
  

  
  

  

úùøô éåøà  לא-כה דפיםמסכת שבת  

  דרך ישרה תמצית הדף
äë óã  

à.  בטמא לא בערתי . 2. טהורה וטמאה, משמרת תרומותי. 1 תרומה שנטמאת לשרוף ותרמנין דבחול מ
  .תתן לו ולא לאורו. 3. מבער תרומה שנטמאתאבל , ש''ממע

á.   2. או דכרת עדיפא, ואונן, כרת, מעילה, קרבן, נותר, פיגול :ס''עכבפנקקדש חמיר . 1החומרא .
  .מיתה חומש פדיון וזרים -ז''מחפ בתרומה איכא

â.  רחיצה רשות . 2. דריחו רע בהדלקה כיון לכן עטרן אסור, הדלקת נר שבת חובה. 1שבת ל ההכנה
 .א מצוה''וי

ã.   מטה מוצעת ואשה מקושטת . 4. מטה וכלים נאים. 3. רחיצה בחמין. 2. בית המרחץ. 1נשיתי טובה
 .ח''לת

ä.   ס סמוך ''ביכ. 4. אשה נאה במעשים. 3. מאה שדות כרמים ועבדים. 2. נחת רוח בעשרו. 1איזהו עשיר
  .לשלחנו

åë óã  
à.   וכן שמא יסתפק .כמו המעשה בחמות וכלתהו כיון שעף ומסוכן, צרי וזהו אפרסמון. 1אין מדליקין ,

ממשמרת דילפינן , טבל טמא. 3. שהוא עף, נפט לבן. 2. וכיון שהוא שרף הבא מן העץ ולא נמשך
  .משעת הרמהשיש רק תרומותי 

á.   3 .ב שרי רק היוצא מהפרי''לריב. 2. ש אוסר ביוצא מהעץ''רי. 1במה אין מדליקין שיטות התנאים .
. 5. ושרי שמן דגים ועטרן, רק מה שאסרו חכמים אין לך לאסור אלא נ''לריב. 4. ט רק שמן זית''לר
י "עונחלקו , הבשר מלבד דגיםיוצא מלסומכוס אסור ה. 6. ן פקועות ונפטבשמ מדליקין ש שזורי''לר

  .תערובת
æë óã  

à.   וג, אצבעות דחזי רק לעניים מוהבגד' ג. 2. בגד' גדול טמא שנא. 1שיעור טומאה בצמר ופשתים '
 . משתי וערב כןשל כבטפחים 

á.   קראי' ש מב''א ולרי''לרשב אצבעות' טפחים וג' לאביי טהור מג. 1שיעור טומאה בשאר בגדים ,
 אתי ולאביי, ט מאו בגד''ג ליה א אית''לרשבדרבא ק ''לל. 2. בבגד צמר או בבגד פשתיםשנאמר 

  .ט''ש אית ליה ג''ב דרבא אף לרי''לל. 3. לשרצים דחמירי בכעדשה
â.  ומפרשינן , ש ילפינן מזה שהכתוב פירט בנגעים צמר ופשתים אף כל סתם בגדים צמר ופשתים''לרי

ודחי , מינים בהעלאה' דסתם בגדים שרו ב, כלאיםל. 2. ט''דשאר בגדים לא מטמאין בג. 1למאי אתי 
ולרבא , צמר ופשתים חייבים בציצית ירק בגד. 3. זו בדותא ולמסקנא, דידעינן בכל שכן מלבישה

 . ל המיניםצמר ופשתים פוטרים בכ ,שאמר במינן חייבין ופוטרין במינן

ã.   כסות לילה פטורה מוראיתם . 2. כסות סומא שאחרים רואין חייבת מאשר תכסה. 1ראיית הבגד



  

 .אותו
ä.  תנא . 1דבר אחד  וואמר, אצבעות ומסככין בו' גא כל היוצא מן העץ אין בו משום טומאת ''לרשב

סומכוס שאומר סיככה בטווי פסולה כיון . 2. סובר שרק בגד צמר או פשתים מטמאש קמא ה''דבי רי
  .דמיטמא בנגעים אף שלא מטמא בטומאת מגע

çë óã  
à.  ש אהל ממשכן''זומייתי ג, כל היוצא מן העץ מדליקין בו ולא מיטמא טומאת אהלים מלבד פשתן ,

ודחי דחמור שמטמא שתי , מנגעים. 1 ומייתי .האם התחש היה טמא או טהור טמאהובעי בעור בהמה 
. 4. ודחי דמטמאין פחות מכזית, בצד השוה. 3. ודחי בכעדשה, משרצים. 2. וערב שטרם נארג

  .ו מנוצה של עזים שאינה בנגעים''למסקנא בק
á.  למסקנא לתפילין . 2. א לתחשים''להו. 1אי אתי למ, מלאכת שמים נעשית מעור בהמה טהורה

 .מ''דהוו הל, ן של תפילין או לכרכן בשערן ולתפרן בגידן''אין לומר שי. 3. ברצועות טהורות
â.   היה לו קרן . 3. נזדמנה לפי שעה ונגנזה. 2. ע ולא הכריעו אם היתה בהמה או חיה''בריה בפ. 1התחש

  .וקרש שהוא מין חיה מין בהמהדהוי  ר''כמו שור שהקריב אדה, אחת במצח
èë óã  

à.  א בג''לר. 1ובהדלקה פליגי , ע טהורה ומדליקין''א טמאה ואין מדליקין ולר''פתילת הבגד לר' 
 .ידליק רוב היוצאע אין מסיקין בשברי כלים וצריך ש''ולכו ,ש''ט שחל ע''אצבעות מצומצמות ביו

א אין מדליקין אם ''לר. 2. עץ בעלמאהוי מועיל וע ''ולר, א קיפול לא מועיל והוי שבר כלי ונולד''לר
, טפחים 'איירי בג. 3. אצבעות מכוונות אתי למעט המלל מלהצטרף' וג, ע שרי''וראינו מחורך 

 .ולטעמייהו בקולי מטלניות כדלקמן
á.   פליגי אי דעתו עליו בתלאו . 3. הניחו בקופסא טמא. 2. זרקו לאשפה טהור. 1דיני קולי מטלניות

י ''כר קסבר ולמסקנא, י''א ואחורי הדלת כר''ע סובר בתלאו כר''ור, הניחו אחורי הדלת במגוד או
  .לגמרי

â.  ומדליק , רי כלים דעכשיו נשברשבט ב''מסיקין ביו. 1המקרים והצריכותא , י אסר''ש שרי ור''נולד ר
היו גרעיני תמרים ד. 2. י שמרבה עצים''ולא מהפך באיסורא ע, שבר כלי בכלים שרי אף שנעשה

  .קליפות אגוזים שתמיד מגולות. 3. ע''ואם נשאר עליהן אוכל שרי לכו, מכוסות
ã.  דלא מאיסא ויבא להסתפק  ,שפופרת. 1ורבנן בנתינת השמן להדלקה  רבי יהודה' הצריכותא במח

אף קערה . 3. ע שרי אם חיברה בחרס כעין יוצר''ולכו, ל דרבנן אסרי''קמ ,חרס. 2. י שרי''ל דר''קמ
  .דמיפסקא

ä.   ולעולא , קטנים אסורירמיה פליגי בגדולים דלא אפשר אבל ' בגורר ספסל לר. 1דבר שאינו מתכוון
כסא גדול ב ירמיה ילרבואיירי , נחלקו במטה כסא וספסל. 2. ע שרי ובקטנים פליגי''בגדולים לכו

  .כצנועין להפשיל אף דאפשר ,מוכרי כסות שרו בלא מתכון. 3. מטה קטנה ככסאבולעולא , כמטה
ì óã  

à.   וכשיש בו סכנה ופטרו אגב  צ לגופה''שאי במלאכה ''כר. 1המכבה מפני החולה פטור כמאן אתי
 . אין בו סכנהחולה שש וב''כר. 2. סיפא

á.   שבח . 2. ז''ולכן יש לחטוף מצוות בעוה, לא המתים יהללו. 1 המלך שלמה דברי הקושיות עליישוב
י ''קיבל אחר מותו שלא חטא ע והאות שדוד ,קיימותגזירות משה , בעגל זכור לאברהם, את המתים

והותר לחתוך , י שהפסיק מללמוד''בשבת ע במות דוד, מארי המת לכלב חי טוב. 3 .פתיחת השערים
 .נבילה לפני הכלבים ונאסר לטלטל את דוד

â.   שנברא שקול , ת כי זה כל האדם''וסופו ד, ת מה יתרון לאדם''קהלת תחילתו ד. 1ספרי שלמה המלך
שחוק מהולל , ז''טוב כעס לצדיקים משחוק לרשעים בעוה, הסתירה בקהלתיישוב . 2. ש''וצוות ליר

, במשליהסתירה . 3. ולשמחה שאינה של מצוה מה זו עושה, משבח שמחת מצוה, ב לצדיקים''בעוה
 .ל''ג שדרש על לעת''כמו ר ת''ענה כסיל בד ,אל תען כסיל במילי דעלמא כמו ההוא שבא לרבי



  

ã.  בתלמיד , נוטפות מר שפתיו. 2. וכן דבר הלכה וחלום טוב ,שכינה שורה מתוך שמחת מצוה. 1 שמחה
 .או אחרי דפתח

ä.   שיחה. 6. דברים בטלים. 5. קלות ראש. 4. שחוק. 3. עצלות. 2. עצבות. 1שכינה אינה שורה מתוך.  
å.  אילן בכל יוםפירות . 2. ז בתרנגולת''ואיכא בעוה, עתידה אשה שתלד. 1ל ''אין כל חדש לעת ,

  .מקורא, כלי מילת. 4. מפטריות, גלוסקאות בעצים. 3. מצלף
àì óã  

à.  ש בזמן ''י ששאלו שאלות שטות בע''וניסה להכעיסו ע, א המרו אם יכעיסוהו''בנ' ב. 1הלל המעשים ב
גר . 3. והראהו שסומך עליו 'ב' ולימדו א, פ''גר שלא האמין בתושבע. 2. ולא הצליח להכעיסו, שרחץ

גר שרצה . 4. ואידך פירושא זיל גמור ל דעלך סני''וא, קש שילמדו את כל התורה על רגל אחתבי
  .ובזכות ענוותנותו נתקרבו תחת כנפי השכינה, ואמר שקודם ילמד טכסיסי מלכות, ג''להיות כה

á.   חכמה, ישועה, ר''פו, קבעת עתים לתורה, נשאת באמונה: ל ישאלו את האדם''לעת. 1יראת שמים ,
. 3. חומטין משל לכור תבואה שיש לערבו בקב. 2. ש היא אוצרו''רק יראפילו הכי ו, מתוך דבר ודבר

את  האלוקים עשה. 4. או כעושה שער בלי שיש לו חצר, כמפתחות פנימיות בלבד, ש''תורה בלי יר
' להאין . 6. לקום מפני מי שדחיל חטאין או גברא רבה עדיף פליגי אי. 5. שיראו מלפניו עולמו כדי

היא חכמה והן זה ' והן יראת ה, שואל כי אם ליראה' שנאמר מה ה ש בלבד''בעולם אלא אוצר של יר
 .אחת ביוונית

â.  מ לבנות במקומו והמשכן נחשב ''ל סותר חייב ע''וס, י''כר. 1יוסי מחייב ' פתילה שעושה פחם ר
  .ומתקן בפתילה שצריך להבהב, ש''קסבר כר. 2. 'פ ה''במקומו כיון שהיה ע

 

  שאלות לחזרה ושינון

  äë óã  

à.   להנות בחול בשריפת תרומה שנטמאת  דשרימנין
)3( 
á.   2(החומרא בתרומה ובקדש( 
â.   2(ההכנה לשבת( 
ã.   4(מהו נשיתי טובה( 
ä.   4(איזהו עשיר( 

  åë óã  

à.  3(ט "ומ, במה אסור להדליק( 
á.   6(שיטות התנאים במה מדליקין ובמה אסור( 

 æë óã  

à.   2(דיני שיעור טומאה בצמר ופשתים( 
á.   3(שיעור טומאה בשאר בגדים( 
â.  3(למאי אתא , ילפינן מנגעים דאף כל צמר ופשתים( 
ã.  2(ט "ראיית הבגד ומ( 
ä.  2(ש בן אלעזר "מי אמרו דבר אחד עם ר( 

 çë óã  

à.   השמועות האם איכא טומאת אהלים בעור בהמה
 )4(טמאה 

á.   למאי הלכתא מלאכת שמים נעשית מעור בהמה

 )3(טהורה 
â.   3(הדברים שנאמרו על התחש( 

  èë óã  

à.  3(ומאי פליגי בהדלקה , דבפתילת הבג' המח( 
á.   3(דיני קולי מטלניות( 
â.  3(והצריכותא במקרים , בנולד' המח( 
ã.  3(י ורבנן בנתינת שמן להדלקה "ר' הצריכותא במח( 
ä.   3(ההיתר בדבר שאינו מתכון( 

  ì óã  

à.   2(המכבה מפני החולה כמאן אתי( 
á.   3(יישוב הקושיות על דברי שלמה המלך( 
â.   3(ספרי שלמה המלך( 
ã.   2(שמחה מתי איכא( 
ä.   6(מתוך מה אין השכינה שורה( 
å.   4(אין כל חדש לעתיד לבא( 

  àì óã  

à.   4(המעשים בהלל( 
á.   6(יראת שמים( 
â.  2(בוי פתילה שעושה פחם ייוסי בכ 'מי סובר רכ( 
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