
  

  
  

  

  מסכת שבת" דרך ישרה"מתוך 
  עב~וס דפים מקץ פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף

à.   ואם יש בו בית קיבול , מ יוצאים בו בשבת ורבי יוסי אוסר''קב הקיטע לר. 1דיני היציאה והטומאה
מקל זקנים טהור . 3. ואביי דחי דסמיך, עגלת קטן הוי מדרס. 2. ולרבא אף מדרס, מקבל טומאת מת

. בשבת נכנסין לעזרה ומטמאין במדרס, סמוכות עור של קיטע יוצאין. 4. ולרבא לוקחו לתרוצי סוגיא
סנדל של סיידין טמא . 6. בשבת ואסור להכנס בהן לעזרה וטמאין מדרסאין יוצאין , כסא וסמוכות. 5

 .כיון שהסייד הולך בו עד לביתו, מדרס
á.  מ שרי ''לרב ר. 1האם הגירסא הפוכה  והסתפקו, יוסי אסר' ורלצאת בו מ שרי ''קב הקיטע בשבת ר

. נקרא נעלמ שקב הקיטע ''ואמרינן דאתי כר, חלצה בסנדל עץ כשירה. 2. מךוסימנך ס, ורבי יוסי אוסר
שאוסר לצאת בקב זהו רבי יוסי  שחולקד ''והמ, מ''וכן דעת ר סיידין של ע יוצאין בשבת בסנדל''לר. 3

  .קניםושפופרת של קש  של נ דמטהר כוורת''או ריב, הקיטע
â.   פרמי שעל הפרצוף להבעית. 3. נעלים לטיט. 2. חמרא דאכפי של ליצנים. 1מהו לוקטמין.  
ã.   2. בגדוליםבנות ובאף  נ שייך''דסגולתו נדירה וכן דה ודחי, א פואה''להו. 1קשרים יוצאים בהבנים .

 . וחילופא סכנתא, בן שיש לו געגועים על אביורצועה ממנעל ימין עבור 

ä.  ע בארוג''לכו. 2 .ש דבני מלכים''כר. 1 לצאת בשבת בזוגין לכל אדם שמותרד ''המ.  
å.  שכך היו , שמן ומלח בכף היד וכף הרגל לסוך. 2. על הטבור סיסחופי כ. 1בשבת  המותרות רפואות

ללפף בבגדים תינוק  .4. לחנק מי שנפרקה צוארו. 3. חבית במים מגופתי שריית ''או ע, מפיגין את היין
  .מעלי נמישל האבן ומשקלו , שמא תתעבר ותפילושרי אף  ,אבן תקומהלצאת ב. 5. שנולד

æñ óã  
à.  נמלה גדולהלהעביר החולי ל, זוזא חיוראמלח במשקל  :אשתא בת יומא. 1 ברפואות אמרה לי אם ,

 ,כמון ,זפת ,עפר ,אפר ,יתדות ,קיסמים ,שבעה ענפים :אשתא תילתא. 2. מהנהר בכלי חדשמים 
בז , שחיןל: לחשים. 4. שלשה ימים סכין ברזל י''לחתוך סנה ע ,אישתא צמירתא. 3. ושערות כלב

  .דארי אקרקפי, ס''שד ביהכל. 7. דפקיק ,שידאל. 6 .חרב שלופה, כיפהל. 5. בזיה
á.   3. שמועילה לישון ולהתעורר שן שועל. 2. לכאב באוזן ביצת חרגול. 1שרי משום דרכי האמורי .

אילן שמשיר . 4. מ שרי משום רפואה ורבנן אסרי''ר באלו, נפח מכה בכדי להוריד מסמר של צלוב
 שיראו לסקרו בסיקרא כדיוכן שרי  ,י שמכחישו''לרפואה עדהוי כיון שרי להטעינו באבנים , פירותיו

, נחית בלע לומר חד חדלהניח על קדקדו מאותו המין ו ,עצם בגרונומי שנתקע . 5. יבקשו רחמיםו
 ,כוכיתובשברי ז, כדי שיתבשל מהרהקיסם תות שרי ליתן לקדירה . 6. ובעצם דג לומר ננעצתא כמחט

 חמרא וחיילומר . 8. כדי לצננווטיט  ,כדי שתאירמלח של בול , בנרליתן . 7. סכנת שבירהפליגי מפני 



  

 . לפום רבנן

â.  הוא ואשתו . 2. ז''הוי עאף א ד''וי, וסנוק לא גד גדי. 1 הדברים שאסור לעשותם משום דרכי האמורי
 האומר לשחוט. 5. לעורב צרחלומר . 4. ז''הוי עאף י ''ולר, דונו דני. 3 .מחליפים שמותיהם בלילה

 ביצים בכותל ומגיסהמבקעת . 7. אשתה ואותירהאומר . 6. ותרנגולת שקראה כמו זכר גול שאחרתרנ
מצווחת , משתקת לעדשים, מרקדת לכותח. 9. אפרוחים א''ע מרקדת ומונה. 8. ביצים בפני אפרוחים

  .לגריסים ומשתנת בפני קדירה
  שביעי כלל גדול פרק~  הדרן עלך במה אשה

çñ óã  
à.   2. חייב רק חטאת אחת, השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה .1החיובים כמות .

 ומאידך נאמר את השבת בלשון רבים שבתותי' שנא, על כל שבת חטאת אחת היודע עיקר שבת חייב
 . מלאכה חייב על כל אב, יודע שהוא שבתה. 3. לשון יחיד

á.  אבות ותולדות. 2. קשיא ממעשר, משום עוד כלל אחר. 1ט נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית ''מ ,
 .כדלקמן, עונשהגדול כיון ש. 3. וקשיא למאן דתני כלל גדול במעשר

â.   במאכל בהמה דשייכא אף שביעית ממעשר. 2. במחובר שבת משביעית דשייכא רק. 1גדול העונש .
  .בתאנה וירקשאינה , מעשר מפאה. 3

ã.   ב תינוק ''לל. 2. חייב על כל שבת אבל מי שהכיר ושכח, ק חייב רק אחת''לל. 1תינוק שנשבה
, ל תינוק שנשבה פטור לגמרי''לרבי יוחנן ור. 3. ותרוייהו חייבים רק חטאת אחת, שנשבה הוי כשוכח

 . וכמונבז

èñ óã  
à.   2. וסגי ששגג בקרבן, בשעת מעשהבין בתחילה ובין ידיעה  שהיתה מונבז בעי. 1הידיעה והשגגה .

 . בלאו וכרת עד שישגוג ל''ולר, לאוב שאסור יודעאף דגג בכרת שו אליבא דרבי יוחנן נחשב, לרבנן

á.   שבועת בטוי צריך שישגוג בלאוב. 2. ע''ל בתחומין וכר''ולר, לאו שיש י שידע''בשבת לר. 1הידיעה ,
במקום כרת וחומש במקום  עומדת בתרומה לרבא מיתה. 3. בקרבן אף דהוי חידוש סגי שישגוג ולמונבז

  .ולאביי בעי שישגוג בלאו, קרבן
â.   ר ''או משמר ומונה ששה כאדה, פליגי אי מונה ששה ומשמר אחד כבריאת העולם. 1המהלך במדבר

כפול אולי עובד שפרנסות מאתמול וכך ניכר ודחי  א מכין שני''להו, ביום השבת לחשבונו. 2. ונדחה
, אם יודע באיזה יום יצא. 3 .דוש והבדלהיבק יום וההיכר הוא בכל ליומו כמו עובדלמסקנא , בשבת

אך יום לפני אסור שמא הזדמן ויצא , מותר במלאכה באותו היום בשבוע כיון שבודאי לא יצא בשבת
  .ביום ששי

ò óã  
à.  לבין זדון שבת ושגגת מלאכות שחייב על כל , החילוק בין שגגת שבת וזדון מלאכות שחייב אחת

, למסקנא מכיון שהתורה חייבה קרבן על השגגה. 2. א אי פורש משבת או ממלאכות''להו. 1מלאכה 
  .כ בשכח לשבת''ואם יודע שהוא שבת איכא טובא שגגות משא

á.  מחלליה . 1 ולחייב על כל אב מלאכה בפני עצמו בזדון שבת ושגגת מלאכות חילוק מלאכותמנין ל
. נ הבערה לחלק יצאת''לר. 2. באם אינו ענין וילפינן לשוגג, שיש במזיד מיתות הרבה מ''ש מות יומת

לחייב וכן יליף מינה  ,מאחת מהנה חילוק מלאכות מיתורא של ויליף, ללאו יצאת הבערה לרבי יוסי. 3
 .תב שם משמעוןוכה

â.   פירש מן העבירה בגלל שבת או בגלל המלאכות  אם א חזינן''להו. 1החיוב בהעלם שבת ומלאכות
בלאו  לפי רבי יוחנןט חטאות שייכת בידע לשבת ''וחיוב ל, וחייב רק אחתלמסקנא לא שנא . 2. ונדחה

 .ע''ל בתחומין ואליבא דר''ולר
àò óã  

à.  כ חזר וקצר וטחן בזדון שבת ושגגת ''קצר וטחן בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח. 1 דיני גרירה בידיעות
קודם על הקצירה השניה  ואם נודע, אם נודע קודם על הראשון אמרינן גרירה וסגי באחד, מלאכות
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האוכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע על הראשונה ואכל . 2. נשאר חייב על הטחינה השניה בנפרד
ולאביי אמרינן גרירה ובכל , גורר את השלישית הראשון אינו א דרבא''להו, השלישית ונודע על השניה

קצר וטחן . 3. ולית ליה גרירה דגרירהולמסקנא רבא הודה לאביי אך חולק עליו , גוונא סגי בקרבן אחד
, כ חזר וקצר וטחן חצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות''חצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח

  .בחטאות ב אסי לא מצטרפין כיון דחלוקיןלר
á.  ל דלא אמרינן לקולא תמחויין ''וקמ ,ר באכל שני חצאיםחמוּ מין אחד . 1ל ''מאי קמהחומר במינים ו

ל דאמרינן אף ''וקמתמחוין ' בב ואיירי, מינין חמורים דאיכא כמה חיובים בהעלם אחד שני. 2. לקיןחמ
  .שיעור ל שאין ידיעה לחצי''וקמידיעה בינתים וברישא איירי שהיתה , לקולא

â.  ל ''ולר, שנאמר על חטאתו והביא ולאידך איירי לאחר כפרהחייב שתים  בי יוחנןבחילוק ידיעות לר
 אבל, אם ידיעות מחלקותה. 1והאפשרויות במאי פליגי  .שנאמר מחטאתו ונסלח לוחייב אחת 
פליגי בין בידיעות . 3. מחלקות ע לא''ידיעות לכואבל , פליגי בהפרשות. 2. ע מחלקות''הפרשות לכו

נ מספקא ליה ''דה ודחינן, דאיכא בינייהו כזית ומחצה ונודע כזית ואכל חצי ומייתי, ובין בהפרשות
  .ל''באתואמר 

áò óã  
à.  2. חייב רק אחת, צ ידיעה בתחילה''ד א''למ. 1שפחה חרופה בועל בשוגג חמש בעילות החיוב ב .

ידיעות האם פליגי , ד בעי ידיעה''אליבא דמ. 3. ע חייב על כל אחת''לכו, בבעל הפריש קרבן ובעל
  .מחלקות

á.  וות דחייב על שגג בלא ובשאר מצ, העלם אחדשנים על חומר בשבת משאר מצוות דחייב אמרינן ד
. 2. בתרוייהו חייב שתיםקשיא הרי , חלב ודם נ''הקצירה וטחינה ו. 1מהו המקרה מפרשינן ו. מתכון

ודחי , ז זיבח וקיטר''קצירה וטחינה ובע. 3. בתרוייהו חייב אחד קשיא הרי ,חלב וחלב וכן קצירה וקצירה
 ,סיפא בשאר מצוות למסקנא. 4 .יבא לומר באומר מותר דבשבת חי''וא, מסיפא שגג בלא מתכון

נ בנתכון לחתוך ''סבור שומן ואכלו והכלרבא ו ,נ מתכון להגביה פטור''לאביי סבור רוק ובלעו וה
 .תלוש

â.  לאלוה סגיד לאנדרטא וקבלה. 2. לבו לשמים ודחי הרי ,נ''כסבור ביכ. 1ז ''מהו שגג בלא מתכוון בע ,
  .שפוטר קשיא לרבא, מאהבה ויראה. 4. כלוםהרי אינו , לא קבלה. 3. מזידודחי דהוי 

 

  שאלות לחזרה ושינון

  åñ óã  

à.   6(דיני היציאה והטומאה( 
á.  3(בקב הקיטע ודין נעל ' המח( 
â.   3(מהו לוקטמין( 
ã.   2(מהו הבנים יוצאים בקשרים( 
ä.  2(ד שמותר לכל אדם לצאת בזוגין "המ( 
å.   5(רפואות המותרות בשבת( 

  æñ óã  

à.   7(הדברים שאמרה אומנתו של אביי ברפואות( 
á.   8(מה מותר משום דרכי האמורי( 
â.  9(לעשותם מפני דרכי האמורי  הדברים שאין( 

  !הדרן
éòéáù ÷øô- ìåãâ ììë 

  çñ óã  

à.   3(כמות החיובים ומנין( 
á.   3(מדוע נכתב כלל גדול בשבת ובשביעית( 
â.   3(גדול העונש( 
ã.   4(דין תינוק שנשבה( 

  èñ óã  

à.   2(הידיעה והשגגה( 
á.   3(מהי הידיעה שעליו לדעת( 
â.   3(דין המהלך במדבר( 

  ò óã  

à.   2(החילוק בין זדון שבת לזדון מלאכות( 
á.   3(מנין לחילוק מלאכות בשגגת מלאכות( 
â.   2(החיוב בהעלם שבת ומלאכות( 

  àò óã  

à.   3(דיני גרירה בדיעות( 
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