
  

  
  

  

  מסכת שבת" דרך ישרה"מתוך 
  פז~פ דפים חיוי פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף
ô óã  

à.   ובנפרדות , חייבבקלמרין  ואקולמוס או ב שתי אותיות בדיוהמוציא דיו בשיעור . 1הוצאה לחצאין
אבל אם הוציא שתי אותיות וכתבם חייב כיון , הוציא אות אחת וכתב וחזר והוציא וכתב פטור. 2. תיקו

אם קדם והגביה את , עוד חצי גרוגרתכ הוציא ''גרוגרת ואחחצי כהוציא . 3 .שכתיבתן זוהי הנחתן
במעביר חייב וזורק , בתוך שלשה טפחים העבירה מעליהואם . הראשונה קודם הנחת השניה פטור

 . לרשות אחת שיוציא מצריך ורבי יוסילחכמים חייב  ,בהעלם אחד חצאין הוציא שני. 4. פטור

á.   לרבא אפילו פיסלא .3. יתלאביי אפילו כרמל. 2 .לרבה חיוב חטאת. 1מה מחלק בין הרשויות, 
  .ע''גבי גיטין שחולקת רשות בפלכדאשכחן ו

â.  היו . 2. נ בת צדעא''ולר, י כלכול צדעא''לר, ק לסוד אצבע קטנה''שיעור סיד לת. 1 בסיד טפלא
ומי שלא שותה שיכר , שמן המורובנות מלכים ב, סולתעשירות ב, בסידעניות  ,השיעראת משירין 
 . צ טפלא''בנותיו א

ã.  ושיעורא , ובת צדעא, צדעא. 1 ומפרשינן במאי איירי, נחמן אנדיפי בלרבי יהודה כדי לסוד כלכול ולר
וקשיא וכי , אנדיפא בכלי חרס ליין. 2. שהיא עבה יצת הסידבגם ב וקשה דאיירו, נ''י נפיש מדר''דר

  .אפותא וזהו מצח. 4. ינו חלקיםיהדשנתות . 3. מפסיד מעותיו
ä.   כרוב לזבל קלח , זבל. 2. שקין ולחכמים לאגרותלע ''לר, כשיעור חותם אדמה. 1השיעורין בהוצאה

הותר  משום דבשל כךי דסובר שמחזק או כרבנן ומתקן ''וחול מעלי כר, חול גס לכף סיד. 3. או כרישא
מביצת לבשל כגרוגרת כדי , קנה עבה. 5. באצבעותיו ובעי עד איזה קשר, קנה לקולמוס. 4. לסוד

לפצוע , זכוכית. 7. מפתח קטןלי ''תרווד ולרלעשות ק ''לת, עצם. 6. טרופה ונתונה באילפס תרנגולת
  .לזרוק בבהמהכדי י ''ק לזרוק בעוף ולראב''לת, צרור. 8. נימין יחד' ב

àô óã  
à.   פאייס . 2. א מלא היד''וי, י כביצה''לר, מ כאגוז''והשיעור לר, שרי להכניס שלשה. 1ס ''אבני ביהכדיני

צרור וחרס וב, חרס אסור. 3. יזהר מלתלושוצרור שעלו בו עשבים שרי אבל , כיון שנפרך אסור
, ר שולטדבר שהאוּ . 5. צרור ועשבים מחלוקת .4. עדיפא ע''לכו מחרס ואגני כלים, מחלוקת מה עדיף
 .לח שרי ויבש אסור

á.  מוריגי . 4. לולבי גפנים. 3. גפניםעלי . 2. האוכל עלי קנים. 1תחתוניות ידי הדברים שמביאים ל
המקנח . 9. המקנח בסיד. 8. שמרי יין. 7. צ''דג מליח שלא מבושל כ. 6. שדרת דג. 5. בהמה

  .ס''התולה עצמו בביהכאף א ''י. 11. בו חבירו המקנח בצרור שקנח. 10. בחרסית
â.   אף שמלאכתה  מותר לטלטל מדוכה קטנה. 2. כלאחר ידובשבת שרי , משמוש אסור. 1דיני צרור



  

בו אם שכבר קנחו בצרור להשתמש שרי . 3. וסגי ברישומו ניכר, אם יש עליה עד שקנחו בה, לאיסור
 .דגדול כבוד הבריות משום, שרי להעלות צרור לגג. 4 .בשלו או, בצד השניאו , הוא יבש

ã.  לא  ,שהתלי. 2. אף בחול כ''א, שדה חבירואם משום הזקת . 1 בשבתבשדה ניר אסור להפנות ט ''מ
 . אשוויי גומותלמסקנא משום . 3. חיישינן

ä.  3. וקשיא דלא מכוון, השרת נימין. 2. אף בחול, אי משום כשפים. 1ט אסור לקנח בחרס בשבת ''מ .
  .ל אפילו שיש עליו תורת כלי''וקמ, למסקנא אסור אף בחול

å.  יסיח דעתו מדבר . 4 .ימשמש בצרור. 3. יסתלק לצדדין. 2. יעמוד וישב. 1 הנצרך להפנות ולא מצליח
וכן אמרינן שאסור לשבת מיד ולא לטרוח הרבה כדי , וכן בנכנס לסעודת קבע אמה' יהלך מ. 5. אחר

  .שלא ינתק את שיני הכרכשתא
æ.   ולחשוף מים , לקבל רביעית. 3. לחתות אש. 2. כדי ליתן בין פצים לחבירו. 1שיעור חרס להוצאה

  .זוטרשלא ימצאו אפילו שיעור מגבא פליגי אי הוא שיעור חשוב או דקילל 
  תשיעי אמר רבי עקיבא פרק~  הדרן עלך פרק המוציא יין

áô óã  
à.  אינה  ע''לכו א''לרו ,באבן מסמאגם ע מטמאה במשא כנדה ופליגי אי מטמאה ''ז לרבה לכו''טומאת ע

דלא  לומר ולרבה ,ז כשרץ''עלרבנן . 1השמועות ו .ופליגי אי מטמאה במשאמטמאה באבן מסמא 
טעמיה ונכרי מטמא מתרץ ל אמרינן דכל אחד, ז ונכרים הם ולא הסיטן''ע. 2. מטמאה באבן מסמא
  .אלא הם שהסיטו אחרים וכגון בכף מאזנים, מאי הן כ''א וקשיא באבן מסמא כמו זב

á.  ולא אמרינן לחומרא . מת דאינו כעדשה. 3. נדה דלא לאברים. 2. לשרץ דאינו במשא. 1ז ''היקש ע
  .לקולא אזלינן לתא דרבנןימבמשום ד ,ומת באהל, נדה באבן מסמא, שרץ כעדשהשיטמא 

âô óã  
à.  האם נחשב כאילו , אי אפשרוהספק אם , ק אם הדיוט יכול להחזיר הוי כמחוברת''לל. 1ז לאיברים ''ע

 ובעי ביכול ,דהויא כנשברהכיון  להחזיר לא מטמאא ''אם אב ''לל. 2. נחסרה או דאכתי הויא שלימה
 . האם נחשבת לשלימה

á.  טומאה ליתא אלא בכזית כמו . 2. שהניחו בכיסם ונשקוה אוסר כמו בעל זבוב. 1ז פחות מכזית ''ע
 . קבר

â.  ואיכא בינייהו ספינת , שק דמטלטל מלא וריקן. 2. דרך אניה בלב ים. 1טהורה  שהיא מנין שספינה
 .נחשב טלטול וריםי שו''טלטול ע האם ופליגי, ביבשה שנטענתספינת הירדן  ואחרס 

ã.   לאחר המשנה טעם שנתפרש כדאשכחן , ד אפילו שעה אחת''אין למנוע עצמו מבימ. 1מעלת התורה
שנאמר זאת התורה אדם כי  ,ת אפילו בשעת מיתה''ד ומד''אין למנוע עצמו מביהמ. 2. כמה שנים
  .ת מתקימים רק במי שממית עצמו עליה''ד. 3. ימות באהל

ãô óã  
à.   טמא וספינת  לי חרסמגע כא ''להו. 1ומפרשינן , אף הספינה ולרבי יוסימדרס כלי חרס טהור אמרינן

בי ולר, של עץ אף מדרסו טמא וספינת הירדן טהורה. 2. וקשה מאי אף, טהורה ולרבי יוסיהירדן טמאה 
 . אף היא טמאה כמו בעץ יוסי

á.  וכן מפץ דקנים טמא במת , במקוהלמינו טהרה  משכב לזב שישהקש וה. 1טהור  לי חרסמנלן דמדרס כ
 מהא דצמיד. 3. ל''כנו, כמשכב נדתהמהפסוק . 2. דאף שאין לו טהרה במקוה מיהו יש טהרה במינו

  .יחדו לנדהי מציל אפילו אםפתיל 
äô óã  

à.   דחמשא  לרבנןדילפינן מהפסוק כי כארץ תוציא צמחה וקים תוכה ששה על ששה . 1ערוגה דיני
מקום . 2. פרסת הרגלוגבוליה טפח כרוחב  ,את הארץ שידעו להריחבשיתא לא ינקי כדאשכחן 

בין  איירי בערוגה ולשמואל, לרב בחורבה וגזרינן שמא ימלא את הקרנות, דאיירי במשנה הערוגה
 ביטל הערבוב ש''לר, הערוגה באמצעאחד הפקיע תלם . 3. שורה לכאן ושורה לכאןהערוגות ובנוטה 

 . ודלועין שאני שעליהן ארוכין א לא נתבטלה''ולר ,את השורה



  

á.  אם היו זרועים שתי ומחריב בין הבינים או , ששה ערוגהבתוך ' עושה עגול ה. 1בערוגה  במה מקילים
  .מרובעת שתהא כטבלא להכשיר ראש תור בעי בכדי. 2. זורען ערב

åô óã  
à.   שנאמר , ע''עבודה זרה מטמאה במשא כנדה לר, ב''דף פ. 1ומנין שמעינן  במשניות שבפרקהדינים

ערוגה ששה על ששה , ד''דף פ. 3. שנאמר דרך אניה בלב ים, ספינה טהורה, ג''דף פ. 2. רם כמו דוהתז
פולטת שכבת זרע , ו''דף פ. 4. שנאמר כי כארץ תוציא צמחה, טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעונים

ום השלישי שחל מרחצין את המילה בי. 5. שנאמר היו נכונים לשלשת ימים, ביום השלישי טמאה
קושרים לשון של זהורית בראש שעיר . 6. שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים, בשבת

שנאמר ותבא כמים  ,כ''סיכה כשתיה ביו. 7. שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ,המשתלח
  .בקרבו וכשמן בעצמותיו

á.   ימים' ג לרבי ישמעאל אחרי. 2. ישיע ביום השל''לראב. 1טהורה שכבת זרע לאחר כמה זמן הפולטת ,
, עונות שלימות בעינן ששהלחכמים . 4. שלימות עונות' ה לעולם ע''לר. 3. עונות' או ו' ה', ואיכא ד

 .שלשגורס א ''גרהו
â.   רביעי וכדעת ביום  לרבי ישמעאל פירשו. 2. פירשו ביום חמישי כדעת רבנן ע''לראב. 1יום הפרישה

 .ובהשכמה' ע בד''לר. 3. רבי יוסי
ã.   וגם  א לטבול''א. 2 .שהרי יש שטבלו בליל שבת, לטבולי יום להנתן התורה ראויה. 1זמן הטבילה

משום , א שיטבלו בשבת בבוקר''א. 3. דברתי בסתרמראש שנאמר לא , בליל שבת לקבל את התורה
  .שאז ילכו חלק לטבול וחלק לקבל תורה

ä.   2. כל זמן שהיא לחה רשה מהאיש מטמאהאבל בפי, בפירשה מהאשה' המח. 1טומאת שכבת זרע .
וחביל  ומאידך אכלי שקצים, כיון דלא דאיגי במצוות ,במעי כותית ז של ישראל''בעינן מה הדין ש

  .דלמא לא מסרחת כיון שאין לה פרוזדורדמ ,בהמה במעיבעי . 2 .גופייהו
æô óã  

à.  ומחלוקתם תנה בשבת ינ התורה ע''ולכו, יוסי בשבעה בסיון ולחכמים בששה' תאריך נתינת התורה לר
. 2. מדעתו יום אחד משה הוסיף בי יוסילר, היום ומחר. 1והשמועות . 'או ב' ח סיון היה ביום א''רהאם 

והיה למצות הגבלה או  אתיא כרבי יוסי, סיון היה שלישי בשבוע' ג. 3. ל''כנ, היו נכונים ליום השלישי
ופליגי אם נצטוו במרה על , והיה לחנייתן או למסען, יבי יוסששי בשבוע כר. 4. להודעת עונשים ושכר

ו ''ט. 7. יוסי יבכראתיא , ברייתא דאייר היה חסרה. 6. ולרבנן עיברו את אייר', מ ביום ה''יצ. 5. תחומין
ח סיון היה ''מ דר''ש ניסן בשנה השניה היה ביום ראשון' א. 8. לרבנן עיברו את אייר, יר בשבתיא

, בששי לא היה פנאי. 10. אתי כרבנן, בערב שבתהיה ח ניסן ''ר. 9. ים חסריםודחי שעשו חדש, בשבת
  .כרבנן, שלישי להגבלההיום ה. 11. שום תורה ולחכמים טורח שבתמ יוסי יבלר

á.  4. כהונה. 3. קרבנות הנשיאים. 2. לבריאת העולם. 1שהיה היום הראשון  ,עטרותח ניסן נטל עשר ''ר .
. 10. איסור במות. 9. ברכת כהנים. 8. שכינה. 7. אכילת קדשים. 6. ירידת האש. 5. עבודת צבור

  .לחדשים

  שאלות לחזרה ושינון

  ô óã  

à.   4(הוצאה לחצאין( 
á.  3( מה מחלק בין הרשויות( 
â.   2(טפלא בסיד( 
ã.   4(מהו כלכול ואנדיפי( 
ä.   8(השיעורים בהוצאה( 

  àô óã  

à.   5(דיני אבני בית הכסא( 

á.   10(הדברים שמביאים לידי תחתוניות( 
â.   4(דיני צרור( 
ã.  3(ט אסור להפנות בשדה ניר בשבת "מ( 
ä.  3(ט אסור לקנח בחרס בשבת "מ( 
å.   5(מה יעשה מי שנצרך להפנות ולא מצליח( 
æ.   הדרן )5(ומנין , להוצאהשיעור חרס!  
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