על מסכת שבת

קובץ מס' 5
)מתוך (5
נתקבל מ"משנה בהבנה" d1234@okmail.co.il

בס"ד

בס"ד

שבת פרק כ' משנה ג'

שבת פרק כ' משנה ד'

מחלוקת רבי דוסא וחכמים:
אין __________
_____________




אבל __________
_______













































___________
___________

אין _____
את ה______
%

&

"#













'

$

______






!






ולא _____ אותן

לפי
רבי דוסא:

מה הדין:
לגרוף בשבת
את הפסולת
מלפני הפטם

לכו"ע _______.
מדוע?___________________
_______________________

באבוס
של
קרקע
באבוס
של
כלי



אבל __________
_____________
_____________

לפי
חכמים:

_______.
מדוע?________
____________
____________
____________

_______.



"

#

&





(

















)



_______.

______









לסלק בשבת
את התבן לצדדים

___________

_______.

____________
____________
____________

:

?
:

1

1

1

@
1

/

8

3

3
8

3

3

>

;

6

;

6

4

-6

4
2
-

-

-6

4
2

7

+

7

7
+

7
7
A

A

A

=

<

9

0

9

9

9

5

0

0

5

,
0

.

9

0

5

0

5

,

אבל __________
_____________
_____________

מדוע? )רש"י קמ(:

,

*


"












_____



אין _____את ה___
ב______
ולא יתננו ע"ג מקום
גבוה בשביל ______
______.

_______.

ליטול מאכל של חמור
ולתיתו לפני השור
ליטול מאכל של שור
ולתיתו לפני החמור

_____.
_____.

מדוע?_____________
_________________
מדוע?_____________
_________________

שבת פרק כ'

בס"ד

דינו בשבת:

הקש
שעל גבי
המיטה

כשהוא מונח
שם סתם

מה אסור_____:
___________
מה מותר_____:
___________

אם היה
מאכל בהמה
או שהיה
עליו כר או
סדין

___________.

של בעלי
בתים

מכבש
של כובסין

משנה ה'

מדוע?
כי זה ______.
דטילטול מן ה___
לאו שמיה ______.
כשזה מאכל בהמה:
אין זה _____.
וכשהיה עליו כר
או סדין :גלי דעתיה
שהקצהו ל_____
ויש עליו תורת ___.

מה אסור_____:
___________

כי זה לצורך _____.

מה מותר_____:
___________

כי זה לצורך _____.

לפי תנא קמא:
__________

כי הוא עשוי לתקן
_____ ומהדק אותו
טפי ,והתרתו דומה
למלאכת _____.

לפי רבי יהודה:
____________
____________
____________

כי סובר שכך
אין זה _____.

שבת פרק כ''א משנה א'

בס"ד

נוטל אדם את
בנו והאבן
בידו

מה המקרה המדובר במשנה?
בן שיש לו __________ על ________
שאם לא יטלנו ________.
היכן מותר ליטלו כך?
ב______ המעורבת.
  
מהם ג' התנאים להתיר

טלטול כלכלה שהאבן
באיזו אופן מדובר
בתוכה ואינה דופן לה?
במשנה שהאבן
_________________ (1
בתוך הכלכלה?
___________________
____________
_________________ (2
___________________
____________
_________________ (3
____________
___________________

ומטלטלין
תרומה טמאה
עם הטהורה
ועם החולין

כי תרומה טמאה לבד ______ בטלטול
שהרי אינה ראויה ל_______.
הגמ' אומרת :שגם כאן צריך כמה תנאים כדי
להתיר את טלטול התרומה הטמאה...

נוטל אדם...

כלכלה והאבן
בתוכה

רבי יהודה אומר

אף מעלין את
הַ ְּמ ֻד ּ ָמע באחד
ומאה

)שהתרומה הטמאה נמצאת למעלה והטהורה למטה ,כי אם
הטהורה למעלה יטול את הטהורה לבד ...וגם אם התרומה
טמאה למעלה ,ההיתר הוא רק מדובר בפירות שאי אפשר
להשליכם לארץ כי ימאסו וכו'(

ביאור :סאה של ____ שנפלה לתוך ___ סאין של ____
כל הפירות חולין הן ומותרים לזרים .אך צריך קודם
להרים מהפירות סאה  -תרומה ולתתה לכהן כדי שלא
להפסידו .אומר רבי יהודה :שבשבת _____ להרים
סאה מתוך הפירות ולתתה לכהן ואין זה _____ )=את
שאר הפירות שיהיו ראוים לאכילה לזרים(

מדוע לרבי יהודה אין זה מתקן?_______________
_____________________________________
______________________________________

שבת פרק כ''א משנה ב'

בס"ד

המקרה:
האבן
שעל פי
החבית

כשהחבית
עומדת
לבדה

_______________________
אבל אסור_____________

כשהחבית
עומדת
בין חביות

_______________________

כשהוא צריך

_________
_________



כשהוא צריך
את הכר

_________
_________

























היתה עליו
לשלשת

בס"ד

מה הדין:



מעות
שעל הכר

שבת פרק כ''א משנה ג'

של הכר

וכל זה מותר
רק אם ____
את המעות
על הכר
מ____ שבת
אבל...

כשהמעות
הונחו שם
במתכוין
מע"ש

_______________________
מדוע?___________________

על כר
של בד

_________________
אבל לא _____________
מדוע?____________________

על כר
של עור

_______________________
אבל _____ ממש אסור.

על פי
על פי
המשנה הגמרא

 

לפי
בית
שמאי

_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______

לפי
בית
הלל

_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______

מדוע?
כי סוברים כמו רבי ______
שסובר שיש איסור _____
ולכן לא יטלטל את העצמות
והקליפין ב_____ אלא יטול את
ה______ שיש עליה תורת ____
וינערה עד ש_____ הפסולת.
כי סוברים כמו רבי ______
שסובר ש___ איסור ______
ולכן יכול להגביה
את ה______ והקליפין ב_____.

באילו עצמות וקליפין סוברים בית הלל שמותר לטלטלן בידיים?
______________________.
באילו עצמות וקליפין גם בית הלל יסברו שאסור לטלטלן בידיים?
_______________________________
_________
אילו עוד סוגי מאכל מותר להגביהן בידיו מעל השולחן?
.____________(3 .____________(2 .____________ (1
מדוע? ________________________.

שבת פרק כ''ב משנה א'

בס"ד

שבת פרק כ''ב משנה א'

בס"ד

מחלוקת חכמים ורבי יהודה:
חבית
שנשברה







כמה מזון מותר לו להציל לעצמו?
בהרבה כלים.________________:
בכלי אחד גדול._______________:
כמה אחרים יכולים להציל לעצמם?__________.
ובלבד שלא _____.
מדוע?
___.


























סחיטת
הפירות
והמשקין שיצאו
מעצמן

חלות דבש
שריסקן מע"ש
ויצאו מעצמן

מה
הדין:
לסחוט
אותם
בשבת

לפי רבי
יהודה:

לפי
חכמים:

______.
דהוי ליה _____ תולדה ד___.

______.
אם
מדוע?_______
יצאו ____________
מעצמן ____________

מה
הדין:

אם הפירות היו
מכונסין לאוכלין:
היוצא מהן ____.
ואם הפירות היו
מכונסין למשקין:
היוצא מהן ____.

לפי
חכמים:

לפי רבי
אלעזר:

הדבש ______.
מדוע?_______
____________
____________

הדבש ______.
מדוע?_______
____________
____________

זיתים
וענבים

לכו"ע גם אם הם מכונסים לאכילה
ויצאו מהן משקין ,הם _____ בשתיה.
מדוע?______________________
__________________________

שאר
פירות

לכו"ע המשקין היוצאין מהן )מעצמן(,
_____ בשתיה.
מדוע?______________________
בז ה נחלקו חכמים ורבי יהודה.

לפי חכמים

תותים
ורימונים

לפי רבי יהודה

תותים ורימונים
תותים ורימונים
המכונסים לאכילה המכונסים לאכילה
ויצאו מהן משקין,
ויצאו מהן משקין,
______ בשתיה.
______ בשתיה.
כי הם מדמים אותם כי הם מדמים אותם
ל____ פירות.
ל____ ו_____.

בס"ד
בס"ד

שבת פרק כ''ב משנה ג'

שבת פרק כ''ב משנה ב'










לנקוב
מגופה
של חבית



___________
___________

___________
___________



מליח
הישן
דגים
מלוחים
וקוליס...



)כגון בשר
יבש הנאכל
ע"י הדחק(

___________
___________
אבל לא_____
___________

כיון דהדחתו
אינה ______,
אבל לא שורין
אותו במים חמים
כיון שזהו _____.

__________

__________

"ובלבד שלא _____ לעשות ___"
שלא יעשה לה פתח _____.



כל
שלא בא
בחמין
מערב
שבת

מאכל
רגיל

___________
___________

___________
___________



כל שבא
בחמין מערב
שבת

דין המאכל:

מדוע?

לשבור את
החבית

לעשות נקב
בחבית
מצידה
לשים שעוה

לפי רבי
יהודה

______

לפי

חכמים _______
)רבי יוסי(

___________
___________
___________












לכו"ע ________

___________
___________

_________

___________








שבת פרק כ''ב משנה ד'

בס"ד

נוֹתנִים ֶאת ַה ַתּ ְב ִשׁיל
ְ
ְתוֹך ַהבּוֹר...
ל ְ

בס"ד

פכ''ב משנה ה'

שבת

ולא חיישינ נ ש...














(4

מי שנשרו ___________
בדרך במים
___________ בהם.

ולא חיישינן _______
_______________
_______________
_______________



(3

ואת הצונן ב_________
בשביל ש__________.

ולא חיישינן _______
_______________
_______________
_______________



(2

ואת המים ה__________
ב_________ בשביל
שיצנו.

מילתא דפשיטא היא
ומשום ____
נקט לה.

מדוע?



(1

נותנים _____________
לתוך הבור בשביל
שיהיה __________.

ולא חיישינן _______
_______________
_______________
_______________


































_______

בני

אפילו אם נסתפגו
במגבת ____















אדם הרוחצין
בשבת

(


עשרה



במי מערה
בשבת


































$







#

"




!

!

!








%



%





$





$













"









!

___




_____
____

אפילו אם נסתפג
בהרבה _______



______

הרוחץ



הגיע לחצר החיצונה ,שוטחן ב_________ אבל לא כנגד ה________.

יחיד

_______

______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________



'






&

%

(



"

)





"







)


!

בס"ד

שבת פרק כ''ב משנה ו'

ְאין ַמחֲזִ ִירין
וֵ
ֶאת ַה ֶשּׁ ֶבר...


















































__________________
__________________







מותר_____________:
__________________
אסור_____________:











מי שנפרקה _____ו________
לא יטרפם ב________
אבל רוחץ הוא כ_______

ו___ הלכה כמשנה
אסור להחזיר
בשבת זו .אלא ____ בשבת
שנשברה.
_____
ל______ את השבר.
אדם שיצאה ה____ מן הפרק שלו ,לא ישטוף
במקום השבר עם מים ____,
דמיחזי דל_____ קעביד ,אבל מותר לו
לרחוץ כ____ ואם נתרפא.______-



ואין _____________
את ה__________
ואין מחזירין
את ה_________

ערב פסח בירושלים
שחל להיות בשבת ,ולא
הספיק לקנות בהמה
לקרבן פסח
מותר לו
לקחת מחברו בהמה?



ולא ________________

ולא מתגרדין ב_______ או בדומה לה.
משום דהוי כ______ דחול.
פירוש א' :בקעה
פירוש ב':
מלאה ___ ותחתיה
בקעה שהטיט שלה
___ כמו דבק ,והרוחץ _____ והרוחץ שם
שם יכול ל_____
נופל ובגדיו _____
ויצטרכו להוציאו
למים ,ויכול לבוא
בקושי _____ובדוחק .לידי ______ בשבת.
ואסור לשתות בשבת משקה הגורם ל_____.
אבל מותר_____________________
מה דין המצטער שאם יקיא יתרפא?____
_______________________________
אסור לתקן וליישר בשבת את עצמותיו
ו____ שדרתו של הקטן משום דמיחזי כ___
אבל ביום ה____ מותר לעצב את הקטן.

אדם הנצרך בשבת
ליין או לשמן
מותר לו
לקחתם מחברו?



אבל לא ____________

אבל אסור בשבת לשפשף ב___.

מותר_____________:
אסור_____________:
______________
__________________
__________________


סכין ו________________

ואין עושין
___________________

בס"ד

פירוש:
מותר בשבת לסוך בידו ___ על כל ה___.

אין _______________
לקורדימה
)לפולימא(

שבת פרק כ"ג משנה א'

_________________
 כמו כאן בקרבן ____._________________

שבת פרק כ''ג
משנה ב'

בס"ד

שבת פרק כ''ג משנה ג'

בס"ד

לֹא י ְִשׂכֹּר
ָאָ ָדם

מותר

אסור

לשכור
פועלים בשבת

___________
מדוע? א .גזירה שמא ____,


_______



















___________



לומר לחברו
לשכור לו פועלים



ב .שמא יקרא ב____
הדיוטות.





















____








































אסור רק בשבת:

_________________







































































































































































______





































_____________
_____________

מה מותר לומר
לחברו?
_____________
_____________

_____________
_____________









אסור גם בחול:
____
_____.
_____

_____________
_____________



חלשין ביו"ט







______.

מדוע?

להטיל



____

_____



מדוע?

____


מדוע?

להחשיך
על
התחום



)למי תהיה
כל מנה ומנה(

_____________
ואפילו מנה _____
כנגד מנה _____

____



להפיס על
השולחן

__________

_____________
_____________

__________



למנות את
אורחיו
ואת
פרפרותיו

באיזה אופן

באיזה אופן

מה הדין?

מדוע?

כדי לשכור
פועלים
ולהביא פירות
כדי לשמור על
פירותיו

להחשיך על התחום

לדבר מצוה

__________

__________

_____________
_____________
_____________
_____________

לפי
ת"ק

______

_____________

לפי
אבא
שאול

______

____________
____________

שבת פרק כ''ג משנה ד'

בס"ד

שבת פרק כ''ד משנה א'

בס"ד

לפי אבא שאול מותר להחשיך על התחום לצורך מצווה

























































_________________________ (2 _________________(1

המקרה:

הדין:

המקרה:
באיזה אופן

גוי שהביא
חלילין
בשבת
גוי שעשה
ארון וחפר
קבר

מותר

מי
שהחשיך
בדרך

______________________

לישראל
לספוד בהן
באיזה אופן

אסור
לישראל
לספוד בהן
באיזה אופן

מותר

_______________________
מדוע?___________________
_______________________

ויש עמו כיס
עם מעות

______________________

לקבור בו
ישראל
באיזה אופן

אסור
לקבור בו
ישראל

מה הדין:
יש עמו
נכרי
יש עמו
גם חמור
וגם נכרי
אין עמו
נכרי
אלא
רק חמור

_______________________
מדוע?___________________
_______________________



עיין בעיקר תוי"ט וכתוב :מתי השימוש בחלילין ,בקבר ובארון שנעשו בשבת
ע"י הגוי עבור הישראל אסור עולמית ,ומתי הם מותרים בשימוש במוצ"ש לאחר
_______
ששהו בכדי שיעשו? אסור עולמית:






































מותרים לאחר ששהו בכדי שיעשו:

_______

הלך עם חמור
כלים
ועליו משאות
הניטלין
בכניסת השבת
בשבת
והגיע לחצר
כלים
שאינן
החיצונה
 המקום המשתמר ניטליןבשבת
הראשון בעיר

נותן כיסו ל____

נותן כיסו ל____
ולא על ה_____.
מניחו על ה_____
רק כשהוא _____
וכשהוא עומד
מהליכתו____:
____________
____________
___________

___________
___________

מדוע?
והרי שלוחו של ישראל
הוא?______________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

____________

____________

שבת פרק כ''ד משנה ב'

בס"ד

המקרה:
פקיעי עמיר
חבילות קשין
של________

כיפין
ענפים לחים
של________

הדין:

מדוע?

להתירן.__________:
לפספסן) :לפזרן לפני הבהמה
שתריח בהן( __________.

____________
____________
____________

לפספסן_______:

____________
____________

לרסק ולחתך

שחת
וחרובין

הדין:
אין_________
ולא_________
אבל ________
אין ________
אבל ________

זירין
כמו פקיעי _______
אלא שקשורות
ב ___ מקומות

בס"ד

המקרה:

שבת פרק כ''ד משנה ג'

לפספסן_______:
לפי תנא
קמא:
לפי רבי
יהודה:

_______
בין לבהמה _______
ובין לבהמה_______

_________
לרסק חרובין
לבהמה _________

____________
____________
____________

___________
למורסן
)פסולת הקמח(

____________
____________

לפני דבורים
או יונים
שבשובך
לפני אווזין
ותרנגולין או
יוני הרדסיות

____
אבל לא
______
______
______

פירוש
______ לעשות לגמל
_____ בתוך _______
אסור לדרוס את המאכל
לתוך ______ ,למקום
ש_____ יכול להחזיר.
אבל ______ לתחוב לה
את ה______ למקום
ש_____ להחזיר.
_____ לפטמם .כלומר:
לתחוב את ה______ לתוך
מקום ש_____ יכול להחזיר
אבל _____ לתחוב המאכל
למקום ש____ להחזיר.
_____ לתחוב המאכל
למקום ש____ להחזיר.

מדוע?
מפני שזה איסור ______.

_____________
_____________
_____________
_____________

שבת פרק כ''ד משנה ה'

בס"ד

המקרה:

הדין:

הפרת נדר

לצורך השבת ._____:שלא לצורך השבת_____:

אב ל___ או בעל ל____

מדוע?____________________
_________________________

להשאל לחכם

לצורך השבת ._____:שלא לצורך השבת_____:

שיתיר את ה____ בשבת.

לפקוק את המאור

______) .כרבנן בפרק י"ז משנה ז'(

אילו שתי מדידות של מצווה
מביאה המשנה?
 (1ומודדין את ה______ .פירוש____________:
_____________________________________
 (2ואת ה_____ .פירוש__________________:
_____________________________________
מה המעשה שנעשה בימי אביו של רבי צדוק
ובימי אבא שאול בן בטנית?
כמין שביל קטן היה בין שני ____ והשביל לא היה מקורה,
אלא היתה מונחת מעליו ____ .והיו בשני הבתים חלונות
הפתוחים אל השביל ,וחששו שמא טומאה של ___ תצא
מחלון של הבית האחד ותעבור דרך השביל ותכנס אל
ה___ האחר )דרך החלון הפתוח שלו( ולכן פקקו את החלון
בכלי של ____ כדי שלא תצא ממנו ה_____ .אח"כ
הוצרכו ל____ את החלון והוציאו ממנו את הכלי הפקוק
ורצו לבדוק אם יש בגיגית שמעל השביל סדק ברוחב של
____ שאז זה לא נחשב ל___ והטומאה לא תעבור לבית
השני  -אלא תצא דרך ה____ שבגיגית כלפי מעלה .מה
עשו? מדדו כלי בגודל טפח וקשרוהו בגמי לקרש ארוך וכך
מדדו את הסדק לראות היש בו רוחב ____ או לא.

ומדבריהן למדנו :ש_______ ומודדין
ו_______ בשבת )קשר לא של קיימא(

)לדבר מצווה(

