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  .גד�  שבת
  ].ה בר"תוד[? הא מותר לצוד נחש בשבת

  
  היכא שיש צער  היכא שיש סכנה  

  מותר  מותר  1שמעו�' אליבא דר
  אסור מדאורייתא  מותר  יהודה' אליבא דר

  
  ?אלו ה�, "כגו� עקירות"י "פירש, "פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב"

  
  )הוצאות(בפני� בעשיר   )הכנסות( בעני  בחו�   

  בבא 
  שלישית

 הכניס העני ידו מלאה לבפני� ) א
  עקירה לעני %ב מתוכה "ונטל בעה

  ב לידו של עני"הכניס העני ידו ונת& בעה) א
  2ב"עקירה לבע %והוציא העני והניח בחו' 

  בבא 
  רביעית

  ואזב ידו ונת& העני לידו "הוציא בעה) ב
  2עקירה לעני %ב והניח בפני� "הכניס בעה

ב את ידו מלאה מבפני� "הוציא בעה) ב
  ב"עקירה לבעה %ונטל העני מתוכה 

  
  ,יציאות והכנסה אחת' ב ג"י קחשיב לבעה" דלפירש:'הקשו התוס

  ].3ה פטורי"תוד[? כיצד, הכנסות והוצאה אחת'  ולעני ג
  

   בעשיר בפני�    בעני בחו�   
בחיוב 
  חטאת

 הכניס העני ידו מלאה לבפני� ) א
  'א הכנסה דעני �ב "ונת� לבעה

 הוציא העני את ידו מלאה מבפני� ) ב
  'אהוצאה דעני  �והניח בחו� 

 ב את ידו מלאה מבפני� "הוציא בעה) א
  'אב "הוצאה דבעה �ונת� לעני 

 ב את ידו מלאה מבחו� "הכניס בעה) ב
  'אב "הכנסה דבעה �והניח בפני� 

בפטור 
  עקירות

 הכניס העני ידו מלאה לבפני� ) א
  'בהכנסה דעני  �ב מתוכה "ונטל בעה

ואז ב את ידו ונת� העני לידו "הוציא בעה) ב
  'ג הכנסה דעני �ב והניח בפני� "הכניס בעה

ב לידו של עני "הכניס העני ידו ונת� בעה) א
   'בב "הוצאה דבעה �והוציא העני והניח בחו� 

 ב את ידו מלאה מבפני� "הוציא בעה) ב
  'גב "הוצאה דבעה �ונטל העני מתוכה 

  
                                                           

ר שמואל לצוד נחש בשבת הוא דוקא דכל מה שהתי:) ד� קז(מהסוגיא לקמ& ' הביאו התוס 1
 ובמקו� %ל דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור מדאורייתא ואסור רק מדרבנ& "ש דס"אליבא דר

ג� במקו� צער , ג אסורה מדאורייתא"יהודה דמלאכה שאצל' אול� אליבא דר. צער לא גזרו רבנ&
ומה , הודה שאוסר לצוד נחשי' ל כר"דשמואל עצמו ס, )ה הצד"בד(' עוד ביארו התוס.  לא התירו%

  .ש"הוא אליבא דר', וכו" בר מהני תלת"שאמר 
דהא היה כא& עקירה בלא הוצאה , דאי/ אפשר להחשיב למקרה זה, )ה פטורי"בד(' הקשו התוס 2
ואי/ אפשר לקרוא , )הג� שאסור מדרבנ&(ועקירה בלבד היא רק טלטול בעלמא , )או בלא הכנסה(

  ". חטאתפטורי דאתי לידי חיוב"לזה 
ועוד דלא חשיב תרתי לפטור דעני באחת ודעשיר באחת כדחשיב חיובא : ל"וז', עוד הקשו התוס 3

בבות ' ב, ")פשט"כל בבא מתחלת בתיבת (בבות ' המשנה מתחלקת לד', פי. ל"עכ, ברישא
בהכנסה (חיובי� מדאורייתא של עני ' בבא הראשונה מונה בל "ר, הראשונות ה� כסדר&

אכ& בבא ). בהוצאה והכנסה(ב "חיובי� מדאורייתא של בעה' וכ& בבא השניה מונה ב). ובהוצאה
) ב"בעה(או שנת& , ב מתוכה"פשט העני את ידו לפני� ונטל בעה: "שהיא, י"השלישית לפירש

 .וכ& בבא הרביעית, והעשיר ביחד היא מדברת על העני %)" העני(לתוכה והוציא 



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  . גשבת ד�
  ].ה פטורי"תוד [?א אלו ה" ריבלפירוש, "פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב"

  
  )הוצאות(בפני� בעשיר   )הכנסות( בעני  בחו�   

  בבא 
  שלישית

  הכניס העני ידו מלאה לבפני� ) א
  ב מתוכה "ונטל בעה

  ענידעקירה הושטה ו %
ב לידו של "הכניס העני ידו ונת& בעה) א

  עני והניח בחו' עני והוציא ה
  עניד הושטה והנחה %

  בבא 
  רביעית

ב ידו ונת& העני לידו "הוציא בעה) ב
  ב והניח בפני�"הכניס בעהו
  ב"הושטה והנחה דבעה % 

ב את ידו מלאה מבפני� "הוציא בעה) ב
  ונטל העני מתוכה 

  ב"דבעהעקירה הושטה ו %
  

  ,יט מזו לזו באופני דלהל#המוש, ר ביניה"שיש רה) י"מרפסות שה רה(גזוזטראות ' ב
  ].ה בעשותה"תוד[ מה דינו 

  
  כשהמושיט מניח ביד אחר  כשהמושיט עצמו מניח ברשות השניה  

  חייב  1פטור  אחד) בצד (בדיוטא 
  פטור  פטור  בשתי דיוטות

  
  . הטעינו חברו אוכלי ומשקי על גופו והוציא# לחו$ חייב

  ].ה מאי"תוד [?מה הדי# בהטעינו חברו על ידו והוציא# לחו$
  

  כשידו וגופו באותה רשות  כשידו ברשות אחת וגופו ברשות אחרת  
  2פטור           י"לרש

  חייב  פטור  3'לתוס
  

                                                           
וכא& אתה מחייב רק באופ& , דבכל מקו� מצינו ששני� שעשאוה פטורי�, ומקשה הירושלמי 1

', וביארו התוס. לכ/ חייב דוקא באופ& זה, דכיו& שכ/ היתה עבודת הלוי�, ומתר'. שעשאוה שני�
אלא כא& מיירי שמניח , )שכ&א� א� היה כ& במ(  שפטור %" זה עוקר וזה מניח"דאי& זה באופ& של 

  .לתו/ יד חברו ולא שחברו עושה את ההנחה
לכ& , ג קרקע"ג קרקע כמו שהגו� מונח ע"משו� שידו אינה נחה ע, י ביאר שטע� הפטור הוא"רש 2

ז דג� "ומבואר לפ). א� לא שעקר בידו ממש דבר מ& הקרקע או מיד חברו(לא שיי/ גבי ידו עקירה 
וא� הטעינו חברו , לא נחשב שעושה עקירה בידו, י� ברשות אחתבאופ& שהגו� והיד נמצא

 . ופטור%אוכלי� ומשקי� על ידו ויצא עמ� לא חשוב שעקר 
ולכ& באופ& משנתנו שידו של עני פשוטה , משו� שידו גרירא אחר גופו, מפרשי� הטע�' תוס 3

 וכיו& %תר גופו נגררת כיו& שידו ב, לא חשיב עקירה, ב לתוכה והוציא העני"לתו/ הבית ונת& בעה
והוא וידו , אבל א� יטעינו חברו אוכלי� ומשקי� על ידו. ר"ר ג� ידו חשובה ברה"שגופו ברה

  . הוי עקירה גמורה וחייב%י "י ויוציא� לרה"ברה
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  :שבת ד� ג
  , ש היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחו�"ת"

  , "תני חדא אסור להחזירה ותני איד% מותר להחזירה
  ?כיצד יש לפרש את הברייתות

  
  תני איד% מותר להחזירה  זירהתני חדא אסור להח  

  ידו של אד� לאו ככרמלית  דידו של אד� ככרמלית   ' לביאור הא
  טפחי�' כשהוציאה למעלה מי  טפחי�' כשהוציאה למטה מי  ע ככרמלית" דכו ' לביאור הב

ע לאו " דכו ' לביאור הג
  ככרמלית ולמטה מעשרה

 %כשהוציאה משחשיכה 
  1דקנסוהו רבנ&

   % כשהוציאה מבעוד יו�
  דלא קנסוהו רבנ&

  כשהוציאה בשוגג  כשהוציאה במזיד  2'לביאור הד
  לא קנסו שוגג אטו מזיד  קנסו שוגג אטו מזיד  ע בשוגג" דכו ' לביאור הה

  כשרוצה להחזיר לאותה חצר  3כשרוצה להחזיר לחצר אחרת  ע לא קנסו" דכו ' לביאור הו
  

                                                           
מותר ,  שלא עשה איסור%י "אול� בהוציאה מבעו, והיינו קנסא בעלמא כיו& שהוציאה משחשכה 1

' ודייקה הגמ.  שנאמר שאסור לו להחזירה% ככרמלית %שות בפני עצמה לו להחזירה כיו& שאינה ר
 ומשו� שא� %ומשחשכה לא קנסו , י קנסו אותו שלא להחזירה"דמבעו, מזה שלא תירצנו להיפ/

שיבוא לזרוק את מה שבידו מחמת הטורח להחזיק , נקנוס אותו יתכ& שיבוא לאיסור דאורייתא
 הרי שעשה %שעשה עקירה משחשכה וג� הניחה בזריקתו וכיו& , כל הזמ& את ידו מלאה בחו'

, תפשוט הא דבעי רב ביבי בר אביי, ומזה שלא תירצנו כ&. עקירה והנחה וחייב חטאת מדאורייתא
 %קוד� שתאפה ) שהוא איסור דרבנ&(הא� התירו לו לרדותה , באחד שהדביק פת בתנור בשבת
  . שלא התירו%כא& יש לפשוט ומ. או לא התירו, כדי שלא יעבור איסור דאורייתא

ה "בד' והתוס(באופ& ששיי/ איסור חטאת , י מוכח דמיירי שהוציא את ידו משחשכה"לפירש 2
ולומר שכמו כא& בהוציא את , י דאי& לפשוט מכא& את בעיית רב ביבי"וביאר רש). בשוגג חולקי�

שוגג כדי שלא יבוא ה שיתירו לו לרדות את הפת א� הדביקה ב"ה, ידו בשוגג התירו לו להחזיר
אינו מטע� שא� לא נתיר לו הוא יבוא לידי , דכא& מה שהתירו לו להחזיר את ידו. לאיסור חטאת
,  ואי& כא& שבות%אלא הטע� משו� דאנו סוברי� שידו של אד� אינה ככרמלית , איסור חטאת

ציא ידו במזיד וכ& אי& לפשוט מהברייתא דהו. וכיו& שהוציא בשוגג לא קנסו, אלא רק קנסא דרבנ&
דדוקא גבי ידו ,  אסור לו לרדותה%מ שא� הדביק פת בתנור במזיד " דש%שאסור לו להחזירה 

, ד"ויחייב את עצמו מיתת ב) ויעשה הנחה(קנסו כיו& שאי& לנו לחוש שמא יזרוק מידו את החפ' 
 גמר ג כבר"דבכה, כ בהדביק פת בתנור במזיד"משא. ועל כרחו ישמור את החפ' בידו כל השבת

  .ד"מעשהו וא� לא נתיר לו לרדותה ממילא יתחייב מיתת ב
דג� אחר , "לעול� לא תפשוט"נראה לו דלא גרסינ& לתיבות ) ה ואיבעית"בד(' י בתוס"אכ& ר
מ יש "מ, פ התירו' הזה דכא& בשוגג וכא& במזיד"נ שאי& לפשוט בעית רב ביבי ע" אה%י "פירש

 שלא %י "כא& מבעו,  קנסו%כא& משחשכה : ש תירצולפשוט ממה שבתירו' הקוד� בני בית המדר
אלא קונסי� , ל שלא חוששי� לשמא יבוא לאיסור דאורייתא"מ דס"ש, ולא תירצו להיפ/, קנסו

ואילו ש� לא קנסו , י דכא& קנסו דיכול להחזיק את ידו ולא לעבור איסור"וא� שיש לחלק כפירש[
' כיו& שכל זה לא פירשה הגמ', חילוק זה לתוסלא נראה . דעל כרחו יעבור איסור והתירו לרדותה

א "ל במהרש"במהרש' ע, א"ובביאור דברי רשב]. ולא נראה שכוונה לזה") והעיקר חסר מהספר("
 . � ובשבת של מי ועוד"במהר

, י זה נתקיימה מחשבתו שחשב להוציא את הפירות האלה מחצרו למקו� אחר"דכיו& שע 3
אול� א� , ר" יבוא פע� אחרת לזורק� ג� ברה%בחצר אחרת חיישינ& שא� נתיר לו עתה לזורק� 

לא חיישינ& שמא יבוא לטעות ,  שלא נתקיימה מחשבתו להוציא� מרשותו%מחזיר את ידו לחצרו 
  .פע� אחרת


