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   ב דף בתש

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ָיְצאּו  כז  ּבֹו.-ֵׁשֶׁשת ָיִמים, ִּתְלְקֻטהּו; ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת, לֹא ִיְהֶיה כו שמות טז

ַֹתי, ִמְצו ִלְׁשֹמר, ֵמַאְנֶּתם, ָאָנה-ַעד  ֹמֶׁשה:-, ֶאל'ַוּיֹאֶמר ה כח   ָהָעם ִלְלֹקט; ְולֹא, ָמָצאּו.-ִמן
ֵּכן הּוא ֹנֵתן ָלֶכם ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי, ֶלֶחם יֹוָמִים; ְׁשבּו ִאיׁש -ַעל--ָנַתן ָלֶכם ַהַּׁשָּבת ה'-ְראּו, ִּכי כט  ְותֹוֹרָתי.

    ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי.--ֵיֵצא ִאיׁש ִמְּמֹקמֹו-ַּתְחָּתיו, ַאל
   

  מקום פטור  כרמלית  רשות הרבים  רשות היחיד  
 4x4לפחות   אמה 16רוחב   טפחים  4x4לפחות   רוחב

  טפחים
 4x4פחות מ
  טפחים

חריץ תל או 
  או מחיצות

עמוק/גבוה לפחות 
  י' טפחים 

אין מחיצות 
ואינו מקורה 
ומפולש משני 

  הצדדים

בלי מחיצות או 
עמוק/גבוה בין ג' 
  טפחים לי' טפחים

בין ג' טפחים לי' 
  טפחים

אויר מעל י' 
  טפחים

עדיין נחשב רשות 
  היחיד

נחשב מקום 
  פטור

    נחשב מקום פטור

יש אומרים     
שצריך שיעבור 

  איש 600,000שם 

    

 
     בחוץ  ארבע  שהן  ושתים בפנים  ארבע  שהן  שתים  השבת  יציאות

  בעל הבית  עני  האיסור  מאיזה רשות    
  עני עוקר   1

   עני מניח
  פטור  חייב  הכנסה  מרשות הרבים

  עני עוקר   2
   עני מניח

  פטור  חייב  הוצאה  מרשות היחיד

  בעל הבית עוקר   3
   בעל הבית מניח

  חייב  פטור  הוצאה  מרשות היחיד

  בעל הבית עוקר   4
   בעל הבית מניח

  חייב  פטור  הכנסה  מרשות הרבים

  עני עוקר  5
 בעל הבית מניח

  פטור (אסור מדרבנן)  פטור (אסור מדרבנן)  הכנסה  מרשות הרבים

  עני עוקר  6
 בעל הבית מניח

  פטור (אסור מדרבנן)  פטור (אסור מדרבנן)  הוצאה  מרשות היחיד

  בעל הבית עוקר  7
  מניחעני 

  פטור (אסור מדרבנן)  פטור (אסור מדרבנן)  הוצאה  מרשות היחיד

  בעל הבית עוקר  8
  עני מניח

  פטור (אסור מדרבנן)  פטור (אסור מדרבנן)  הכנסה  מרשות הרבים

  
  שהן  שנים  נגעים מראות  ארבע,  שהן  שתים  הטומאה  ידיעות  ארבע  שהן  שתים  שבועות התם  תנן קושי:

  ארבע.  שהן  שתים  השבת  יציאות  ארבעה,
ש  שתים דתני התם שנא ומאי ,בחוץ ארבע  שהן  ושתים בפנים  ארבע  שהן  שתים דתני: הכא  שנא מאי

    לא? ותו ארבע    הן
    

לאו עיקר  –שבועות   יקר שבתע -שבת    
  שבת

  קושי

תירוץ 
1  

(הוצאה)  אבות תני
 תתולדו  ותני

  (הכנסה)

    תני, - אבות
  תני לא - תולדות

)2 ,3 ,6 ,7(  

    ויציאות ציאות,י - יהונ אימ אבות
    הויין! תרי
    לפטור ומהן  חיובל הןמ ימאת וכי

    קתני,  םנגעי  מראותד ומיאד והא
    – נמי הכא אף חיובא,ל ולהוכ - תםה מה

    לחיובא! כולהו
תירוץ 

2  
    פטוריו יוביח תני

  (דאורייתא ודרבנן)
    תני, - חיובי

  תני לא - ופטורי
)1 ,2 ,3, 4(  

    יציאות ציאות,י - יהונ אימ חיובי
     הויין! תרתי
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   דהכנסה. ושתים דהוצאה תיםש:2לקושי על תירוץ  ירוץת

     קתני!  יציאות והא קושי לתירוץ:   

  לה קרי הוצאה  נמי  הכנסה  תנא, אשי: רב  אמר :ירוץת

הרבי מרשות מעייל דקא עסקינן לא מי ,חייב  לרשות  מרשות  המוציא מדתנן - ממאיחיזוק:
   ם

  הוצאה תנא ממקומו, חפץ עקירת כל - מאי וטעמא הוצאה.  לה  קרי וקא - היחיד לרשות
     לה. קרי
לאלתר.  הכנסה מפרש וקא יציאות דקתני דיקא, נמי  מתניתין רבינא: אמר חיזוק: עוד

     מינה. שמע -
    שתים. שבת רשויות קתני, רשויות אמר: רבא עוד חיזוק:

.    
   

     הויין!  סרי תרתי הויין? תמני הא לאביי:  מתנה רב ליה אמרקושי על המשנה: 
     הויין! שיתסרי וליטעמיך  אביי:: דחיית הקושי


