על מסכת שבת

קובץ מס' 4
נתקבל מ"משנה בהבנה" d1234@okmail.co.il

שבת פרק ט''ז משנה ו'

בס"ד

שבת פרק ט''ז משנה ז'

בס"ד

השלם:

ְכבּוֹת...
ֶשׁ ָבּא ל ַ
מה הדין?

נכרי
שבא
לכבות

קטן
שבא
לכבות

לומר לו
לכבות:

______________

לומר לו
לא
לכבות:

______________

___________________
___________________

מדוע?
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

עיין בתויו"ט
מדוע אומרים לקטן לא לכבות והרי מצינו שקטן שאוכל איסור אין בי"ד
מצוּוִין להפרישו?___________________________
ואם כך מדוע לגוי אין אומרים "לא לכבות"? והרי הגוי יודע שזה נוח
ליהודי ושהוא נהנה מכך___________________________?...

בשביל:

כופין קערה על:

1
2
3

על __________

_________________
)ובלבד ש_____________(.

ועל _____
)צואה של________
הנמצאת ב____ ,שאז
אין היתר להזיזה כי זה
לא ____ של רעי(

_____________________.

ועל ______

______________.

הוּדה:
אָמר ַר ִבּי יְ ָ
ַ
ולהלכה:

 

סוג הבע"ח:
בעלי הארס
שנושכין וממיתין ודאי
בע"ח שאינן נושכין וממיתין ודאי,
אלא פעמים כן ופעמים לא

________________________
אפילו _______________
אם רצים אחריו______________:
אין רצים אחריו______________:
ואם דרסן והרגן __________.

ולצוד נחש כדי לשחק בו___________:

שבת פרק ט''ז משנה ח'

בס"ד

שבת פרק י''ז משנה א'

בס"ד










































































מותר\ אסור

המקרה:
נכרי שהדליק
את הנר
נכרי מילא מים
להשקות בהמתו
עשה גוי כבש
לירד בו )מהספינה(

מותר

אסור

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

נתפרקו
דלתות

הכלים
נתפרקו
דלתות

אם היה
כתוב רק:

נר
מים

המקרה:

_________________________
________________

_________________________
________________

_________________________
________________

_________________________
________________

ומדוע כתוב כבשׁ הרי הוא כנר – נר לאחד נר למאה?

______________________________________

הבית

______
ואפילו נתפרקו
ב_________

_____________
_____________
_____________
_____________

______
ואפילו נתפרקו
ב_________

_____________
_____________
_____________
_____________

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 י''ז משנה ד'

בס"ד

שבת פרק י''ז משנה ה'

בס"ד

לפי רבי יוסי:
%



$
!"#



מותר
%
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ובלבד ש___
_________
_________.










%

%

*

.
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_____





לכסות בהן
________




+
0

&

*

*)



לצוק לתוכן
______



_____________
__________________

לכסות בהן
________



אסור

______________



__________________



__________________

לפי
תנא
קמא

בין נשברו
בע"ש
ובין
נשברו
בשבת



_____________

מותר לטלטל את השברים?


אסור



 (2לצורך___________
______________
__________________
,

לאיסור



כלי
שמלאכתו

,

 (1לצורך___________
______________
__________________
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לצוק לתוכן
______














;













<


>







=









ומתי

? לצורך דבר____ כגון____________________:



לטלטל כלי שמלאכתו להיתר?
מתי
לצורך תשמיש ה__________ בלבד .כגון_______________:



וֹמר"
" ַר ִבּי ְנ ֶח ְמיָה א ֵ



____

נשברו
בע"ש



להיתר

מותר

גם ל__________
גם ל__________
וגם ל__________
_____________

לפי
רבי
יהודה

נשברו
בשבת

____
___





כלי
שמלאכתו

"ל____ ושלא ל___"

ובלבד ש___
_________
_________

ובלבד ש___
_________
_________.

בזה כ"ע מודים דניטלים

אפילו אין עושין
מעין _____ה______.

ואין הלכה כ__________

שבת פרק י"ז משנה ו'

בס"ד

שבת פרק י''ז משנה ז'

בס"ד

____________
לצורך גופו _________:לצורך מקומו_________:

מתי מותר
לטלטלה ולמלאת
בה מים?

מתי אסור
לטלטלה ולמלאת
בה מים?

____________
____________
____________

_________________
_________________
_________________

____________
____________
____________

_________________
_________________
_________________

יח
שׁוּרה ַבּ ָטּ ִפ ַ
שׁ ִהיא ְק ָ
מוֹרה ֶ
ְז ָ
____________________________
_______________________________________________________

הַ ְס ּ ֵבר:

קרויה:
האבן
שבקרויה:

___________ זמורה:
___________

____________
____________

טפיח:

____________
____________

___________
___________

מה
הדין:

פקק החלון
בזמן שהוא

פקק החלון בזמן
שהוא נגרר על

קשור ותלוי

גבי קרקע

פוקקין בו \ אין פוקקין בו

לפי
רבי
אליעזר
לפי
חכמים

_____________.
_____________

מדוע?__________
______________
______________
______________

_____________.
_____________

מדוע?__________
______________
______________
______________

בס"ד
בס"ד

שבת פרק י''ח משנה א'

שבת פרק י''ז משנה ח'

באיזה מקרה מותר לפנות אפילו הרבה קופות של תבן ותבואה?
רק לדבר _____ .כגון___________________________________:
מדוע לדברים אחרים אסור לפנותם?_________________________
"אבל לא את האוצר" ,מדוע?______________________________

לפי
חכמים:

לפי רבי
יוסי:

השלם מהמשנה אלו דברים מותר\אסור לישראל לטלטלם ולפנותם בשבת:







אין















יש








  

_______

_______
1






_______





מדוע?___________________
_______________________
















 



_______

יש

______ 2

_______





 



_______



אין

תרומה
_____



מדוע?___________________
_______________________





_______


אין

_______

מעשר
_____
 3שנטלה
______




















_______

_______



מדוע?______
___________

מדוע?______
___________



יש

______
שני
 4והקדש
ש____






מדוע?___________________
_______________________

ה_____
 5היבש

ואפילו לישראל
____ לטלטלו
כיון דחזיא ל____.
פרי של עם ה____
שלא ידוע אם הוא
_____ ,מותר לטלטלו
כיון דחזיא ל____.
הקדים ה___ ולקח
מעשר מהשבלים בשדה
לפני שניתנה מהן תרומה
____ לכהן ,מותר
לטלטלה בשבת כיון
שלפני _____ הכרי
התבואה לא מתחייבת
ב______ ______.
ונתן רק את הקרן ולא
את ה_____.
נחשבים הם לפדויים
ולכן מותר לפנותם ב___
מין קטניות שהם מרים
וקשים ,מותר לפנותם
מפני שהן מאכל ל_____

1

______

מעשר
ראשון
 2ש___ נטלה
_____

3

4

5

כיון שזה ודאי לא
______,
אסור באכילה...
הקדים ה___ ולקח
אחרי המירוח בכרי ואז
נתחייבה התבואה
ב_____ ______
ועד שלא נותן תרומה
גדולה הרי זה ____.

_____ שני
והקדש
ש____
נפדו

נפדו אבל לא נפדו
כ_____.
כגון שפדה המע"ש על
גרוטאות של ____
ולא על כסף עם____.
או שפדה את ההקדש
ב_____ ולא על _____

לא את
ה____

מין _____ שאינו ראוי
חי אפילו ל_____.
ולרמב"ם :מין ____.

ולא את
ה_____

צמח החרדל שאינו ראוי
לאכילה ללא ____ ואי
אפשר לתקנו בשבת.

מה סובר רבן שמעון בן גמליאל____________________________________:

שבת פרק י''ח משנה ב'

בס"ד

תינוק

מותר__________:
______________
אסור__________:
______________

_______________
_______________
_______________



לדדות
את ה:

עגלין
וסייחין

________

_______________



אווזין
ושאר עופות

לעשות בשבת
סכין מילה



________

_______________

תרנגולת

)להעביר מרשות
לרשות(



________

_______________

להביא בשבת
את סכין המילה

________


___________

לעשות ברית
מילה בשבת

לפי
רבי עקיבא

לכו"ע ________
מדוע? ______________________________



לכפות סל
לפני האפרוחין
כדי שיעלו וירדו

מדוע אין זה ביטול כלי
מהיכנו?__________
______________
לפי האומר אין כלי ניטל
אלא לצורך כלי הניטל
איך מותר לטלטלו לצורך
האפרוחין?_________
_________________

______________
______________
______________
______________



לטלטל
חבילי קש,
חבילי עצים
וחבילי זרדים

מתי מותר:
________________
________________
מתי אסור:
________________
________________

לפי
רבי אליעזר



המקרה:

הדין:

בס"ד

מדוע?

שבת פרק י''ט משנה א'

שלא בשעת הסכנה:
________________
בשעת הסכנה:
________________
________
מה מותר לעשות
לשם כך?_________
________________
________________

__________
מדוע?
_________________
_________________

__________
מדוע?
_________________
_________________

כלל אמר רבי עקיבא_______________________:
_________________________________
____________________________

שבת פרק י''ט משנה ב'

בס"ד

בס"ד

שבת פרק י''ט משנה ג'

מה יעשה אם לא הכין מערב שבת...
מה יעשה
בשבת?

מדוע מותר
רק בצורה זו?

אם לא שחק
כמון מער"ש

_____________
_____________

_____________
_____________

אם לא טרף יין
ושמן מער"ש

_____________
_____________

_____________
_____________

אם לא הביא
סמרטוט
מער"ש

_____________
_____________
ואפילו מ_____

_____________
_____________































































































ביאורי
מילים:

________.

מה הדין:

לפי
תנא קמא

בין מלפני
המילה ובין
לאחר המילה

____________
____________
____________

ביום השלישי
שחל להיות
בשבת

____________

לפי
ראב"ע
____________
____________
____________

____________
____________
____________

שבת פרק י''ט משנה ד'

בס"ד

שבת פרק י''ט משנה ה'

בס"ד

כשנולד ב:
מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע:

המקרה:

לפי
לפי
רבי אליעזר :רבי יהושע:

אחר השבת
קות
ינו ֹ
לו ְׁשנֵי ִּת ֹ
שהָ י ּו ֹ
ִמי ׁ ֶ

בערב שבת
בשבת
ערב שבת

ימים ללידתו
קטן נימול לאחר

_________
מדוע?_______________________
_________
___________________________

_________
מדוע?__________
______________
______________
______________

_________
מדוע?__________
______________
______________
______________

הוא נימול?
_____

מדוע?
שנאמר "וביום
ה_____ ימול בשר
ערלתו"...

_____

______________
______________
______________
______________

קטן נימול לאחר

כשנולד ב___ ה______
ב_____ שבת
וספק יום התשיעי יוצא
ב_____ הבאה.

_____
)יום לאחר
ה____(

______________
______________
______________
______________

קטן נימול לאחר

כשנולד ב___ ה______
ב_____ שבת
ולאחר השבת )שהוא
ספק יום ט'( יוצא ____.

_____
)יום לאחר
_______(

______________
______________
______________
______________

כשנולד ב___ ה______
ב_____ שבת
ולאחר השבת
)שהוא ספק יום ט'(
יוצא שני__________.

_____
)יום לאחר
שני ימי
____ (

______________
______________
______________
______________

ימים ללידתו

קות
ינו ֹ
לו ְׁשנֵ י ִּת ֹ
שהָ י ּו ֹ
ִמי ׁ ֶ

אחר השבת
בשבת

קטן נימול לאחר

כשנולד כדרכו
או ביום או ב______
)ולא בבין ה______(

באיזה יום
ללידתו

ימים ללידתו

יום ללידתו
קטן נימול לאחר
יום ללידתו

כשנולד ב___ ה______
באחד מימי ה______
)חוץ מבערב שבת(

מתי נימול קטן החולה?_____________

בס"ד

בס"ד

שבת פרק כ' משנה א'

מים

תּוֹלִין ֶאת ַה ְמ ַשׁ ֶמּ ֶרת

שבת פ"כ
משנה ב'

שמרים

מחלוקת רבי אליעזר וחכמים
השלם מהמשנה:

לפי
רבי אליעזר:
לתלות את המשמרת
על פי הכלי

בשבת

לפי
חכמים:

________
מדוע? ___________________________
________________________________

לתלות את המשמרת
על פי הכלי

__________
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

__________
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

לתת שמרים
לתוך המשמרת התלויה

__________
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

__________
מדוע?__________
_______________
_______________
_______________

ביו"ט
בשבת

כדי לסננם

לתת שמרים
לתוך המשמרת התלויה

ביו"ט

כדי לסננם

___________

נותנים ___
על גבי ה_____
בשביל ש____
ב____
ומסננין
את
היין ובכפיפה
_____
ונותנים ____
במסננת
של ____
ועושין _____
בשבת

פירוש א' :נותנים בשבת ____ על גבי שמרים המונחים
ב______ מבעוד יום ,כדי שיהיו השמרים ______
ויזוב כל יינם לתוך הכלי.
פירוש ב' :נותנים ____ על גבי שמרים שנשארו
ב_____ והמים קולטים את טעם ה___ ואח"כ שותים
אותם בשבת .ואין בזה איסור _____.
מותר לסנן את ה___ )מהקמחים
ובלבד ש________
שבו( בסודרין ה______ לכך,
ואין חוששין שמא ____ את
_____________
הסודרין מכיון שעשויים
_____________
ל_______ זו.
ובלבד ש________
מותר לסנן את היין בכלי
_____________
העשוי מענפים של ____.
_____________
הראשונים מסבירים שאין איסור "בורר" בסינון היין מהקמחים
שבו ,משום שהיין המדובר פה ראוי לשתיה גם בלי הסינון
והסינון נעשה בסודרין ובכפיפה המצרית שזה דרך שינוי.
מותר לתת ____ לתוך מסננת שסיננו בה חרדל )מע"ש(

אע"פ שרק החלמון נשפך ומגוון את החרדל ...ואילו
החלבון נשאר במסננת.

הגמ' מסבירה )קמ (.שאין בזה איסור "בורר" של החלמון
מהחלבון ,כיון שמפרידים את החלמון מהחלבון כדי לגוון בו את
החרדל ולא שרוצים להפריד את החלמון כדי לאוכלו לבד ...ואם
כך שניהם הם אוכל ואין זה ברירת פסולת מאוכל.

מותר לעשות
בשבת
תערובת של
___ ____
______
שיש טרחה
בהכנתה.

מהי הכמות המותרת בהכנת האנומלין?
לפי ת"ק:
לפי רבי
יהודה:
לפי רבי
צדוק:

__________________
בשבת ____:ביו"ט_____:
)=כד( ,בחוה"מ______:
__________________

