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  .קנגד�  שבת
  ?לתת את כיסו מבעוד יו� לנכרי, בדר�על מה נאמר ההיתר למי שעתיד להחשי� עליו 

  
  מציאה שכבר זכה בה  1מציאה שלא זכה בה  )שבא לו בטורח(כיסו   

  נאמר  לא נאמר  נאמר  לרבא
  2תיקו  לא נאמר  נאמר  לאיכא דאמרי

  
  ? סדר עדיפויות במי שעתיד להחשי� עליו בדר�ואמה ה

  
  ?ומדוע  ?עשהמה י  

  מצוֶוה כ! שאינו מצוֶוה על שביתתו ולא על חמור ש  ית! לנכרי  .א
  ו שה� מי! אד�"כ חש"משא, שאינו מי! אד�  ית! לחמור  .ב
  ולא ית! לחרש וקט!, שאינו ב! דעת כלל  ית! לשוטה  .ג

  .ד  3כ מקט!"ועדי� א, ל שחרש ספק יש בו דעת"ס  ית! לקט!: אלעזר' לר
  4ל דג� חרש שתר� אי! תרומתו תרומה"ס  א לקט!" לחרש ויא ית!" י:לחכמי�

  .ה  ית! לחרש: אלעזר' לר
  לחרשא "א ית! לקט! וי" י:לחכמי�

 מאשר יעביר פחות פחות , דעדי� שית! לאלו
  אמות' דיש לחוש שיעביר יותר מד, אמות' מד

  5ר"אמות ברה' שאז לא יעבור על איסור העברת ד  אמות' יעביר פחות פחות מד  .ו
  

  :שבת ד� קנג
  ].ה בו"תוד[? ר"אמות ברה' שגזרו שלא יולי� ד, הא� גזירה זו כהוג� היא

  
   בו ביו� מחקו סאה"יהושע ' אליבא דר   בו ביו� גדשו סאה"אליעזר ' אליבא דר  
   ושלא כהוג!+הרבו לגזור יותר מדאי    וכהוג!+מדדו במדה יפה לגדור את ישראל   י"לרש

   וכהוג!+לולא גזירה זו היתה מקיאה    וכהוג!+רה זו ובה גדשו הסאה היתה חסרה גז  'לתוס
  

                                                           
והנידו� הא� מותר לו לומר לנכרי להרי� לו , שעדיי� לא הספיק להגביה את המציאה ולזכות בה', פי 1

 .את המציאה ולשמור עליה ולטלטלה עמו
 ועשו בזה תקנה משו� שאי� אד� מעמיד את ,הא� כיו� שבאה לידו הרי היא ככיסו, הסתפק בזה רבא 2

א� לא ג� ולא יבוא לחלל שבת עליה , מעמיד עצמו, או כיו� שבקל באה לידו ולא טרח בה. עצמו על ממונו
 .נתיר לו ליתנה לנכרי

. כ"ע, אלעזר אומר לא תצא לחולי� מפני שהיא ספק' יצחק משו� ר'  ר,תרומת חרש: אמרו בברייתא 3
כ ודאי שעדי� לתת לקט� שלא הגיע "וא, כל חרש ספק א� יש לו דעת או אי� לו דעתוהיינו שיש לנו ב

 .מאשר לתת לחרש שספק יש בו דעת, עדיי� למצות
כ חרש שמסתמא "משא,  דקט� יבוא לכלל דעת דאולי עדי� שית� לחרש ולא לקט� , מחלוקתוצדדי ה 4

או עדי� לתת לקט� . במעשה עבירהכ עדי� שלא נרגיל את הקט� " וא,לא יתרפא וישאר חרש לעול�
 .יבואו להתיר ג� לתת לגדול פיקח   כי א� יראו אותו נות� לחרש , מאשר לחרש

או אחת (שא� יש לו נכרי , ל"ר. ה"ש וב"ח גזירות שגזרו ב"אחת מיהיא זו ש' ומבואר בגמ 5
 כיו� שיש ,ר"האמות בר' שיעשה אותה ולא יולי# את הכיס בעצמו פחות פחות מד, )ל"מהאפשרויות הנ

 .לנו לחוש שמא ישכח ויולי# יותר ויעבור על איסור תורה


