על מסכת שבת

קובץ מס' 3
נתקבל מ"משנה בהבנה" d1234@okmail.co.il

שבת פרק י' משנה ו'

בס"ד

שבת פרק י"א משנה א'

בס"ד

היחיד
הנוטל צפרניו זו בזו
או בשיניו
התולש בידו
את שער ראשו
וכן שפמו וכן זקנו
הגודלת
)_________ את שערה(

הכוחלת
) הנותנת _______ בעיניה(
הפוקסת ) ַמ ְחל ֶֶקת שיער
שבאמצע ה______ מכאן
ומכאן אצל ה____________(

זה תולדה
של_____

________________

זה תולדה
של_____

ואינם חייבים ______

 ____________
________________
________________
________________

זה תולדה
של_____
זה תולדה
של_____
ולמסקנת
הגמ' ____

ולכן דינם
בשוגג:
________
במזיד:
________

זה תולדה
של_____

  

   

באלו מקרים גם לפי
חכמים יהיה חייב חטאת?
א______________.
ב______________.
_______________.

)תֵ ל( מקום
הגבוה מהארץ:
או חריץ בעומק של:
או מקום המוקף
מחיצות בגובה של:
שטחה:
עד היכן אויר
רשות היחיד? 
 
 

והלכה כ_____.
גובהו או
עומקו:
עד היכן אויר
מקום הפטור?

התולש מעציץ נקוב
התולש מעציץ
שאינו נקוב


_____________  .
___________________

_____________  .

___________________

)ולמעלה(

__ על __
טפחים ויותר

עד ל_____
    

_________________(1
_________________(2

שטחו:

______________

 ____________
_________________
    
 ________

___ טפחים

מקום שאין בו:
__ על __ טפחים
מ ___
טפחים ולמעלה
________

 (1קוצים ו______ וגללין ברה"ר
גבוהים מ___ טפחים ומעלה
ואין בהם ___על___ טפחים.
 (2מקום המוקף מחיצות )בגובה י'(
אבל אין בו ___על___ טפחים.

הרבים
כגון :השווקים וה_______
והמדבריות והדרכים ה______ להם
רוחב הדרך:
___ אמות
ושלא יהיה מעליה
_______
ואיכא למאן דאמר ________
שצריך גם שיעברו
אנשים.
שם בכל יום:
)(600.000

עד היכן אויר
רשות הרבים?

מקום גבוה מהארץ:
או חריץ בעומק:
או מקום המוקף
מחיצות בגובה:
שטחה:

עד__טפחים.
ולמעלה מכך
זה_______

מ__ ועד
___ טפחים
)לא כולל (10

__ על __

טפחים ויותר
עד __טפחים.
עד היכן אויר
ולמעלה מכך
הכרמלית?
זה_______

           

 (1מבוי סגור מ__ צדדיו שאין לו
___ או קורה בצד ה_____.
 (2וה___  (3והבקעה.

שבת פרק י"א משנה א'

בס"ד

שבת פרק י"א משנה א'

בס"ד
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השלם:




















































להעביר חפץ ד' אמות ברשות
היחיד ובמקום פטור



בכרמלית



להעביר חפץ ד' אמות



ברשות הרבים



וממקום ְפטור לכרמלית
להעביר חפץ ד' אמות



או להוציא ממקום ְפטור לרשות
היחיד או לרשות הרבים
להוציא מכרמלית למקום ְפטור,



או להוציא מכרמלית לרשות
היחיד או לרשות הרבים
להוציא מרשות היחיד או מרשות
הרבים למקום ְפטור,



להוציא מרשות היחיד או מרשות
הרבים לכרמלית,



ומרשות הרבים לרשות היחיד



להוציא מרשות היחיד
לרשות הרבים,

_____
מ_________

_____
מ_________

חייב \ פטור
_______

_______

המקרה:
הזורק חפץ
מרשות היחיד לרשות הרבים
או מרשות הרבים לרשות
היחיד
]

אם החפץ עבר
_______ לכתחילה

_______ לכתחילה
_____
מ_________

_______

_____
מ_________
_______ לכתחילה לטלטל ולהעביר
בכל ה_____ ,אפילו הוא כמה ____.
_______

בתוך עשרה
טפחים

הזורק חפץ
של אויר רשות
מרשות היחיד
הרבים
לרשות היחיד
אם החפץ עבר
ורשות הרבים
למעלה מעשרה
באמצע
טפחים
של אויר רשות
הרבים

_______________
מדוע?__________________
______________________

לפי

לפי

רבי עקיבא

חכמים

________
מדוע?________
____________
____________

________
מדוע?________
____________
____________

לכולי עלמא ________
מדוע?____________________
________________________
_________________________

שבת פרק י"א משנה ב'

בס"ד

שבת פי"א משנה ג'

בס"ד

אַ ְר ַּבע אַ ּמוֹ ת ַּב ּכ ֶֹתל





,












*+



______



מזו לזו

ברשות
הרבים

הזורק


______



מזו לזו
שתי גזוזטראות

המושיט
______



בדיוטא אחת



)=בצד אחד(

מזו לזו

ברשות הרבים

ונח בכותל
למעלה מ10-
טפחים

_______

ונח בכותל
למטה מ10-
טפחים

_______

בכותל

הזורק בארץ
____________
____________
____________

הזורק

____________
____________
____________



______



מזו לזו

ארבע אמות

זרק לתוך ארבע אמות
ונתגלגל חוץ לארבע אמות

זרק חוץ לארבע אמות
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_________
_________________________________________________

*)

זו כנגד זו

____________
____________
____________
____________
____________

הזורק ארבע אמות
ברשות הרבים

-

שתי גזוזטראות

המושיט

./0

מה דינו של:

ונתגלגל לתוך ארבע אמות

_______

_______

_______

מדוע?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________





'
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(

%















#

&
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בס"ד

משנה ד'-ה'

שבת פרק י"א

שבת פרק י"א משנה ו'

בס"ד

אַר ַבּע אַמּוֹת
ַבּיָּם ְ




מה דינו?










הזורק בים ארבע אמות
היה רקק מים

עומק הרקק
פחות מ-
 10טפחים
עומק הרקק
 10טפחים
ויותר

ורשות הרבים
מהלכת בו

וזרק לתוכו
ארבע אמות

____________

_____
)אבל אסור(

____________

______

____________

______

מדוע?

זּוֹרק
ַה ֵ
ונזכר )ששבת(
לאחר שיצתה מידו

_______

"

וקלטה כלב
או שנשרפה

_______

זרק לעשות חבורה...
ונזכר עד שלא
נעשית חבורה

_______

"

וקלטה )אדם( אחר

_______

______________
______________

'


______________
______________

$



)

$

$

#
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_________________________ _________________________





הזורק מן הים ליבשה
ומן היבשה לים
הזורק מן הים לספינה
ומן הספינה לים
הזורק מן הספינה
לספינה אחרת

ים___________:
יבשה___________:

______

ים___________:
ספינה__________:

______

ספינות__________:
והים _______:ביניהם.

______














































מדוע?
+

ספינות
שאינן _________ זו לזו

______________

_____________
_____________

______________
______________

רק אם תחילתן_____ וסופן _____.
*

ספינות ה________ זו לזו

______________

_____________
_____________

______________
______________

תחילתן_____ וסופן _____,
תחילתן_____ וסופן _____.

שבת פרק י"ב משנה א'

בס"ד

בס"ד

מה השיעור

המלאכה:

שבת פרק י"ב משנה ב'

השיעור
מה



המלאכה:

חטאת או מיתה

תולדה
)עיין בתפא"י(

חטאת או מיתה

החורש




המכה בקורנס
על הסדן

מכה מַ כָּה אחת
על ה____
כדי להחליק את
ה________.

לרבן שמעון בן גמליאל:
__________________
מדוע?______________
__________________



הקודח

עושה _____.

_____________



המכה במעצד

המכה
בקופיץ=גרזן____.

_____________



המכה בפטיש

גמר _________.

_____________



המסתת

מרבע את ה___ או
מחליקה ו_____

_____________



הבונה

הבונה שאמרו באבות
מלאכות...

_____________

_____________

זו אב מלאכה












________________________________
_______________________________________

המנכש

____ עשבים רעים
מתוך ____.

_____________

_____________

____ סביב עיקרי
ה______.
המקרסם _____ .ענפים
יבשים מן ה_____ לתקנו.

_____________
_____________

_____________
_____________

המזרד _____ .זרדים לחים
שלא יכחישו את כח ה_____.

_____________

_____________

אם ל_____:

_____________

התכוון לתקן את:
הקרקע_________
האילן__________

אם ל_____:

_____________

_____________

אם ל_____:

_____________

_____________

אם ל_____:

_____________

_____________

המלקט
עצים
המלקט
עשבים

)את הקרקע \ האילן(

)את הקרקע(

שבת פרק י"ב משנה ג'

בס"ד

שבת פרק י"ב משנה ד'-ה'

בס"ד

אוֹתיּוֹת ְבּ ֶה ְע ֵלם ֶא ָחד ַחיָּב.
ְשׁ ֵתּי ִ
כמה אותיות?

_____________

באיזה יד?

______________

מאלו אותיות?

_____________

באיזה צבע?

_____________

באיזה לשון?

_____________

)סממניות(

______________
_________________
מדוע?_____________
_________________
_________________

השלם
ממשניות ד'-ה'

סוג \ צבע
הכתב
מקום
הכתב

________________________
מדוע?____________________
________________________

 (1כתב ב_________
 (2כתב ב_________
 (3כתב ב_________
 (4כתב ב_________
 (5כתב ב_________
ובכל דבר שהוא _____.

 (1כתב ב_____________
 (2כתב ב_____________
 (3כתב ב_____________
 (4כתב ב_____________
ובכל דבר ש____ מתקיים.

______________

_____________

________________
________________
________________

________________
________________
________________

מקום
אחיזת
הקולמוס

__________

___________ (1
___________(2
___________(3
___________(4

המקרה:

הדין:

הכותב על בשרו )בדיו(

______ .שהרי כתב על ה_____.

המסרט
על בשרו

____________________
____________________

מתי חייב? מתי פטור?

לפי___________

________

לפי___________

______ .מדוע?________________

כתב אות אחת סמוך לכתב,
כתב ע"ג כתב,
נתכוון לכתוב ח וכתב שתי ז' – ז ז

כתב אות
אחת נוטריקון

לפי ר"י________:

)כגון ר'= רבי(

לפי_______:

_______
______ .מדוע?________________
___________________________
______ .מדוע?________________

שבת פרק י"ב משנה ו'

בס"ד

שבת פרק י"ג משנה א'

בס"ד

"העלם אחד" ____________________________
______________________________________
"שני העלמות"___________________________
______________________________________
_______________________________________
מתי לפי כולם הכותב יהיה חייב? )תחילת משנה ד'(

____

______

____

לפי רבן
גמליאל:

______

_________________
_________________
_________________

לפי
חכמים:

_______

_________________
_________________
_________________

"האורג ...בתחילה" _______________________________
"האורג אחד על האריג"____________________________

באריגה של כמה
חוטים יהיה חייב?

לפי רבי
אליעזר:

לפי חכמים:

האורג חוטין
בתחילה

___ חוטין

___ חוטין

האורג
על האריג

___ חוטין









____________________________________________________________



מאיזה פסוק לומד רבן גמליאל שאין ידיעה לחצי שיעור?

)עיקר תוי"ט(

___________________

___ חוטין

בס"ד

שבת פרק י"ג משנה ב'-ג'-ד'

שבת פרק י"ג משנה ה'

בס"ד

מהו השיעור שחייב בו ה-
למגדל

______________





__________________
__________________

ציפור

_________________
________________.
פירוש______________:
__________________
__________________

צבי

לפי רבי
יהודה

לפי
חכמים

_____

_____

לבית

_____

_____

לבית

_____

_____

לחצר

_____

_____

לביברין

_____

_____

________________
מה דינ הקורע בחמתו?
במשנה ._______ :להלכה ._______:מדוע?_______________
_______________________________________________

___________________________________ .

מה דינ הקורע על מתו?
במת שאינו חייב לקרוע עליו ._____:מדוע?_________________
במת שחייב לקרוע עליו ._____:מדוע?_____________________

" ְמחֻ ָסּר צֵ ידָ ה"______________________________________:
ידה"_________________________________:
" ֶשׁאֵ ינוֹ ְמחֻ ַסּר צֵ ָ

שבת פרק י"ג משנה ו'-ז'

בס"ד

שבת פרק י"ד משנה א'

בס"ד

מהם שמונת השרצים האמורים בתורה?
שׁ ִנּ ְכ ַנס
ְצ ִבי ֶ
ַל ַבּיִ ת וְ ...
נעל אחד בפניו
נעלו שנים
)ויכול אחד לנעול(

לא יכול אחד לנעול
ונעלו שנים
ישב האחד על
הפתח ולא מלאהו,
ישב השני ומלאהו.
ישב הראשון על
הפתח ומלאהו,
ובא השני וישב
בצידו.

הדין:

הסיבה:

____________

___________
___________

____________

___________
___________

לפי ת"ק _____

___________
___________

_____

___________
___________

_______(4 _______(3 _______(2 _______(1
_______(8 _______(7 _______(6 _______(5

מה דין:

הצדן

החובל בהן

_______
מדוע?____________
________________

_______
מדוע? א_________ .
________________
ב_______________ .
________________

שאר שקצים
ורמשים

הצדן :לצורך _______
שלא לצורך _______
מדוע?_____________
_________________

_______
מדוע?____________
________________

____________

___________
___________

חיה ועוף
שלא ברשותו

_______
מדוע?____________
________________

_____________
_____________
_____________
_____________

___________
___________
___________

חיה ועוף
שברשותו

לפי רבי
שמעון

שמונה שרצים
האמורים בתורה

_______
מדוע?____________
________________

_______
מדוע?____________
________________

בס"ד
בס"ד

לפי תנא
קמא:

לפי רבי
יוסי:

שבת פרק י"ד משנה ג'

שבת פרק י"ד משנה ב'

אסור

מותר

לעשות מי מלח
בשבת

לעשות מי מלח
בשבת

________________
________________

________________
________________

מדוע?____________
________________

מדוע?____________
________________

________________
________________
________________
________________
מדוע?_____________
_________________
_________________

________________
________________
________________
________________
מדוע?____________
________________

השלם:

מותר \ אסור
אזוביון

אכלין

מדוע?

אזוב הממית ______
שבמעיים

יועזר
צמח המכלה תולעים
שב____.

_____

_____

אבוב רועה
עץ ללא _____ ,והוא
טוב לניזוק משתיית
מים ______.

משקין

_____

מי דקלים
מי מעין העובר בין שני
_____ ,ומים אלו
מנקים את בני ה____.

וכוס עקרין
מים הגורמים לשותים
מהם להיות _____

ָכּל ָה ֳא ָכ ִלין
ו ְָכל ַה ַמּ ְשׁ ִקין

_____

___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________

אבל שותה הוא
מי דקלים ל____
)דווקא אם אינו ______(

אָדם ִל_____
אוֹכל ָ
ֵ
שׁוֹתה
ֶ

שבת פרק י"ד משנה ד'

בס"ד

בס"ד

שבת פרק ט''ו משניות א'-ב'



השלם:



מדוע?



השלם ממשניות א' -ב'












































לקושרם



מותר
לכתחילה



אילו קשרים



_________________
_________________
_________________
_________________

_____________
_____________
_____________
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רק ב_______
אבל לא ב________.

0

-./

,

1
3

0

/

5

25

4

2

,

לפי רבי
שמעון____

___________
___________



לאדם
רגיל



לסוך שמן
ורד

 (1קושרת אשה_____ :
________
 (2ו______________
 (3ו______________
 (4ורצועות ____ ו____
 (5ונודות ____ ו____
 (6ו______ של _____.
ולרבי אליעזר בן יעקב:
_________________
_________________



לפי ת"ק:
_______

___________
___________

לבני
מלכים

עליהם חטאת



_____

___________
___________

אין חייבים



לסוך שמן רגיל

_____

___________
___________

)עיין ברע"ב  -משנה ב'(
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________



לסוך יין וחומץ

_____

___________
___________

עליהם חטאת
אילו קשרים



לטבול פתו
בחומץ כדרכו

_____

___________
___________

חייבים



לגמע בהן את
החומץ ולבולעו

_____

___________
___________

______________(1
______________(2



לגמע בהן את
החומץ ולפולטו

_____

___________
___________

אילו קשרים

_____________
_____________

מותר גם ב_____ של
____.

פסיקיא___________________:
חבל של גרדי_______________:
_________________________
_________________________
_________________________

שבת פרק י''ז משנה ב'

בס"ד

שבת פרק י''ז משנה ג'

בס"ד
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מתי?
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קנה של זיתים

נוטל אדם:
________(1
________(2

________
גרזן שבוקעים
בו______.
_____ ארוך שיש בו
הרבה _______.

________________

________(4

ש______ בה.

________________
מן ה_____.

________(3
 (5את ה______
 (6ואת ה_____
 (7את ה______
 (8ואת ה_____
 (9מחט של ___
 (10מחט של ____

________________
________________

כלי שזורין בו את
ה_______.
_______________
כלי שיש לו __ שיניים
שיושב מעבר לנהר.
ומהפכין בו
את ה___ שבגורן.
מוט של הפלך
ש____ בו הנשים.
___________
בפרי ___ ולאוכלו.
מחט מעץ
של ה______.
_______________
מחט _____
שתופרים בה _____ .ובלבד שלא יעשה לה___.
מחט _____
_______________
שתופרים בה _____ .לאדם ש____ לו המפתח.

מקבל
טומאה
אינו
מקבל
טומאה

אם_________
__________.
פירוש_____:
__________
__________
____
__________
__________.

אם_________
__________.
פירוש_____:
__________
__________
____
__________
__________.

האם מותר
ליטלו
בשבת?

מדוע?

________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

________

שבת פרק ט''ו משנה ג'

בס"ד

שבת פרק ט''ז

בס"ד

משנה א'


   

חמשת התנאים:

(2

___________________

____________________________

(3

___________________

____________________________

(4

___________________

____________________________

(5

___________________

____________________________

כל _____ הקודש
גם _____גם _____ וגם______



(1

מקפלם כדי לחזור
וללובשם ____ ______

____________________________
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יעין ֶאת ַה ִמּטּוֹת...
וּמ ִצּ ִ
ַ








להציע את המיטות בשבת? מ________ ל_________
ממתי למתי
להציע את המיטות בשבת? מ________ ל_________
ממתי למתי
מדוע אסור?_________________________________________

_________
ולמ"ד שלא נתנו לקרות בספרים
הכתובים בכל לשון אפילו ביום
חול ,בכל זאת איך צריך לנהוג
בהם? _________________
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מחצר לחצר רק
ב_________________
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הדין._____:
 _____
וחלבי יוהכ"פ________
_________________



+

   

____________________(1
____________________(2



הדין.____:
 ____
וחלבי שבת_________
_________________

חלבים-"לא של ____ קרבים
ב___________,
ולא של _________
קרבים ב________"
 _____.
מדוע?
וכל שכן במצעים-____ להציע את המיטות
מ_____ ליוהכ"פ
ומיום ה_____ ל______.

,-.



  






לפי רבי ישמעאל:
 

לפי רבי עקיבא:

_____________

מחצר לחצר גם
ב_________________

שבת פרק ט''ז
משניות ב'-ג'

בס"ד

כמה סעודות
מותר לאדם
להציל מן
הדליקה?

לפי
ת"ק:
לפי
רבי
יוסי:

________________
________________

מדוע?
מדוע אסרו עליו
להוציא יותר?_____
_______________
_______________
_______________
_______________

מדוע?









מדוע?
כי הוא סובר______:
_______________
_______________
_______________
_______________
________________



מה יכול לעשות עם שאר המזון? ______
ומה יאמר לאחרים? "__________________"
כמה מזון מותר לאחרים להציל לעצמם?
______________.
___________
ואם היו פקחין )יר"ש( ,מה יעשו?___________________________.
מדוע אין זה נקרא "שכר שבת"?__________________________.

לפי רבי
שמעון
בן ננס:

 (1פורסין _______________
______________________
 (2ועושין מחיצה __________
______________________
______
____.


_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

מדוע כאן מותר לו
להוציא אפילו הרבה?
_______________
_______________
_______________
_______________

מה מותר לעשות כדי לעצור את
התפשטות הדליקה?



כמה מזון
מותר לאדם
להוציא בבת
אחת ,ולהצילו
מן הדליקה?

בס"ד

נפלה דליקה
בלילי שבת__________:
בשחרית___________:
במנחה____________:

שבת פרק ט''ז משנה ה'




























אוֹתן?
יכן ַמ ִצּילִ ין ָ
וּלְ ֵה ָ
לפי __________.__________________ :
לפי ____________________________ :

לפי רבי
יוסי:

אסור_______________:
___________________
___________________

כי הוא סובר______:
_______________
_______________
_______________
_______________
________________

