל דא שעתה לא מהני מעשיו מידי ' דעדיי יש כזית טומאה בבית ,מ"מ
מהני לעני שעתה א יחסר מעט מהכזית יהיה הבית טהור.
 4ס"ל לרב ששת דהשתא לא מהני בהוצאתו מידי ,דהרי נשארה עדיי טומאה בבית כשהיתה.
 5אכ בנוטל לחברו לדברי הכל פטור.
 6ביארו התוס' ,דכל מה שאמר ר' אלעזר דלדברי הכל חייב חטאת ,היינו דוקא אליבא דר' יהודה
שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה.
 7ביארו התוס' ,דזו ההו"א בגמ' לומר דמהו דתימא דג בכלי פטרי רבנ ,והיינו דדלמא ס"ל
לרבנ כר"ש .ועל זה דחתה הגמ' ,דא"כ היה להו לאפלוגי בכלי ולאשמועינ כח דרבנ דאפי' בכלי
פטור ,אלא ודאי דס"ל כר' יהודה .אכ רש"י פירש דהו"א לפטור לרבנ אפי' בכלי ,הוא משו
דלא שייכא גזיזה אלא בצמר .ודחה זאת ר"י ,דזה לא הוה סלק"ד ,דפשיטא שאי חילוק בי בעלי
חיי ,ובכל בעלי חיי שיי +גזיזה.

