
  

  
  

  

  מסכת שבת" דרך ישרה"מתוך 
  סה~ס דפים בשוי פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף
ñ óã  

à.   בשבת מניחה כנגד פדחתה. 3. חולקת שערה. 2. אוגרת שערה. 1מה עושה במחט שאינה נקובה.  
á.   ג ''מע חיילים שמעו קול. 2. נחבאו בשבת במערה ונהפך סנדל. 1הטעם שאסרו בשבת סנדל המסומר

אבל לא בחול , איט דאיכא כינופ''ואסרו דווקא בשבת ויו .נ ושמעו קול מבחוץ''היו בביכ. 3. המערה
  .צ שמותרים במלאכה''ובתע

â.   3. שבע. 2. בכל צד ובאמצע' ב, מסמרות בכל סנדל' ה. 1לנוי שרי מסמרים לסנדל לחזק אסור אבל .
 . ד''ב או כ''לרבי חייא כ. 4. ג בנוטה''י

ã.  יפה חִ . 3 .מסמר כמין קלבוס שרי. 2 .דהוי כמנעל, תפרו מבפנים שרי. 1 המסומר סנדלהדינים ב
ק ''ת, לכסות בו מ''עטלטול . 5. בגדול' בקטן וה' ונעקרו שרי ד, נגממו הרוב שרי. 4. במסמרות שרי

 .ש אסר''שרי וראב
àñ óã  

à.   ברגל או החבולה משום צער ופליגי אי נותנו ברגל , סנדל יחיד. 2. סנדל מסומר. 1לא יצא איש
ד ''ופטור אף למ, ר''רהב שמא יעבירנוד זמן תפלין ''אף למ אסור בתפילין. 3. משום תענוג הבריאה

אף חולה שאין בו , בין כתב ובין של עיקרין, קמע. 4. דהוי דרך מלבוש כיון שבת אינה זמן תפלין
כלי . 5. ושרי במומחה הגברא אף שהקמע אינו מומחה, ר''וקושרו אף ברה, ואף שלא יכפה, סכנה

 .ומגפים שריון קסדא, מלחמה
á.   ירא שמים יוצא ידי וקאמר ד, שמאל כתפיליןבמנעלים נחלקו האם קודם ימין או קודם . 1סדר הלבישה

. 3. כ ימין''חולץ שמאל ואח. 2. ורב כהנא לא קפיד, ימין תחילה ללבישה ושמאל לקשירהדשתיהן 
 .והראש תחילה כיון שהוא מלך על כל האיברים, כ שמאל''ברחיצה ימין ואח

â.   אתמחי , נרפא פעם אחת. 2. אתמחי גברא וקמיע, פ''אנשים ורפאו ג' קמיעין לג' ג. 1מומחה מהו קמע
ובעי אי אתמחי גברא או דמזליה , קמיעא לא אתמחי, תלתא קמיעי לחד גברא. 3. גברא ולא קמיעא

  .תיקו, מקבל כתבא
ã.   מדשרי , ס''ליכנס בביהכ. 3. הטעונין גניז. 2. אין מצילין מהדליקה. 1קדושה בקמעין האיבעיא בדיני

בעי במחופה . 4. ולמסקנא שרי כיון דמרפאו, ודחי של עיקרין או שיש בו סכנה, מ דנכנס''במומחה ש
  .מ''ן דהוי הל''שיהמשום  ואין להביא ראיה מתפילין, עור

áñ óã  
à.   וקסבר  ,בהוצאת טבעת מחייבינן איש כשאין חותם ואשה כשיש חותם. 1החילוקים בחיובי איש ואשה

אדם לכל  דמותר לצאת בשק כמו רועים מכיון שראויא דחזי לאיש לא חזי לאשה וקשיא ''להו



  

. ג''ע שהז''קסבר דחייבות והוי מ ,אשה שמצאה תפילין מותרת להכניסם. 2. ע''נשים עם בפ ולמסקנא
  .ואיש מוליך ולתקן, באשה גזברית או לקופסאמוקמינן , בטבעת אינו הוצאה כלאחר יד. 3

á.   א שרי דלא ''לר. 3. דהוי תכשיט ושלפה ,לחכמים פטור. 2. דהוי משוי ,חטאת חייב מ''לר. 1כובלת
 . תשלוף כיון שמי שריחה רע נותנתו

â.   אחר החורבן לא . 2. א חייב ודחי דפטור והכא ליכא ממש''אוכלין פחות מכשיעור בכלי להו. 1בושם
  .כ קנשיקנין דשרי''משא, ה ביחדרק היכא דאיכא תענוג ושמח דגזרו, גזרו על פלייטון

ã.  שלא , י''מזלזל בנט. 2. משתין ערום ומחזיר פניו למטה או לארעא. 1לידי עניות  הדברים שמביאים
  .שאשתו מקללתו בפניו על עסקי תכשיטיה ויש לו ואינו נותן. 3. נוטל כלל

ä.   ארוכה מהלכת , מרמזות, כוחלות, עקב בצד גודל, קומה זקופה, גבהו בנות ציון. 1חטאי אנשי ירושלים
 ונשפכו, צרעת, מחגורת שק, קרחה, יםנקפ, פורענותם נמקים. 2. מור במנעליהןנותנות ו, בצד קצרה

מסב  ,יין גורדלי, פת עמילהבסעדת  שאמרו האם, אנשי שחץהיו . 3. כיער נעשו כקיתון או פתחיהן
  .וכולן לעבירה, חבר טוב, רחב

âñ óã  
à.  א הם ''ולר חטאת חכמים מחייבין, סייף קשת תריס אלה ורומחוהם כלי מלחמה ר ב''היוצא לרה

ודלא כשמואל , ל דלא צריכים''ק בטלין לעת''לל. 1וקסבר . הודך והדרך עליהם 'תכשיטין שנא
. 2. דהנביאים התנבאו לימות המשיח בר אבא ח"ל רק שעבוד מלכיות יתבטל אלא כר''שסובר דלעת

  .א''ישתנה ודלא כרחבואתי כשמואל דלא , ב לא בטלי''לל
á.  ועולים לגדולה אם עושים לשמהמצליחן ' הזה את זה מחדדין . 1 שכר פעולת שני תלמידי חכמים יחד, 

' זה לזה בהלכה ה נוחין. 2. דהינו אורך ימים וגם עושר וכבוד לתורה ולדברים שנאמרו בימינה וזוכין
מדגילין . 4. שנאמר ברח דודי וק שכינהואם לאו גורמים סל, שומע לקולן' ה, מקשיבים. 3. מקשיב להם

  .בעירם רב להם בידעי צורתא דשמעתא וכשאיןוזה , אוהבן' ה
â.   ח שנוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניך אבל אל תגור בשכינות לעם הארץ''ת. 1אגדות ריש לקיש 

. מחמתו ומעשה שאשה הפילה ,ש''המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד ופורק ממנו יר. 2. חסיד שהוא
ת ומכאן ואילך ''ל עד כאן לד''ולר, כ דברי יצר הטוב''ר ואח''שמח בחור בילדותיך זה דברי יצה. 3

  .למעשים טובים
ã.  באחת משוקיה. 3. למסקנא ברגל .2. א אצעדה שביד''להובירית . 1ובירית , בירית וכבלים אסור, 

  .וכבלים הוא השלשלת שלא יפלו, בשתיהם. 4. וכבלים בשתיהם
ä.  אריג . 3. תכשיט מציץ. 2. א ציץ ולמסקנא או בגד''להו, אריג. 1 בטומאה לשיעור כל שהוא מנין

  .בתו ראוי לתלות בצוארש משום, שאינו אריגטמא אף  שק. 4. מכל כלי מעשה, ותכשיט
ãñ óã  

à.  3. טווי וארוג שאינם, ממעט חבלים. 2. שנאמר או שק, קילקלי וחבק. 1א בשרץ ''הלימודים להו .
, ו להקל במת החמור''א ללמוד משרץ בק''חבלים א. 4. שנאמר במת לרבות קילקלי וחבק תתחטאו
 . ש בגד ועור''אלא מגז

á.   מזנב הבא להביא , או שק. 2. וקילקלי ש בגד ועור ילפינן מעשה עזים''בשרץ מגז. 1הלימודים למסקנא
 . ו משרץ ולהרבות בטומאת שבעה''א ללמוד ק''דא, ש''במת מגז. 3. ופרה סוס

â.   דמת נמי מופנה , משתי צדדין. 2. לשכבת זרעאלא הוקש , דיש לפרוך דשרץ כעדשה, שרץ. 1מופנה
 .ז בקרא והנוגע''לש

ã.   2. מחוךכומז זהו דפוס בית הרחם דמתרגמינן , עגיל זהו דפוס של דדין. 1הדרשות ממלחמת מדין .
והוצרכו , ממנו איש לא נפקדואמרו לו , לם הראשוןקצף על פקודי החיל שמא חזרו לקלקו המש

לומר שכל , הכתוב מנה תכשיטים שבחוץ עם שבפנים. 3. לכפרה מפני ההרהור או שזנו עיניהם
  .המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורפה

ä.   ת לחצרכבול ופאה נכרי .3 .לסבכה תפוריןהטוטפת וסרביטין . 2 .חוטי שיער .1במה אשה יוצאה ,
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מוך שבאזנה . 4. ופליגי תנאי אי בשארא נמי שרי לחצר כדי שלא תתגנה על בעלה כדאשכחן בנדה
ויש , בית ידמכיון דמאיס וכן שרי כשיש לא קשור ש' שהתקינה לנדתה אפיבמוך ו, קשוראם בסנדלה ו

מה . 7. יםגלגל מלח לשינ. 6. פלפל לריח הפה. 5. שהתירו מוך בכרמלית או במיהדק אף שלא קשור
 . ע''ושל כסף שרי לכו, ורבנן אסרי רבי שרישל זהב , שן תותבת. 8 .שנותנת לפיה כגון זנגביל

å.  ואפילו זקינה בשל ילדה שרי, של חברתה דמינה. 2. שלה לא מאיס. 1ל ''והקמ, יוצאת בחוטי שיער .
  .אסור ילדה בשל זקינה. 4. אף של בהמה. 3

äñ óã  
à.  כיון א דפוטר בכובלת ''ר. 2 .רבי בשן תותבת. 1ד שיוצאת במידי דמיגניא כיון דלא שלפה ''המ

  .א דיוצאת במה שלמטה מהסבכה''רשב. 3. משום ריחאשנותנתו 
á.  חוטין . 2. ועם צורה, לח, דבעי שיהא קשה, מכה ברגלרפואת סלע ל. 1 עם מה מותר לצאת בשבת

ובעי אי שרי להערים  ,מערב שבתפרופות בקשרה מטבע רעולות ו. 3. וצבעונין אסור, באזנים שרי
משום דהותרה הערמה רק שמא ולהוציא אגוז דרך הפריפה כיון דאינו דרך הוצאה או דילמא אסור 

  .תיקו ,יכבה
â.  לא הניחן לישון . 2. חוטין צבעוניםעליהן לצאת בשבת עם אסר . 1בנותיו עם אבוה דשמואל  הנהגת

 עשה מקואות. 3. זרולמסקנא משום הרגל גוף  ,שפסולות לכהונה לותא משום נשים מסול''להו, יחד
 שרי דקאמר שהנהרולשמואל , הנוטפין על הזוחלין בנהר פרת ירבו מי הגשמיםשמא , בניסן מכונסים

  .מתברך מהאדמה
 

  שאלות לחזרה ושינון

  ñ óã  

à.   3(מה עושה במחט שאינה נקובה( 
á.   3(מדוע אסרו סנדל המסומר בשבת( 
â.   4(כמה מסמרים הוו לנוי ושרי( 
ã.   5(דיני סנדל המסומר( 

  àñ óã  

à.   5(במה איש אסור לצאת( 
á.   3(סדר הלבישה( 
â.   3(מהו קמע מומחה( 
ã.   4(האיבעיא בדיני קדושה בקמיעין( 

  áñ óã  

à.   3(החילוק בחיובי איש ואשה( 
á.   3(דין כובלת( 
â.   3(דיני בושם( 
ã.   3(הדברים שמביאים לידי עניות( 
ä.   3(חטאי אנשי ירושלים( 

  âñ óã  

à.  2(א "ומאי קסבר ר, בכלי מלחמה' המח( 
á.  4(ח יחד "שכר פעולת שני ת( 
â.   3(אגדות ריש לקיש( 
ã.   4(בירית וכבלים( 
ä.   4(מנין לשיעור כל שהוא בטומאה( 

  ãñ óã  

à.  4(א בשרץ "הלימודים להו( 
á.   3(הלימודים למסקנא( 
â.   2(מופנה בלימודים( 
ã.   3(הדרשות ממלחמת מדין( 
ä.   8(במה אשה יוצאת( 
å.  ל "בשל מי ומאי קמ, יוצאת בחוטי שיער

)4( 
  äñ óã  

à.  3(ד שמותר לצאת במידי דמיגניא "המ( 
á.   3(עם מה מותר לצאת בשבת( 
â.   3(הנהגת אבוה דשמואל עם בנותיו( 
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