 àöéå úùøôמסכת שבת דפים מו-נב
דרך ישרה תמצית הדף
åî óã
 .àמ''ט רבי אסי לא טלטל את המנורה שנפלה על הגלימה  .1כיון שרבי יוחנן רביה סבר במוקצה
כר''י .2 .אדם קובע מקום למנורה ,ודחי מכילת חתנים דמותר לנטותה ולפרקה .3 .פליגי בקטנה
שיש לה חידקי ,אי גזרינן אטו גדולה דחוליות.
 .áההיתר בטלטול נר  .1שמן מותר כיון שלא מאוס ,וכר''ש דלית ליה מוקצה .2 .נר נפט אף דמאוס
שרי ,כיון שראוי לכסות בו וכן יש עליו תורת כלי ,משא''כ שאר צרורות שבחצר.
.â

מתי אמרינן מי יימר  .1ר''ש אף דלית ליה מוקצה ומתיר להסתפק מנר שכבה אוסר במום שלא
ניכר מעיו''ט ,כיון דאמר מי יימר שיפול מום ,ויהיה קבוע ,ומזדקק חכם ,משא''כ הכא בנר שמצפה
שתכבה .2 .מותר לבעל להפר נדרי אשתו בשבת ,כיון דנודרת על דעת בעלה .3 .נשאלין בשבת
לחכם לנדרים שלצורך השבת ,כיון דסגי בג' הדיוטות.

 .ãלר''ש נר כל זמן שדולק אסור  .1להו''א שמא יכבה כאשר נוטלו ,ודחי דאינו מתכוון .2 .כיון שאם
לא יכוון יעבור על איסור דאורייתא ,ודחי דשרי כדאשכחן בכלאים שמותר אף שאפשר לעשות
כצנועין .3 .למסקנא נר שמן ופתילה הוו בסיס לדבר האסור.
æî óã
 .àרבי התיר לטלטל מחתה באפרה וקשיא איך שרי  .1ביש קרטין של לבונה ,ודחי דחזי רק לעניים.
 .2דהוי כגרף של רעי ,ודחי דלא מאיס וכן דמיכסי .3 .למסקנא שרי כשנוטל לצורך כיסוי.
 .áהדין להחזיר בשבת  .1מטת טרסיים ,ברפוי פליגי אי שרי או פטור ואסור ,ואם תקע חייב חטאת
וכן במלבנות וכרעי המיטה .2 .מטה גללניתא פטור דהוי בנין מן הצד ,ושרי ברפוי .3 .המחזיר קנה
מנורה חייב חטאת .4 .המחזיר קנה של סיידים של פרקים פטור אבל אסור .5 .כלי זמר שנקרא
קרן עגולה חייב ,וקרן פשוטה פטור.
.â

נתינת כלי תחת הנר לקבל ניצוצות  .1שרי ליתן ,ולא מבטל כלי מהיכנו דאין בניצוצות ממש.2 .
אסור ליתן מים משום דמכבה ,ואתי כר' יוסי שסובר גרם כיסוי אסור ,ואף לרבנן אסור כיון
שמקרב את כבויו.

הדרן עלך פרק כירה ~ פרק רביעי במה טומנין

çî óã
 .àבמה אין טומנין  .1גפת של זיתים ,ושל שומשמין בעיא .2 .זבל .3 .מלח .4 .סיד .5 .חול ,אפי'
יבשין .6 .תבן .7 .זגין .8 .מוכין .9 .עשבים לחים אסור ,ובעי אי דוקא לחים מחמת עצמן ,וביבשין
שרי.
.á

גערת רבה על העבד ומ''ט  .1נתן כלי שיש בו צונן ע''ג מיחם מים ,והטעם כיון שמוליד בו חום.2 .
פרס סודר ע''ג קנקן ,כיון שסוחטו לאחר מכן כיון שמקפיד עליו.

.â

דין מוכין  .1בעי אי שרי לטלטלם ואביי אסר ,והא דאמרינן שאין לטלטל מוכין ,י''ל דקמ''ל
לאיסור בלא טמן ואף דחזי למזגא .2 .נתינת מוכין בכר ,חדש אסור ,ובכר ישן אם יצא שרי
להחזיר.

 .ãדיני חיבור  .1הפותח בית הצואר חייב כיון דהוי חיבור ,משא''כ מגופת חבית .2 .שלל כובסין הוי
חיבור גם שלא בשעת מלאכה ,דניחא ליה שישארו כך אם מטנפי .3 .מקל בקרדום הוי חיבור רק
בשעת מלאכה ,כיון דלאחר מכן זורקו .4 .בית הפך בכירה ,לר''ש טהור דלאו כמחובר ולר''מ
טמא דהמחובר כמוהו ,ולא מטמא באוירו משום היכר דהוי דרבנן ואין לשרוף על זה .5 .מספורת
פרקים הוי חיבור ,מדאורייתא רק בשעת מלאכה ,ומדרבנן חיבור רק לטומאה לחומרא אבל לא
להזאה.
èî óã
 .àבמה טומנין  .1בכסות .2 .בפירות ,ור''א אוסר בהן בלחין .3 .כנפי יונה ,ואגב כך מייתי מעשה
דאלישע בעל כנפים .4 .נסורת חרשין .5 .נעורת פשתן ,ולר''י דוקא גסה.
 .áאמרינן דטומנין בשלחין ,ובעי אי עורות של אומן שרי או דקפיד ,והשמועות  .1רבי יוסי היה אומן
ולא הקפיד ש''מ דשרי .2 .נסרים של אומן אין מטלטלין אא''כ חישב ,ודחי דקפיד .3 .עורות בין
עבודין ובין שאינם עבודין מותרים בטלטול בשבת ומשמע אף של אומן ,ודחי דאיירי רק בשל
בעה''ב .4 .למסקנא הוי פלוגתא דרבי יוסי שרי ורבנן אסרי.
.â

ל''ט אבות מלאכות כנגד מה  .1עבודת המשכן .2 .מספר המקומות שהוזכר בתורה לשון מלאכה,
ובעי בקראי ויבא הביתה לעשות מלאכתו ובקרא והמלאכה היתה דים ,ועלתה בתיקו.

 .ãטלטול גיזי צמר  .1לל''ק דרבא אין מטלטלין דוקא אם לא טמן .2 .לל''ב אם יחדן להטמנה
מטלטל ,ואם לאו אסור אפילו אם הטמין .3 .לרבינא האיסור בשל הפתק דהוי מוקצה.
ð óã
 .àהמעשה שיש לעשות מבעו''י בחריות שרוצה לישב עליהן  .1לרב צריך לקשר מבעו''י כת''ק ,וכן
דעת ר''ח בן עקביא שהתיר ע''י מחשבה רק לצורך בית האבל או בית המשתה .2 .לשמואל צריך
לחשוב כרשב''ג .3 .לרב אסי סגי בישב מבעו''י ,כתנא דפקורין וכתנא דמותר לטלטל קש שע''ג
המיטה אם היה עליו כר מבעו''י.
 .áשרי להכין לשבת מלא קופתו עפר בקרן זוית ולעשות בה כל צרכיו  .1כרשב''ג דא''צ מעשה.2 .
אף לרבנן שרי ,כיון דלאו בר מיעבד מעשה.
.â

המח' בחפין כלי כסף בנתר וחול  .1להו''א פליגי אי בעינן מעשה ,ודחי דלכו''ע א''צ .2 .במח' ר''י
ור''ש בדבר שאינו מתכון ,וקשיא אי כר''ש אמאי אסר לחוף שערו .3 .תרי תנאי בדעת ר''י אי

בפנים איירי בקטן אשה וסריס.
גריר ,והא דשרי ּ ָ
àð óã
 .àנתקלקלה הגומא  .1בקדירה איירי שלא נתקלקלה ,ופליגי אי חוששין שתתקלקל .2 .סליקוסתא
וסכינא שרי בדצה ושלפה ,ומהמשנה של טומן לפת וצנונות שמעינן דאין לחוש לעפר שזז מאליו.
 .áדיני הטמנה  .1הטמנת צונן ,יש אוסרין וכן היה בתחילה דעת רבי ,ואח''כ התיר ע''פ הוראת ר'
יוסי ,ואפי' בדבר שדרך להטמין בו רותח .2 .שרי להוסיף ולהפחית בכיסויים משחשיכה .3 .פינה
ממיחם למיחם שרי להטמין .4 .במכוסה בדבר שלא ניטל בשבת אסור ליטול ,אא''כ מגולה
מקצתו .5 .מניחים מיחם מנחושת או קדירה ע''ג מיחם או קדירה ,וטח את פיה בבצק כדי שיהיו
משומרים.

הדרן עלך במה טומנין ~ פרק חמישי במה בהמה
áð óã
 .àהשמירה  .1בהמה יוצאת בדבר שנצרך לשמירתה כגון גמל באפסר ,אבל בלא מינטרא הוי משוי.
 .2נטירותא יתירא כגמל בחטם ,חנניה שרי וכן הלכה ,ורבנן אסרי .3 .היוצאים באפסר :סוס פרד
גמל וחמור ולובדקים ,אבל לא נאקה .ועז שחקק בין קרניה יוצאת ,ובעי בתחב בזקנה שמא יפול

ויטלטל .4 .ברצועה שבין קרניה ,לנוי לכו''ע אסור ,ולשמר מחלוקת רב ושמואל.
 .áמ''ט פרה אדומה יוצאת במוסירה ולא נחשב לעול  .1מוליכה מעיר לעיר .2 .דמיה יקרין.3 .
מורדת.
.â

כרוכין ונמשכין  .1לר''ה כרוכין או נמשכין .2 .לשמואל דוקא נמשכין .3 .לברייתא כרוכין
לימשך.

 .ãהטומאה בטבעת בהמה  .1מקבל טומאה בבאו מנויי אדם ומשמש אדם למשוך .2 .אינה חציצה
אם ריתכן ולא פרחה טומאה ע''י המעשה כיון דהוי לתקן ,או במחוללין שיש רווח מתחילה.
 .äהחילוק בין טבעת לטבעת לגבי שבת אם יש חותם ,והחילוקים בטומאה  .1טבעת אדם מק''ט
משא''כ טבעת בהמה וכלים .2 .לחגור טהורה משא''כ של אצבע .3 .מתכת טמאה משא''כ של
אלמוג .4 .הא דקאמר דשוין בטומאה איירי בכולה של מתכת.
.å

החילוק בין מחט למחט בשבת  .1חסירה טהורה ושלימה טמאה .2 .העלתה חלודה טהורה ושיפא
טמאה .3 .שוין בגלמי .4 .חלוקין בישנה בין נקובה דמק''ט לשאינה נקובה דטהורה.
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