
 
 

 
 

0065- Shabbos 2- Fundamentals of Shabbos 
 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב עמוד א  
, יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים שהן ארבע בחוץ/. משנה/
 

פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל , העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים: כיצד
. העני חייב ובעל הבית פטור- או שנטל מתוכה והוציא , הבית

 
בעל הבית - או שנטל מתוכה והכניס , פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני

- או שנתן לתוכה והוציא , פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה. חייב והעני פטור
- או שנתן לתוכה והכניס , פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה. שניהם פטורין
.  שניהם פטורין

 
תוספות מסכת שבת דף ג עמוד א  

ת והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהיה "וא- בבא דרישא פטור ומותר 
ק "יכול ליטלו אפילו לא היה בידו דלא עבר משום לפני עור דמושיט כוס יין לנזיר מוקי לה בפ

מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב "דקאי בתרי עברי דנהרא מ (:דף ו)עבודת כוכבים ' דמס
להפרישו מאיסור ואפילו אי מיירי בנכרי דלא שייך לפני עור מיהו איסור דרבנן מיהא איכא 

נותנין מזונות לנכרי בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו משמע  (.דף יט)כדתניא בשילהי פירקין 
מ "דווקא כשהנכרי בחצר אבל אם עומד בחוץ ופושט ידו לפנים משמע דאסור ליתן להדיא ע

להוציא ויש לומר דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי דאפילו מכניס ומוציא כל היום אין כאן איסור 
 . כלל כיון שאין החפץ של בעל הבית

Quick Review: 
Transfer: Akira (lifing up), Hotzoah (transfer from one area to another), 
Hanacha (putting item down). 
 
If did all three steps= Dioraysa, classic violation. 
 
If did partial= drabonon, Rabbinic violation. 
 
If totally passive, Potur U'Mutar (permitted). Tosfos asks why not obligated to 
stop other from doing violation. 
 
In general, 39 prohibited categories of shabbos are those done to create 
Mishkan (Sanctuary in desert). These physical significant actions parallel 
Hashem's creation of the world. We rest from these actions to commemorate 
that "Hashem created the world in six days and one the seventh day He 
rested." 

 


