
  

  
  

  

  מסכת שבת" דרך ישרה"מתוך 
  קא~צה דפים אראו פרשת

  דרך ישרה תמצית הדף
äö óã  

à.   הרודה חלות דבש. 4. ושיעוריי הו בגרוגרת בונה ,מגבן. 3. בורר ,מחבץ. 2. מפרק ,חולב. 1המלאכות ,
 . ולחכמים פטור ,ומשמע שדינה כמחובר א מחייב שנאמר יערת הדבש''ר

á.   שרי היכא דליכא חשש אמימר . 2. א מחייב וחכמים אוסרים שמא ישוה גומות''ר. 1כיבוד וריבוץ
  .הבית פניו בזויותאת י ששוטף ''ע י רק''ולר ,לכתחילה לרבי שמעון מותר לרבץ. 3. גומות אשוויי

â.   ש קאמר ''ר. 2. פטור ע''ובאינו נקוב לכו, ש פוטר''נקוב חייב ורבשבת מעציץ התולש . 1עציץ נקוב
ותרצינן דזהו משום , וקשיא דמשמע שדינו כמחוברנקוב אינו מקבל הכשר שהגדל בתוך עציץ 

  .ש שטהור''מודה ר, בניקב כדי טהרתו או למטה מרביעית .3. שהתורה ריבתה טהרה בזרעים
ã.   כונס משקהכ. 2 .דהיינו כלי שנשברגיטסרא טהור מלטמא , כמוציא משקה. 1שיעור הנקב בכלי חרס ,

. 4. רימון כמוציא א רק''וי, עציץ נקובניקב כשורש קטן נעשה דינו כ. 3. חטאת בו מילקדש פסול 
עדין  מוקף צמיד פתילה כלי. 6. כמוציא רמון טהור מכלום. 5. בעלי בתיםטהור בכלי , כמוציא זיתים

  .ברובו וזוטרי כמוציא רמון עד שיפחת רברבי מציל
  א הזורק''י פרק~  הדרן עלך פרק המצניע

ö óãå  
à.  ויעבירו קול , הוצאה. 1הוצאה  לדין המקורומייתי מהו , חייב וכן איפכאר ''הזורק מרשות היחיד לרה

 סברא דהוי לרשות אחרת והיא תולדה, הכנסה. 2. י''ר שלא יוציאו לשם מרה''לויה שהיה רה במחנה
 .דהוצאה

á.  ודחי דלמא ישבו , שזרקו את המחטים זה לזה יריעות מתופריא ''להו. 1ר ''א ברה''מנין לחייב הזורק ד
נותנים בוכיאר . 3. בידו וכן הוי מקום פטור ודחי שאיגודו, עות זורקים בוכיאר ביריעהאורגי ירי. 2. קרוב

למסקנא הלכתא . 4. וכן כל אחד עשה במלאכתו לבדו, ודחי דלמא ישבו קרוב באלכסון, לשואליהן
 . בין בזורק ובין במעביר, גמירי לן

â.   אליבא מיתה  מ דאיכא חיובי''ונפ, מעמר או תולש ר או''ברה א''פליגי אי הוה מעביר ד. 1מקושש
ב היה ''ע היה המקושש ולריב''לר ,צלפחד. 2. דאיסי שסובר שיש אב אחד שאין עליו מיתה

 .מהמעפילים
ã.   מכיון שמשה . 2. ב רק ננזף''ע אף אהרן נצטרע ולריב''לר, בם וילך' ויחר אף ה. 1אגדת משה ואהרן

, מדה טובה ממהרת ממדת פורענות. 3. לכן לקה בגופו בצרעת ,חשד בכשרים שאמר והן לא יאמינו לי
  . היה נס בתוך נס, מטה אהרן בלע את מטותם. 4. ולכן כבר בחיקו שבה כבשרו

æö óã  
à.  אי קלוטה כמונחת נחלקו למטה מעשרה. 1ובמאי פליגי , ע מחייב''ר באמצע ר''י ורה''י לרה''מרה ,



  

' ולמטה מי, פליגי אי ילפינן זורק ממושיט' למעלה מי. 2. חייבלקרקע  'פטור ותוך ג' ע למעלה מי''ולכו
  .ע''חייב לכו

á.  למסקנא . 2. וקשיא דהרי אמרינן לבוד אף למעלה, ר שתתלקט''א לרה''א א''להו. 1' לבוד פחות מג
  .הלכתא גמירי

â.   כאילו  דהויא מקורהי ''רהרבי מחייב בחכמים פוטרים ו, י''ר דרך רה''ר לרה''מרה. 1י ''דרך רההוצאה
א "ר ועבר ד''י לרה''מרה. 2. וקשיא דהוי תולדה במקום אב, חייב תרי על ההכנסה וההוצאהממליא ו

י מחייב אחת ורבנן פטרי ''ודחי לעולם ר, יהודה מחייב שתים משום הוצאה והעברהרבי ר ''ברה
י מחייב ''דרואמרינן  .כמונחת ופליגי אי אמרינן קלוטה, ר''תחילת רהובמקרה שרוצה שתנוח ב

  .דהוו אבות י סובר''ודחי שאין ראיה אלא ר, בט ומדקדקומדמחייב על שאתולדה במקום אב 
ã.   ולא נתקיימה מחשבתו ' ח לזרוק ודחי דרצה, א חייב כמו שם משמעון''להו', וזרק ד' ח. 1נתכון לזרוק

  .ואם לאו פטור משום שלא נח היכן שרצה, באומר כל מקום שתרצה תנוח חייב, 'וזרק ח' ד. 2. ופטור
çö óã  

à.  ר ''לא תחת הקרשים כיון שאין רהאבל ר ''ותחתיהן רה, ומחצה' אמות על ב' העגלות במדבר היו ה
שלשה קרשים לרוחבן שהיה . 1ר ''כאשר תחתיהן היה רה הנחת הקרשיםמפרשינן כיצד היתה ו. מקורה

ואתי , לבוד כ יוצא שהיה''אארבעה בחמשה היו טפח ו שהיה ןיביועל עעמדו . 2. הויא לבוד ,אחד וחצי
עגלה ואמרינן דה ,הטבעות ברווח שביןלמסקנא . 3. כלין מלמעלן עד כאצבע שהקרשים ד''רק כמ

  .יתידותהיו רק בתחתיתה עצמה לא היתה מקורה אלא 
á.  לאידך. 1והפסוקים . יחדיו' נ אמה שנא''ו תמין ולריהי' י כלין כאצבע שנא''לר, עובי הקרשים למעלה ,

היו  עד כאצבע ד כלים''למ ,הקרשים שבמקצוע. 2. שלא יזוזו אתיא יחדיוו ,אתיא שיהיו שלמיםתמין 
י היתה מגולה אמה של ''לר, ח אמה''כ היה יריעות המשכןאורך . 3. כמו הרים משני צידיהם משופעים
, שלשים אורכן עזיםהיריעות . 4. היתה מגולה אף אמה דקרשיםשהיה עובי ראש הקרש נ ''ולר, האדנים

  .מחברותיהתסרח נ ''י לגמרי ולר''לר, חצי היריעה תסרח. 5. נ מגליא''י מכסיא ולר''אמת האדנים לרו
èö óã  

à.  ברוחב . 2. ופלגא כדי שלא ידחקו' ולא ד ,אמות עגלה היה חמשאורך ה. 1ט ''מידות העגלות ומ '
דאיכא בן לוי  משום ו''ולא סגי בט ,ז אמה''ר ט''דרך רה. 3. שלא ידדוכדי , ומחצה' ומחצה ולא א
  .שעומד לסדר

á.  ל דבור וחולייתו מצטרפין לעשרה''וקמ, י''חולית הבור שגבהן עשרה ורחבן ארבעה דינם כרה .
ומייתי , ומאידך נח באיסורדבא ממקום פטור ', ורחב ד' י גבוה עמודגבי זרק על . 1בזורק  והאיבעיות

 שמקיף' שאינו רחב דכותל . 2. במחט ובמורשא או בחריץ דלמא איירי ודחי, דסלע' דחייב ממתני
  .י''שהוא עצמו נחשב לרהש ''כ י''לרהאחרים דמכיון שעושה , ג חייב''י הזורק ע''ועשאה רהלכרמלית 

â.   אי הוו ביחד עקירת חפץ ועשית , ליאועקר חו' בעי בבור ט יוחנן יבר. 1האיבעיות בעשיית מחיצות
זרק דף על גבי . 3. והניח חוליא ומיעטה מהו עשרהבור , ל דבעי מחיצה מעיקרא''את. 2. מחיצה

ג מים ''הנחת אגוז בכלי שע. 4. י מיד ופטור או מדליא פורתא וחייב''האם נעשה רה, יתידות וחפץ עליו
בור שרחבו שמונה טפחים . 6. ויא הנחה ולחכמים לאה י בן נורי''ג יין לר''שמן ע. 5. האם נחשב למונח

  .מתבטלת בבורדבעי בחוליא פשיטא דמחצלת לא  לרבי יוחנןו ,בעי אביי, במחצלת וחילקו
÷ óã  

à.   ומוקמינן בדבילה שמינה, אמות ונעצר בכותל בתוך עשרה טפחים חייב' הזורק ד. 1דיני כותל ,
מ ''לר, הזורק למעלה מעשרה ונח בחור כל שהוא. 2. פטור כזורק באויר טפחים ולמעלה מעשרה

 .ג חייב''תל המתלקט עשרה מתוך ארבע ונח ע. 3. שאומר חוקקין להשלים חייב ולרבנן פטור
á.   תוך בלרבא . 3. ג משהו''נח עאם , א לבפנים חייב''מחוץ ד. 2. א לבחוץ פטור''מתוך ד. 1נתגלגל דיני

  .כמאן דנחהוי ד, לנוח אין צריךשלשה טפחים מהקרקע 
â.  י הדחק שמיה ''הילוך ע. 1אמאי תני רקק תרי זימני ומייתי , ר''ר מהלכת בו דינו כרה''רקק מים ורה

וצריכי דבקיץ  ,קיץבין בחורף וין רקק בקאמר דחייב על . 2. י הדחק אינו תשמיש''הילוך ותשמיש ע



  

  .א''א וליותר מד''מד דאתיא לרק פחותאו , עשוים להתקרר ובחורף מיטנפי
ã.  משום היכר כל שהוא ה מוציא זיז ''לר. 1השפיכה מהספינה ודין , י''ים דינו ככרמלית וספינה כרה

. 2. דגשושי אזלי לא חוששים שמא יתמעט מעשרה טפחים כיוןו, כרמלית מארעאשמודדים סבר קד
על  אבל שרי לשפוך, משפת המיםעשרה טפחים דמודדים  טפחים 'מקום ד בר רב הונא עושהלרבה 
  . שרי מתוכה ליםמכיון דלא גזרו כחו בכרמלית לכן  הדופן

à÷ óã  
à.  טפחים מהקרקעית ואף ' טפחים בפחות מג' דרוחב ושרי אם יש , א''מטלטלין בסירה קטנה בתוך ד

יוסי בר  יבראליבא דנימא גוד אחית כמו בטרסקל . 1והקושיות . ילא בקנים מלמטהביותר שרי אם מ
ודחי דהגדיים לא , ל גביוחייב בזרק ע' ר שאין בעיקרו ד''עמוד ברה. 2. ודחי דחכמים פוטרין, יהודה

  .מחיצה תלויה מעל המים ודחי דלא חשיבא וכמו שהקילו בעשיית, יעת דגיםאיכא בק. 3. בוקעים שם
á.  לערב . 2. וקשיא דקאמר מזו לזו, לביצית שביניהם ל''קמ א''הול. 1 מטלטלין מזו לזו ספינות קשורות

. איירי בשוגגמזיד אסור והכא בדוקא קסבר ודחי ד, נ אוסר''קשיא דרו ,ולטלטל מזו לזו בחזרו ונקשרו
 .באהל המת כן שמצינו צ שלשלת ברזל אף''וא, יכול להעמידןקשורות בחוט הסרבל ש' אפי. 3

â.  2. ודחי דתנינא, א כשיש חוט בידו ונח ונתכון לחבורה''ולה. 1זורק ונזכר ונח קשיא אמאי מתחיב ה .
חיסורא א ''לר. 4. נ לא נזכר וקלטה אחר''זרק ונזכר אקאמר . 3. על זריקה קאי ודחי דהכלל, במעביר

 .תחילתו וסופו בשגגהדבעינן שתהא , חייב בנחה שאז מחסרא במה דברים אמורים שחזר ושכח
  .ואם לאו פטור, לכך חייב דמחשבתו משויא מקוםואמרינן שבנח בפי הכלב אם נתכון 

ã.  הסובר ג ''לר' פטור במעביר ואפי. 1 שתים במזיד ושתים בשוגגאמות בשוגג ' אמות והיו ב' המעביר ו
ידיעה לחצי שיעור  בזה ישד, לרבנן' חייב בזורק ואפי. 2. מפני שגמר במזיד, ידיעה לחצי שיעור שאין

  .בידוהוי כיון דמ
   הזורקהדרן עלך פרק 

  שאלות לחזרה ושינון

àé ÷øô - ÷øåæä 

  åö óã  

à.   2(מהו המקור לדיני הוצאה( 
á.  4(ר חייב "מנין שהזורק ארבע אמות ברה( 
â.   2(השמועות במקושש( 
ã.   4(אגדת משה ואהרן( 

   æö óã  

à.  2(ר באמצע "ורה י"י לרה"בזורק מרה' המח( 
á.   2(מנין ללבוד פחות משלשה טפחים( 
â.   2(הוצאה דרך רשות היחיד( 
ã.   2(נתכון לזרוק ויצא אחרת ממה שחשב( 

  çö óã  

à.   העגלות במדבר וכיצד היתה הנחת הקשרים על
 )3(גביהן 

á.  5(והפסוקים , בעובי הקרשים מלמעלה' המח( 

  èö óã  

à.  3(ט "מידות העגלות ומ( 
á.   2(האיבעיות בזורק( 
â.   6(האיבעיות בעשיית מחיצות( 

  ÷ óã  

à.   3(דיני כותל וזריקה( 
á.   3(דיני נתגלגל( 
â.   2(אמאי תני רקק תרי זימני( 
ã.  2(ט "אופן השפיכה מהספינה ומ( 

  à÷ óã  

à.  3(והקושיות , הטלטול בסירה קטנה( 
á.   3(האופן בטלטול בין ספינות הקשורות( 
â.  4(כ נח "מדוע מתחייב הזורק ונזכר ואח( 
ã.  הדרן )2(בשוגג מזיד ושוגג  המעביר שש אמות! 
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