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 נושאים עיקריים במסכת:
למנחה, אך  סוגי הוצאות מרשות הרבים לרשות היחיד ולהיפך, דברים שאין לעשותם סמוך :פרק א

דברים , הפסקת עיסוקים לצורך קריאת שמע או שמונה עשרה, אם התחילו אין מפסיקים

של חנניה בן חזקיה, התחלת מלאכה בערב שבת על מנת שתסתיים  ושאמרו בעליית

מלאכות שיש לסיימם , לאכות שנעשות עם נכרי או ניתנות לנכרי קודם השבתמ, בשבת

 .קודם כניסת השבת ואחרות שאפשר רק להתחילם

בשבת שמנים שמותר או אסור להדליק בהם נר לשבת, דין עושה מלאכה פתילות וסוגי  :בפרק 

שיש פעילות  עבירות נשים מתות בשעת לידתן, 3על , ואינו צריך לגופה של המלאכה

 .לעשות סמוך לכניסת השבת

נתינת תבשיל חם על גבי כירה בערב שבת, החזרת תבשיל שהורד מכירה בשבת, נתינת  פרק ג:

תבשיל בערב שבת בתנור או בכופח, חימום ביצה או מים בשבת, הוספת תבלין לתבשיל 

 .חם שהורד מהאש לפני שבת, דיני נר בשבת

 .דיני הטמנה :פרק ד

 ודברים שאינה יכולה לצאת איתם, ,ה יכולה לצאת איתם בשבתדברים שבהמ :הפרק 

חפצים שאסור לצאת אתם בשבת לרשות הרבים. חפצים שאפשר לצאת אתם לרשות  :פרק ו

 בשבת. דיני יציאת קיטע באביזרים שלוהרבים. 

 פרוט שיעורי מינימום, שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת דיני שוגג בשבת,  פרק ז:

 .נים שיש בהם חיוב הוצאה מרשות לרשות בשבתשובדברים 

 .של דברים שונים שחייב על הוצאתם בשבתוכמויות מינימליות מידות  פרק ח:

מספר נושאים , , ספינה אינה מקבלת טומאהכדין נידה עבודה זרה מטמאה במשא פרק ט:

של חומרים  וכמויות הגדרת מידות, שהמאחד אותם שהם מתחילים במילה "מנין"

 . יבים על הוצאתם בשבתשמחו

הוצאה בשבת מרשות היחיד לא בבת אחת או לא  מסוימת,אדם המצניע דבר לתכלית  :יפרק 

המוציא דבר מרשות לרשות שלא בדרך מקובלת, המתכוון להוציא מרשות , בצורה מלאה

מקרים שבהם פטורים על , שמירה טובה והוציא ברמת שמירה פחותה לרשות ברמת

 .בשבת התולש מעציץ מלאכות שאינן נעשות כדרכן ,, בשבתת הוצאה מרשות לרשו

זריקה והושטה מרשות יחיד לרשות יחיד רבים ולהיפך, היחיד לרשות ההזורק מרשות  :איפרק 

מכרמלית הזורק ים, הזורק חפץ בכרמלית, הזורק חפץ ברשות הרב ,ורשות הרבים באמצע

 .היום, ועשה מלאכהוכן להיפך, שכח ששבת  לרשות הרביםלרשות היחיד או 

ה כתיבדיני , שחייבים על עשייתם בשבת מלאכותדיני מלאכת בונה, שיעור מינימלי של  :יבפרק 

 .בשבת

שיעור מינימלי להתחייב בשבת במלאכות הקשורות בהכנת בגדים, דיני תפירה וצידה  :יגפרק 

 .בשבת

 .דיני רפואה בשבת ,עשיית הילמי, מלאכת צידה ומלאכת חובל :ידפרק 

 ,דיני קשרים וקיפול בגדים בשבת, דיני הצעת המיטות בשבת :טופרק 

על גבי או על גבי צואה או   כפיית קערה בשבת על גבי נרדינים הקשורים לדליקה בשבת,  :טזפרק 

 .עקרב, דין הנאה ממלאכה שעושה נכרי בשבת

 .דיני טלטול בשבת :יזפרק 

 .יים ותינוקות בשבת, דיני לידה  בשבתפינוי אוכל בשבת, התנהגות עם  בעלי ח :יחפרק 
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 .בשבת דיני ברית מילה :יטפרק 

פעולות שימוש במכשירי אוכל נפש בשבת וביו"ט, פעולות שונות המותרות בשבת,    פרק כ:

בהמות בשבת, דיני  שמותר לעשות בשבת רק בדרך בשינוי, מלאכות הקשורות להאכלת

 .מוקצה

 .דיני טלטול מוקצה בשבת פרק כא:

, בשבת והוצאת דבש מחלת דבורים פירותהצלת יין בשבת מחבית שנשברה, סחיטת  :כבק פר

שריית ושטיפת אוכל בערב שבת, שבירת חבית בשבת כדי לאכול גרוגרות שנמצאים 

מקום לחשש כל שהוא, דיני רחצה  שישלעשות בשבת למרות  שהתירובתוכה, דברים 

 בשבת, דינים הקשורים לרפואה בשבת.

איסורי שבת בתחום הדיבור, דברים שאסור לעשותם בשבת משום עובדין דחול,  מקרים  :כגפרק 

 שבהם מותר להחשיך על התחום, דיני מת בשבת.

דיני הכנת אוכל לבהמה בשבת. דברים  ,בידו מוקצהובדרך ובערב שבת כשמחשיך  הנמצא פרק כד:

 .השמותר לעשות בשבת באופן ארעי או משום שהם קשורים במצוו
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 פרק א'
סוגי הוצאות מרשות הרבים לרשות היחיד ולהיפך, דברים שאין לעשותם  :הנושאים העקריים בפרק

הפסקת עיסוקים לצורך , למנחה, אך אם התחילו אין מפסיקים סמוך
של חנניה בן  ובעלייתדברים שאמרו , קריאת שמע או שמונה עשרה

לאכות מ, חזקיה, התחלת מלאכה בערב שבת על מנת שתסתיים בשבת
מלאכות שיש לסיימם , שנעשות עם נכרי או ניתנות לנכרי קודם השבת

 .קודם כניסת השבת ואחרות שאפשר רק להתחילם
 

 מושגים:
וניתן להטות את השמן כדי שהאש הבוערת בפתילה תבער  ,נר במשנה הכוונה לכלי שנותנים לתוכו שמן ופתילה :נר

 ת הנעשית לאור הנר שגם הם אסורות, גזירה שמה יטה את הנר.יש פעולו .. הטיה זו של השמן אסורהיפה יותר
 

  סוגי הוצאות מרשות הרבים לרשות היחיד ולהיפך משנה א:
 :ְיִציאֹות ַהַּׁשָּבת

 ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ִּבְפִנים,
 ּוְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ.

 ? ֵּכיַצד
 ְפִנים,ֶהָעִני עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל ַהַּבִית ּבִ 

 ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹו� ָידֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, אֹו ֶׁשָּנַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא,
 ֶהָעִני ַחָּיב ּוַבַעל ַהַּבִית ָּפטּור.

 ּתֹוָכּה ְוִהְכִניס,ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹו� ָידֹו ֶׁשל ָעִני, אֹו ֶׁשָּנַטל מִ 
 ַּבַעל ַהַּבִית ַחָּיב ְוֶהָעִני ָּפטּור.

 ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ַּבַעל ַהַּבִית ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא,
 ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין.

 ִהְכִניס,ּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה וְ ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוכָ 
 .ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין

 סוגי ההוצאות האסורות בשבת: 1
 ,ומוציא חפץ לרשות הרבים ("בפנים") דילעומד ברשות היח 1.1

 אסורות מדרבנן.ה ותי הוצאתשו אמדאורייתאסורות היש שתי הוצאות  
 ד:יומכניס חפץ לרשות היח ("בחוץ") לעומד ברשות הרבים 1.2

 אסורות מדרבנן.ה ותהוצא ושתי אאסורות מדאורייתה ותי הוצאתשיש 
 :("בפנים")ובעל הבית עומד ברשות היחיד ("בחוץ") עני עומד ברשות הרביםכאשר דוגמאות  2

 :נטל חפץ מידו של בעל הבית והוציאו אליו ידו של בעל הבית או לתוך  )סלחפץ (עני הכניס ה 2.1
 .אמדאורייתהעני חייב  2.1.1
 לגמרי.בעל הבית פטור  2.1.2

 :או לקח חפץ מידו של העני והכניסו לרשותוידו של העני לתוך חפץ בעל הבית הוציא  2.2
 .אבעל הבית חייב מדאוריית 2.2.1
 העני פטור לגמרי. 2.2.2

בעה"ב ולקח בעה"ב חפץ מתוכה או נתן חפץ לתוכה והוציא הכניס העני ידו לרשותו של  2.3
  :העני לרה"ר
 (אך פעולתם אסורה מדרבנן).שניהם פטורים 

 עני חפץ מתוכה או שנתן חפץ לתוכה:יא בעל הבית את ידו לחוץ ולקח ההוצ 2.4
 (אך פעולתם אסורה מדרבנן). שניהם פטורים

 
 דברים שאין לעשותם סמוך למנחה, אך אם התחילו אין מפסיקים משנה ב':

 �א ֵיֵׁשב ָאָדם ִלְפֵני ַהַּסָּפר ָסמּו� ַלִּמְנָחה, ַעד ֶׁשִּיְתַּפֵּלל.
 ָאָדם ַלֶּמְרָחץ�א ִיָּכֵנס 

 ְו�א ַלֻּבְרְסִקי
 ְו�א ֶלֱאֹכל
 ְו�א ָלִדין.

 ְוִאם ִהְתִחילּו, ֵאין ַמְפִסיִקין.
 

 ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע,
 .ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה

 אין להתחיל תספורת. 1
 לבית המרחץ. סלהיכנאין  2
 עסק גדול אחר.אין להכנס לבורסקי (מקום לעבוד עורות) או לכל  3
 אין להתחיל סעודה. 4
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 הדיינים לא ישבו לדון. 5
 הפסקת עיסוקים לצורך קריאת שמע או שמונה עשרה כותרת נוספת:

 יש להפסיק כל עיסוק כולל לימוד תורה, כדי לקרוא ק"ש כשהגיע זמנה. 1
 תלמידי חכמים לא חייבים להפסיק לימודם לצורך תפילה. 2
 

 לחשיכהשבת סמוך דברים שאין לעשותם ערב  משנה ג':
 �א ֵיֵצא ַהַחָּיט ְּבַמֲחטֹו ָסמּו� ַלֲחֵׁשָכה, ֶׁשָּמא ִיְׁשַּכח ְוֵיֵצא.

 ְו�א ַהַּלְבָלר ְּבֻקְלמֹוסֹו.
 

 ְו�א ְיַפֶּלה ֶאת ֵּכָליו,
 ְו�א ִיְקָרא ְלאֹור ַהֵּנר.

 ּוא �א ִיְקָרא.ַהַחָּזן רֹוֶאה ֵהיָכן ַהִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל ה :ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו
 .ָבה, ִמְּפֵני ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרהַּכּיֹוֵצא בֹו, �א ֹיאַכל ַהָּזב ִעם ַהּזָ 

 שמא ישכח ויוציא אותה מרשות לרשות בשבת. ,חזיק את מחטו בידו או בבגדוא יחייט ל 1
 סתובב עם עטו, שמה ישכח ויוציאו מרשות לרשות בשבת.א יסופר ל 2

 התירו לעשותםודברים אחרים שעשותם בליל שבת, דברים שגזרו שלא ל כותרת נוספת:
 אין לבער כינים מהבגדים לאור הנר. 1
 אין לקרוא לאור הנר. 2
 לקרוא לאור הנר כאשר המלמד לידם, אבל הוא לא יקרא בפניהם. התינוקות יכולים 3
 , שמא יבואו לידי עבירה.)לזב אסור לאכול עם זבה (אף על פי ששניהם טמאים 4
 

 ו בעליתו של חנניה בן חזקיהדברים שאמר משנה ד:
 ְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאְמרּו ַבֲעִלַּית ֲחַנְנָיה ֶבן ִחְזִקָּיה ֶבן ֻּגְריֹון ְּכֶׁשָעלּו ְלַבְּקרֹו.

 .ְּדָבִרים ָּגְזרּו בֹו ַבּיֹום ִנְמנּו ְוַרּבּו ֵּבית ַׁשַּמאי ַעל ֵּבית ִהֵּלל, ּוְׁשמֹוָנה ָעָׂשר
 של חנניה בן חזקיה ובעלייתנשנו (לא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר) במשנה הקודמתהלכות ה 1

 .בן גוריון
 .הלכות על פי בית שמאי שמונה עשרהפעם כשהיו בית שמאי מרובים מבית הלל, קבעו  2
 

 התחלת מלאכה בערב שבת על מנת שתסתיים בשבת ':המשנה 
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 יֹום. ָמִנים ְוַכְרִׁשיִנים, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיּׁשֹורּו ִמְּבעֹודֵאין ׁשֹוִרין ְּדיֹו ְוַסמְ 
 .ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין

 :מתיריםובית הלל  להתחיל בערב שבת הדברים הבאים אוסרים בית שמאיאת 
 ת חומרים במים על מנת ליצר מהם דיו.ישרי 1
 חומרים במים על מנת ליצר מהם צבע. שריית 2
 במים על מנת ליצר מהם מאכל לבהמה.ים") ("כרשינשריית קטניות  3
 

 המשך התחלת מלאכה בערב שבת על מנת שתסתיים בשבת משנה ו':
 :י אֹוְמִריםֵּבית ַׁשַּמא

 ֵאין נֹוְתִנין אּוִנין ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ְלתֹו� ַהַּתּנּור, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשַּיֲהִבילּו ִמְּבעֹוד יֹום,
 א ְכֵדי ֶׁשִּיְק�ט ָהָעִין.ֶאּלָ  ְו�א ֶאת ַהֶּצֶמר ַלּיֹוָרה,

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 יֹום. ֵאין ּפֹוְרִׂשין ְמצּודֹות ַחָּיה ְועֹופֹות ְוָדִגים, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיּצֹודּו ִמְּבעֹוד
 .ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין

 נתינת אגודות פשתן לתוך תנור כדי ללבנן בחום התנור: 1
 הבל התנור יספיק לחמם אותם מבעוד יום.אם רק  ,אפשר להכניס לתנור בית שמאי: 1.1
 מבעוד יום.אפשר להכניס לתנור ובלבד שיהיה  בית הלל: 1.2

 :נתינת צמר לתוך יורה רותחת שיש בה צבע 2
 אפשר רק אם יקלט הצבע בצמר מבעוד יום. בית שמאי: 2.1
 מבעוד יום. תן ליורהובלבד שי אפשר בית הלל: 2.2

 לכודות לצוד חיות עופות ודגים:פרישת מ 3
 יש מספיק זמן שיצודו מבעוד יום.אם אפשר רק  בית שמאי: 3.1
 ובלבד שיפרוש את המלכודות מבעוד יום. אפשר בית הלל: 3.2

 
 עם נכרי קודם השבתעשיית מלאכות  משנה ז':

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 רֹוב.ַמְגִּביִהין ָעָליו, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ְלָמקֹום קָ ֵאין מֹוְכִרין ַלָּנְכִרי ְוֵאין טֹוֲעִנין ִעּמֹו ְוֵאין 
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 .ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין
 על חמורו, או הגבהת משא על כתפיו של נכרי: אמכירה לנכרי, עזרה לנכרי להטעין מש

 גיע ליעדו קודם כניסת השבת.כול להאפשר לעשות מלאכות אלה רק אם הנכרי י בית שמאי: 1
 קודם כניסת השבת. שהמלאכה תיעשהשר ובלבד אפ  בית הלל: 2
 

 בערב שבתנתינת עבודה לנכרי  משנה ח':
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות ָלַעְּבָדן ְו�א ֵכִלים ְלכֹוֵבס ָנְכִרי, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשֵּיָעׂשּו ִמְּבעֹוד יֹום.
 .ׁשֵּלל ַמִּתיִרין ִעם ַהָּׁשמֶ ּוְבֻכָּלן ֵּבית הִ 

 נתינת עורות לעיבוד או נתינת כביסה לכבס:
 סיים את המלאכה קודם כניסת השבת.כול הנכרי למתירים רק אם י בית שמאי: 1
 מתירים, ובלבד שימסר לו קודם כניסת השבת.  בית הלל: 2
 

 זיתים טחונים או ענבים סחוטים בערב שבתגבי נתינת קורות על  משנה ט':
 :ַּגְמִליֵאל ָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבןָאַמר רַ 

 ֶׁשָהיּו נֹוְתִנין ְּכֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ָנְכִרי ְׁשלָׁשה ָיִמים ֹקֶדם ַלַּׁשָּבת. ,נֹוֲהִגין ָהיּו ֵבית ַאָּבא
 .ֵּבית ַהַּבד ְוִעּגּוֵלי ַהַּגתְוָׁשִוין ֵאּלּו ָוֵאּלּו, ֶׁשּטֹוֲעִנין קֹורֹות 

 :גמליאלשמעון בן רבן  1
 ימים קודם שבת (כמו בית שמאי). 3בס נכרי לתת בגדים לכו נהגו בבית אבא

 בית שמאי ובית הלל בדעה אחת ש: 2
 על זיתים טחונים. ,מותר לתת בערב שבת קורות בית הבד 2.1
 על ענבים לאחר שדרכו אותם בגת. ,מותר לתת בערב שבת קורות 2.2

 
 מם קודם כניסת השבת מחשש שמא יחתה בגחליםימלאכות שיש לסי משנה י':

 ָׂשר, ָּבָצל ּוֵביָצה, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיּצֹולּו ִמְּבעֹוד יֹום.ֵאין צֹוִלין ּבָ 
 יֹום. ֵאין נֹוְתִנין ַּפת ַלַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה, ְו�א ֲחָרָרה ַעל ַּגֵּבי ֶגָחִלים, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיְקְרמּו ָפֶניָה ִמְּבעֹוד

 .ֶׁשָּלּהִּיְקֹרם ַהַּתְחּתֹון ְּכֵדי ׁשֶ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 צלות מבעוד יום.יאין צולים בערב שבת בשר, ביצה או בצל, אלא אם כן יספיקו לה 1
 מותרת רק אם: ,אפיה של פת או עוגה קודם השבת 2

 בצד העליון של הפת או העוגה.קודם שתחשך יעלה קרום  תנא קמא: 2.1
 .של הפת או העוגה בצד התחתוןקודם שתחשך יעלה קרום  ר' אליעזר: 2.2

 
 לאכות שיש לסיימם קודם כניסת השבת ואחרות שאפשר רק להתחילםמ משנה יא':

 ְמַׁשְלְׁשִלין ֶאת ַהֶּפַסח ַּבַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה.
 ּוַמֲאִחיִזין ֶאת ָהאּור ִּבְמדּוַרת ֵּבית ַהּמֹוֵקד.

 ְּכֵדי ֶׁשֶּיֱאֹחז ָהאּור ְּבֻרָּבן. ,ּוַבְּגבּוִלין
 .ל ֶׁשהּואַּבֶּפָחִמין ּכָ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ה תסתיים לאחר שתחשך.יגם אם הצלי ,אפשר להכניס את קרבן הפסח לתנור בערב שבת 1
 בצורה טובה רק לאחר שתחשך.תדלוק גם אם האש  ,אפשר להצית אש בבית המוקד שבמקדש 2
 :מחוץ למקדש 3

 .ברוב העצים קודם שתחשךיפה  תאחוזאלא אם כן האש  ,אין להצית אש במדורה בערב שבת  3.1
 .מספיק להתחיל את ההצתה בערב שבת לגבי פחמים: ודה: ר' יה 3.2

 
 פרק ב'

שמנים שמותר או אסור להדליק בהם נר לשבת, דין עושה פתילות וסוגי  :הנושאים העקריים בפרק
עבירות נשים מתות  3על , בשבת ואינו צריך לגופה של המלאכהמלאכה 

 .פעילות שיש לעשות סמוך לכניסת השבת בשעת לידתן,
 

 שבת.לשמנים שאסור או מותר להדליק בהם נר וסוגי פתילות   א: משנה 
 ? יִקין ּוַבֶּמה ֵאין ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדלִ 

 �א ְבֶלֶכׁש, ְו�א ְבֹחֶסן, ְו�א ְבָכָל�, ְו�א ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן,  ,ֵאין ַמְדִליִקין
 ַהָּמִים. ְו�א ִבְפִתיַלת ַהִּמְדָּבר, ְו�א ִבירֹוָקה ֶׁשַעל ְּפֵני

 �א ְבֶזֶפת, ְו�א ְבַׁשֲעָוה, ְו�א ְבֶׁשֶמן ִקיק, ְו�א ְבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה, ְו�א ְבַאְלָיה, ְו�א ְבֵחֶלב.
 ַמְדִליִקין ְּבֵחֶלב ְמֻבָּׁשל. :ַנחּום ַהָּמִדי אֹוֵמר
 .ין ּבוֹ ְמֻבָּׁשל ֵאין ַמְדִליקִ ֶאָחד ְמֻבָּׁשל ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 סוגי הפתילות שאין מדליקים בהם נרות שבת. 1
 סוגי שמנים שאין מדליקים בהם נרות שבת. 2
 מבושל:חלב  3
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 אין מדליקים בו. :ינחום המד 3.1
 מדליקים בו. חכמים: 3.2

 
 שבת.להמשך סוגי שמנים שמותר או אסור להדליק בהם נר  משנה ב':

 ֵאין ַמְדִליִקין ְּבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּביֹום טֹוב.
 ֵאין ַמְדִליִקין ְּבִעְטָרן, ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת. :אל אֹוֵמרִּבי ִיְׁשָמעֵ רַ 

 :ַמִּתיִרין ְּבָכל ַהְּׁשָמִנים ַוֲחָכִמים
 ְפט.ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין, ְּבֶׁשֶמן ֱאגֹוִזים, ְּבֶׁשֶמן ְצנֹונֹות, ְּבֶׁשֶמן ָּדִגים, ְּבֶׁשֶמן ַּפּקּועֹות, ְּבִעְטָרן ּוְבנֵ 

 .ֶאָּלא ְבֶׁשֶמן ַזִית ִּבְלָבד ֵאין ַמְדִליִקין :אֹוֵמר ִּבי ַטְרפֹוןרַ 
 אין מדליקים בשמן תרומה שנטמא, ביו"ט שחל בערב שבת. 1
 אין מדליקים בפסולת זפת כיון שריחו רע. רבי ישמעאל: 2
 מותר להדליק בכל השמנים. חכמים: 3
 מדליקים רק בשמן זית. :(ואין הלכה כמותו) רבי טרפון 4
 

 המשך סוגי פתילות שמותר או אסור להדליק בהם נר לשבת נה ג':מש
 ֶאָּלא ִפְׁשָּתן. ,ָּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבוֹ 

 ֶאָּלא ִפְׁשָּתן. ,ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאינֹו ִמַּטֵּמא ֻטְמַאת ֹאָהִלים
 ְטֵמָאה, ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה. :ֹוֵמרי ֱאִליֶעֶזר אְּפִתיַלת ַהֶּבֶגד ֶׁשִּקְּפָלּה ְו�א ִהְבֲהָבּה, ַרּבִ 

 .ְטהֹוָרה, ּוַמְדִליִקין ָּבּה :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר
 .מלבד פשתן שמותר להדליק בו ,העץתוך אין מדליקים נר לשבת מחומרים היוצאים מ 1
 .פשתןעשוי מ אלא אם כן הוא ,אינו נטמאיש מת בתוכו שמעץ אוהל  2
 העשויה מבגד מקופל שעדין לא דלקה:פתילה חדשה  3

 כיון שלא דלקה: רבי אלעזר: 3.1
 טומאה.שם בגד עליה ומקבלת עדיין  3.1.1
 .אינה דולקת יפה ולכן לא מדליקים בה נר לשבתהיא  3.1.2

 ר' עקיבא: 3.2
 ואינה מקבלת טומאה. ,הקיפול מבטל תורת בגד ממנה 3.2.1
 ההבהוב רק גורם לתוספת אור אבל אפשר להדליק אתה נר שבת. 3.2.2

 
 שפופרת ביצה מנוקבת ולתת אותה בערב שבת על הנר ?בהאם מותר למלא שמן  :משנה ד'

 ְוִיְּתֶנָּנה ַעל ִּפי ַהֵּנר ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ְמַנֶּטֶפת, ֲאִפּלּו ִהיא ֶׁשל ֶחֶרס. ,�א ִיֹּקב ָאָדם ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל ֵּביָצה ִויַמְלֶאָּנה ֶׁשֶמן
 ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.

 ם ִחְּבָרּה ַהּיֹוֵצר ִמְּתִחָּלה, ֻמָּתר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכִלי ֶאָחד.ֲאָבל אִ 
 

ִביל ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוֶאֶבת. ,�א ְיַמֵּלא ָאָדם ְקָעָרה ֶׁשל ֶשֶמן ְוִיְּתֶנָּנה ְּבַצד ַהֵּנר  ְוִיֵּתן ֹראׁש ַהְּפִתיָלה ְּבתֹוָכּה, ִּבְׁשִ
 .ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר

 מחוברת לנר:אם השפופרת אינה  1
 , ואפילו השפופרת עשויה מחרס.אסור  תנא קמא: 1.1
 .מתיר (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 1.2

 מותר. אם השפופרת מחוברת לנר 2
 השמן:ך ולתן בצד הנר, ומשך את קצה הפתילה שלא דולקת מנתן קערה עם ש כותרת נוספת:

 אסור.  תנא קמא: 3
 מתיר. (ואין הלכה כמותו): ר' יהודה 4
 

 ין עושה מלאכה בשבת ואינו צריך לגופה של המלאכהד משנה ה':
 .חֹוֶלה ֶׁשִּייַׁשן, ָּפטּורַהְמַכֶּבה ֶאת ַהֵּנר ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ִמְתָיֵרא ִמְּפֵני גֹוִים, ִמְּפֵני ִלְסִטים, ִמְּפֵני רּוַח ָרָעה, ְוִאם ִּבְׁשִביל הַ 

 ְּכָחס ַעל ַהֵּנר,
 ְּכָחס ַעל ַהֶּׁשֶמן,

 ִתיָלה,ְּכָחס ַעל ַהּפְ 
 ַחָּיב.

 .ְּפֵני ֶׁשהּוא עֹוָׂשּה ֶּפָחםחּוץ ִמן ַהְּפִתיָלה, מִ  ,ְוַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר ְּבֻכָּלן
 נר מאחר שיש בו סכנת נפשות, פטור. כגון:המכבה  1

 מתיירא מפני גויים ביום חגם. 1.1
 מתיירא משודדים שיבחינו באור. 1.2
 .מפני חולים שיש להם מרה שחורה ונרגעים רק בחושך 1.3

 המכבה נר במקרים הבאים: 2
 .פקעיכול להת (הכלי שהשמן נתון בתוכו) שהנר משום •
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 משום שרוצה לחסוך בשמן. •
 משום שחס על הפתילה. •
 חייב בכל המקרים. תנא קמא: 2.1
 קלהידלנוחה הפתילה שתהא  שנעשה כדיפטור בכל המקרים, חוץ מכיבוי פתילה  ר' יוסי: 2.2

 אח"כ.
 

 ןבשעת לידתעבירות נשים מתות  3על  משנה ו':
 :ִׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתןַעל ָׁשלׁש ֲעֵברֹות נָ 

 .ּוַבַחָּלה ּוְבַהְדָלַקת ַהֵּנרַעל ֶׁשֵאיָנן ְזִהירֹות ַּבִּנָּדה 
 בהדלקת נרות שבת.אם אינן זהירות בהלכות נידה, בהפרשת חלה, ו

 
 סמוך לכניסת השבתפעילות שיש לעשות  משנה ז':

 ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכה. ,י� ָאָדם לֹוַמר ְּבתֹו� ֵּביתוֹ ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָצִר 
 ַהְדִליקּו ֶאת ַהֵּנר. ? ֵעַרְבֶּתם ? ִעַּׂשְרֶּתם

 ָסֵפק ֲחֵׁשָכה ָסֵפק ֵאין ֲחֵׁשָכה,
 ֵאין ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהַּוַּדאי,

 ְוֵאין ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים,
 .ֵאין ַמְדִליִקין ֶאת ַהֵּנרֹותוְ 
 .ְמִנין ֶאת ַהַחִּמיןְוטוֹ  ַהְּדַמאי, ּוְמָעְרִבין ָבל ְמַעְּׂשִרין ֶאתאֲ 
 לומר בביתו בערב שבת סמוך לחשכה: צריך אדםדברים  שלושה 1

 לברר אם הופרשו מעשרות מהאוכל שמיועד לשבת. 1.1
 לברר אם נעשה ערוב חצרות וערוב תחומין. 1.2
 לזרז את ביצוע הדלקת נרות שבת. 1.3

 שבת בין השמשות: דברים שאין לעשותם ערב 2
 אין מעשרים טבל ודאי. 2.1
 אין מטבילים כלים טמאים. 2.2
 .מדליקים את הנרותאין  2.3

 דברים שאפשר לעשות ערב שבת בין השמשות: 3
 אפשר לעשר את הדמאי. 3.1
 אפשר לעשות ערוב חצרות. 3.2
 אפשר להטמין את החמין בדבר שאינו מוסיף חום. 3.3

 
 פרק ג:

תבשיל שהורד  החזרתגבי כירה בערב שבת, נתינת תבשיל חם על  :הנושאים העקריים בפרק
נתינת תבשיל בערב שבת בתנור או בכופח, חימום ביצה  ,מהכירה בשבת
תבשיל חם שהורד מהאש לפני שבת, דיני ל, הוספת תבלין או מים בשבת

  נר בשבת,
 

 :מושגים
 .השמן ה מהםלאחר שהוצא שומשומיםפסולת של זיתים או   :גפת
 .מים חמים  :חמין
מקום לשתי  למעלה שווה לרוחבה למטה, מסיקים אותה מבפנים, ויש עליה רוחב הכירהמין תנור לבישול.   :כירה

 קדירות.
 דומה לכירה, אלא שהוא צר מלמעלה ורחב מלמטה, וחומו גדול משל כירה.  :תנור

 .כירה קטנה. יש עליה מקום לקדרה אחת, וחומה גדול משל כירה וקטן משל תנור  :פחוכ
 .בית קיבול גדול למים ובית קיבול קטן לגחליםלו כלי חרס או נחושת לחימום מים. יש  :מוליאר
 כלי נחושת שבקרקעיתו בית קיבול לגחלים ועליו בית קיבול למים. :אנטיכי
 קערה גדולה.  :תמחוי

ת דבר שנתחמם ע"י האש נקרא תולדות האש. דבר שנתחמם ע"י השמש נקרא תולדו :תולדות השמש תולדות האש/
 השמש.

 
 שבתערב נתינת תבשיל חם על גבי כירה ב משנה א':

 ִּכיָרה ֶׁשִהִּסיקּוָה ְבַקׁש ּוִבְגָבָבא, נֹוְתִנים ָעֶליָה ַּתְבִׁשיל,
 �א ִיֵּתן ַעד ֶׁשִּיְגֹרף, אֹו ַעד ֶׁשִּיֵּתן ֶאת ָהֵאֶפר. ְּבֶגֶפת ּוְבֵעִצים,

 ִׁשיל.ַחִּמין ֲאָבל �א ַתבְ  :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ַחִּמין ְוַתְבִׁשיל. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 
 נֹוְטִלין ֲאָבל �א ַמֲחִזיִרין. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ַאף ַמֲחִזיִרין :ֵּלל אֹוְמִריםּוֵבית הִ 
 מותר לתת עליה תבשיל בערב שבת. ("גבבא") בקש או בעצים דקים את הכירהאם מסיקים  1
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 צים עבים :אם מסיקים אותה בגפת או בע 2
 .א גרף את הגחלים או נתן עליה אפראם לאסור לתת תבשיל מערב שבת,  2.1
 אם גרף את הגחלים או נתן עליהם אפר: 2.2

 מים חמים מותר, תבשיל אסור. בית שמאי: 2.2.1
 .שניהם מותר בית הלל: 2.2.2

 האם מותר להחזיר תבשיל שהורד מהכירה בשבת ? כותרת נוספת:
 .אסור בית שמאי: 1
 .מותר  בית הלל: 2
 

 )ראה מושגים( פחוכבתנור או בנתינת תבשיל בערב שבת  נה ב':מש
 ַּתּנּור ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּוִבְגָבָבא, �א ִיֵּתן ֵּבין ִמּתֹוכֹו ֵּבין ֵמַעל ַּגָּביו.

 .ְגָבָבא, ֲהֵרי ֶזה ַכִּכיַרִיםֻּכָּפח ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּובִ 
 .ּורְבֵעִצים, ֲהֵרי הּוא ַכַּתּנְּבֶגֶפת ּו

 נתינת תבשיל בתנור: 1
 .אסור, אפילו אם הסיקוהו בקש או בעצים דקים 1.1
 אסור על גביו ואסור בתוכו. 1.2

  פח:וכנתינת תבשיל ב 2
 אם הסיקוהו בקש או בעצים דקים, מותר. 2.1
 אם הסיקוהו בגפת או בעצים עבים, אסור. 2.2

 
 חימום ביצה בשבת משנה ג':

 ִביל ֶׁשִּתְתַּגְלֵּגל.ֵאין נֹוְתִנין ֵּביָצה ְּבַצד ַהֵּמַחם ִּבְׁש 
 ְו�א ַיְפִקיֶעָּנה ְבסּוָדִרין. ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר.
 .יל ֶׁשִּתָּצֶלהְו�א ַיְטִמיֶנָּנה ְבחֹול ּוַבֲאַבק ְּדָרִכים ִּבְׁשבִ 

 .יצה ליד מיחם שהוחם בשבת ע"י האש כדי שתתבשל קצת ("תתגלגל")בשים אין ל 1
 "י השמש:חימום ביצה בתוך סודר שהוחם בשבת ע 2

 .אוסר תנא קמא: 2.1
 .מתיר (ואין הלכה כמותו): ר' יוסי 2.2

 .אין להטמין ביצה בחול או באבק דרכים שהתחממו בשמש 3
 

 מים שהוחמו בשבת משנה ד':
 ְוֵהִביאּו ִסילֹון ֶׁשל צֹוֵנן ְלתֹו� ַאָּמה ֶׁשל ַחִּמין. ,ַמֲעֶׂשה ֶׁשָעׂשּו ַאְנֵׁשי ְטֶבְרָיא

 :ָאְמרּו ָלֶהן ֲחָכִמים
 ם ַּבַּׁשָּבת, ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו ַבַּׁשָּבת, ֲאסּוִרין ִּבְרִחיָצה ּוִבְׁשִתָּיה,אִ 

 ְּביֹום טֹוב, ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו ְביֹום טֹוב, ֲאסּוִרין ִּבְרִחיָצה ּוֻמָּתִרין ִּבְׁשִתָּיה.
 מּוְלָיאר ַהָּגרּוף, ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנּו ַבַּׁשָּבת.

 .רּוָפה, ֵאין ׁשֹוִתין ִמֶּמָּנהַעל ִּפי ֶׁשּגְ ַאְנִטיֵכי, ַאף 
 בתוך תעלת מים חמים.צינור מים צוננים מעשה שעשו אנשי טבריה: העבירו  1
 אמרו להם חכמים: 2

 ., כדין מים שהוחמו בשבת.הובשתייאסורים ברחיצה  הם :אם המים מתחממים בשבת  2.1
 .כדין מים שהוחמו ביו"ט, הבשתייאסורים ברחיצה, ומותרים  ביו"ט:אם המים מתחממים  2.2

 .(משמר את חום המים) מותר לשתות מהמים שמתחממים בו הגרוף: )ראה מושגים( מוליאר 3
 .(מחמם את המים) אסור לשתות מהמים שמתחממים בו :)ראה מושגים( אנטיכי 4
 

 מים חמיםבשבת לתוך הוספת מים קרים  משנה ה':
 ַהֵּמַחם ֶׁשִּפָּנהּו,

 ן ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַחּמּו,�א ִיֵּתן ְלתֹוכֹו צֹונֵ 
 ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹו� ַהּכֹוס ְּכֵדי ְלַהְפִׁשיָרן.

 
 ָהִאְלָפס ְוַהְּקֵדָרה ֶׁשֶהֱעִביָרן ְמֻרָּתִחין, �א ִיֵּתן ְלתֹוָכן ַּתְבִלין,

 ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹו� ַהְּקָעָרה אֹו ְלתֹו� ַהַּתְמחּוי.
 .ָבר ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֹחֶמץ ָוִצירַלֹּכל הּוא נֹוֵתן, חּוץ ִמּדָ  :אֹוֵמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 :בשבת מיחם שמימיו התחממו על גבי האש והורידוהו מהאש 1
 אין להוסיף לתוכו מים צוננים מועטים כדי לחממם. 1.1
 מותר להוסיף לתוכו מים צוננים רבים, כדי שכל המים במיחם יהיו פושרים. 1.2
 חם לתוך כוס ולהוסיף להם מים צוננים, אפילו מועטים.מותר לערות מהמים שבמי 1.3

 חם שהורד מהאש לפני שבתאילפס או קדירה שיש בהם תבשיל הוספת תבלין ל כותרת נוספת:
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  תנא קמא: 1
 אין לתת לתוכם תבלין בשבת כשהתבשיל עדין חם (יותר מיד סולדת). 1.1
 מותר לערות את התבשיל לתוך קערה ולתת לתוכו את התבלין. 1.2

 אם התבשיל אינו חומץ או ציר, מותר לתת תבלין לתוכו אפילו כשהתבשיל חם. דה:ר יהו 2
 

 דיני נר בשבת משנה ו':
 ֵאין נֹוְתִנין ְּכִלי ַּתַחת ַהֵּנר ְלַקֵּבל ּבֹו ֶאת ַהֶּׁשֶמן. ְוִאם ְנָתנֹו ִמְּבעֹוד יֹום, ֻמָּתר.

 ְוֵאין ֵנאֹוִתין ִמֶּמּנּו, ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהּמּוָכן.
 ְמַטְלְטִלין ֵנר ָחָדׁש, ֲאָבל �א ָיָׁשן.

 ָּכל ַהֵּנרֹות ְמַטְלְטִלין, חּוץ ִמן ַהֵּנר ַהּדֹוֵלק ַּבַּׁשָּבת. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
 נֹוְתִנין ְּכִלי ַתַחת ַהֵּנר ְלַקֵּבל ִניצֹוצֹות.

 .ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמַכֶּבהְו�א ִיֵּתן ְלתֹוכֹו ַמִים, 
 ת הנר כדי שיקלוט את השמן שמטפטף מהנר:נתינת כלי תח 1

 בשבת אסור. 1.1
 לפני שבת מותר. 1.2

 הוקצה להדלקת נר.שאסור להנות בשבת מהשמן שנטף מהנר משום  2
 טלטול נר בשבת: 3

 נר שהשתמשו בו אסור. נר שעדיין לא השתמשו בו, מותר לטלטל. תנא קמא: 3.1
 .אסור לטלטל נר דולק מותר לטלטל כל נר שאינו דולק. ר' שמעון: 3.2

 הנחת כלי תחת הנר כדי לקלוט את ניצוצות הנר: 4
 כלי ריק מותר. 4.1
 .כלי עם מים אסור (ואפילו מערב שבת) 4.2

 
 פרק ד'

 דיני הטמנה :הנושאים העקריים בפרק
 

דברים שאפשר להטמין בהם קדרה רותחת בערב שבת, ודברים אחרים שאסור להטמין  :משנה א'
 .בהם

 ? ִניןְמִנין ּוַבָּמה ֵאין טֹומְ ַּבֶּמה טוֹ 
 �א ְבֶגֶפת ְו�א ְבֶזֶבל, �א ְבֶמַלח ְו�א ְבִסיד ְו�א ְבחֹול, ֵּבין ַלִחים ֵּבין ְיֵבִׁשים. ,ֵאין טֹוְמִנין

 ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ַלִחים, ֲאָבל טֹוְמִנין ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהן ְיֵבִׁשים. ,�א ְבֶתֶבן ְו�א ְבַזִּגים ְו�א ְבמֹוִכים ְו�א ַבֲעָׂשִבים
 ּוִבְנֹעֶרת ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ַּדָּקה. ,ִנין ִּבְכסּות ּוְבֵפרֹות, ְּבַכְנֵפי יֹוָנה ּוִבְנֹסֶרת ֶׁשל ָחָרִׁשיםטֹומְ 

 .ר ְּבַדָּקה ּוַמִּתיר ְּבַגָּסהַרִּבי ְיהּוָדה אֹוסֵ 
 דברים שאין טומנים בהם בין אם הם לחים ובין אם הם יבשים. 1
 ומנים בהם כשהם יבשים.דברים שאין טומנים בהם כשהם לחים אבל ט 2
 דברים שמותר לטמון בהם. 3
 הטמנה בנעורת של פשטן דקה: 4

 חכמים מתירים. 4.1
 אוסר בדקה ומתיר בנעורת גסה. יהודה:רבי  4.2

 
 משנה ב': המשך דיני הטמנה בערב שבת

 טֹוְמִנין ִּבְשָלִחין, ּוְמַטְלְטִלין אֹוָתן,
 ְּבִגֵּזי ֶצֶמר, ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.

 נֹוֵטל ֶאת ַהִּכּסּוי ְוֵהן נֹוְפלֹות. ? ד הּוא עֹוֶׂשהֵּכיצַ 
 ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְונֹוֵטל, ֶׁשָּמא ִיֹּטל ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר. ,ֻקָּפה :אֹוֵמרַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 

 נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 ּנּו ִמֶּׁשֶּתְחַׁש�.�א ִכָּסהּו ִמְּבעֹוד יֹום, �א ְיַכּסֶ 
 ִּכָּסהּו ְוִנְתַּגָּלה, ֻמָּתר ְלַכּסֹותֹו.
 .ַחת ַהַּכר, אֹו ַתַחת ַהֶּכֶסתְמַמֵּלא ֶאת ַהִּקיתֹון ְונֹוֵתן ְלתַ 

 לטלטל את העורות.מותר ו ("שלחין"), מותר להטמין בתוך עורות 1
 :(שמיוחדות הן לטוויה ואריגה) הטמנה בתוך חתיכות צמר 2

 אך אסור לטלטל אותם. בהםין מותר להטמ 2.1
 ., (טלטול מהצד מותר)יפלוהם צמר גם אם ע"י כך  חתיכותמכסה המכוסה במותר להסיר  2.2

 כיצד מוציא את הקדירה ? ת צמר וטמנו בתוכו קדירה עם אוכל,כלי המכיל חתיכו 3
 ר' אליעזר בן עזריה (ואין הלכה כמותו): 3.1

 רשאי להוציא את הקדירה. אוכל, ואינואת המטה את הקדירה על צידה ומוציא 
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 הקדירה. השהיית מותר להוציא את הקדירה ואין לחשוש שיפלו חתיכות צמר למקום חכמים: 3.2
 .אם לא כיסה את הקדירה בערב שבת לא יכסה בשבת 4
 אם הטמין בערב שבת והרים את המכסה בשבת, מותר להחזירו. 5
 לשמור על צינתם., כדי תחת הכר או הכסת מים צוננים ("קיתון") מותר להטמין כד 6
 

 פרק ה'
ודברים שאינה יכולה לצאת  ,דברים שבהמה יכולה לצאת איתם בשבת :הנושאים העקריים בפרק

 .איתם
 

 על ידי בהמתו של אדםבשבת  הרבים לרשותהיחיד הוצאה מרשות  משנה א':
 ? ְצָאה ּוַבָּמה ֵאיָנּה יֹוְצָאהַּבֶּמה ְּבֵהָמה יוֹ 

 ְוָנאָקה ַבֲחָטם, ְוֻלְבְּדִקיס ִּבְפֻרְמִּבָּיא, ְוסּוס ְּבֵׁשיר, יֹוֵצא ַהָּגָמל ְּבַאְפָסר,
 

 יֹוְצִאים ַּבֵּׁשיר ְוִנְמָׁשִכים ַּבֵּׁשיר, ,ְוָכל ַּבֲעֵלי ַהֵּׁשיר
 .ֵליֶהן ְוטֹוְבִלין ִּבְמקֹוָמןּוַמִּזין עֲ 

 פרוט האביזרים שבהמה יכולה לצאת אתם ואלה שאינה יכולה לצאת אתם: 1
 וסוס. ("לבדקיס") לובי לגבי גמל, נאקה, חמורמותרים ם פרוט אביזרי 1.1
 (" בעלי שיר"): םשנותנים רצועה בצווארבעלי החיים  1.2

 ., ומותר למשוך אותם ברצועהיכולים לצאת עם הרצועה
 טבילת שרשרת טמאה של של בהמה או חיה כותרת נוספת:

 בהמה.בעודה על גבי ה רהשרשרת שבצוואאפשר להזות מי אפר פרה אדומה על  1
 אפשר להטביל את הרצועה כשהיא על צוואר הבהמה. 2
 

 על ידי בהמתו של אדם לרשות הרביםהוצאה המשך  משנה ב':
 ֲחמֹור יֹוֵצא ְבַמְרַּדַעת, ִּבְזַמן ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה לֹו.

 ְזָכִרים יֹוְצִאין ְלבּוִבין.
 ְרֵחלֹות יֹוְצאֹות ְׁשחּוזֹות, ְּכבּולֹות ּוְכבּונֹות.

 ם יֹוְצאֹות ְצרּורֹות.ָהִעִּזי
 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר ְּבֻכָּלן, חּוץ ִמן ָהְרֵחִלין ַהְּכבּונֹות.

 .ת ְלַיֵּבׁש, ֲאָבל �א ֶלָחָלבִעִּזים יֹוְצאֹות ְצרּורוֹ  :אֹוֵמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 חמור יוצא עם מרדעת כשהיא קשורה אליו. 1
 די שלא יעלו על נקבות.איילים ("זכרים") יוצאים עם עור שקשור על זכרותם כ 2
 רחלות יוצאות: 3

 כדי שיעלו עליהם זכרים.("שחוזות")ליה שלהם קשורה למעלה יכשהא 3.1
 כדי שלא יעלו עליהם זכרים. ("כבולות") ה שלהם קשורה למטהיכשהאלי 3.2
 כדי שצמרן לא יתלכלך. ("כבונות") עטופות בבגד 3.3

 בדדיהן. ("צרורות") עיזים יוצאות קשורות 4
 רים הנ"ל אסורים חוץ מרחלות שעטופות בבגד.כל המק רבי יוסי: 5

 אם כדי לשמור על החלב אסור.ודדיהן קשורות כדי ליבש את החלב מותר. שעיזים  רבי יהודה: 6
 

 הוצאה לרשות הרבים על ידי בהמתו של אדםהמשך  משנה ג':
 ? ּוַבָּמה ֵאיָנּה יֹוְצָאה

 �א ֵיֵצא ָגָמל ִּבְמטּוֶטֶלת,
 ל,�א ָעקּוד ְו�א ָרגּו

 ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהְּבֵהמֹות.
 �א ִיְקֹׁשר ְּגַמִּלים ֶזה ָבֶזה ְוִיְמֹׁש�.

 ֲאָבל ַמְכִניס ֲחָבִלים ְלתֹו� ָידֹו ְוִיְמֹׁש�,
 .ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְכֹר�

  :לא יצאגמל  1
 .בדבשתו ("מטוטלת")בכרית ש 1.1
 .("עקוד") רגל קדמית קשורה לרגל אחוריתכש 1.2
 ."(רגול") הרגל קשור לפרק העליוןפרק תחתון של כש  1.3

 גם בהמות אחרות אסור להם לצאת עקודות או רגולות. 2
 משיכת גמל: 3

 אין לקשור את הגמלים אחד לשני ולהוביל את כולם ע"י משיכת הראשון. 3.1
 מותר למשוך מספר גמלים כאשר החבלים של כולם נתונים בידו. 3.2
 לאיים ולא לשבת).אין לכרוך את החבלים על גבי ידיו (שייך לנושא של כ 3.3
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 .על ידי בהמתו של אדםלרשות הרבים הוצאה בשבת המשך  :ד'משנה 

 ְו�א ְבזּוג, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָפקּוק, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ְבַמְרַּדַעת ִּבְזַמן ֶׁשֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לֹו,
 ְו�א ְבֻסָּלם ֶׁשְּבַצָּוארֹו,
 ְו�א ִבְרצּוָעה ֶׁשְּבַרְגלֹו.

 ַהַּתְרְנגֹוִלין יֹוְצִאין ְּבחּוִטין ְו�א ִבְרצּועֹות ֶׁשְּבַרְגֵליֶהן. ְוֵאין
 ְוֵאין ַהְּזָכִרים יֹוְצִאין ַּבֲעָגָלה ֶׁשַּתַחת ָהַאְלָיה ֶׁשָּלֶהן.

 ְוֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות.
 ְוֵאין ָהֵעֶגל יֹוֵצא ְבִגימֹון.

 ְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרֶניָה.ְו�א ָפָרה ְּבעֹור ַהֻּקָּפד, ְו�א בִ 
 ָהְיָתה יֹוְצָאה ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרֶניָה, ֶׁש�א ִבְרצֹון ֲחָכִמים: ,ָּפָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה

 :חמור לא יצא 1
 עם מרדעת שאינה קשורה לו. 1.1
 ., אפילו אינו משמיע קולבצווארו("בזוג") פעמון  עם 1.2
 שמגן על צווארו. ,קטןעם מגן דמוי סולם  1.3
 רחבות ברגליו להגנה מפני חיכוך.עם רצועות  1.4

 התרנגולים לא יוצאים: 2
 עם חוטים שקשורים להם כסימן. 2.1
 שלא ישברו כלים.כדי  יהםעם רצועות ברגל 2.2

 ., ע"י מגן דמוי עגלה קטנההאיילים לא יוצאים עם אליה קשורה 3
 .("חנונות") הרחלות לא יוצאות עם קיסם בחוטם 4
 יוצא עם עול קטן ("גימון") להתרגל לחרישה. העגל לא 5
 .הפרה לא יוצאת עם עור קיפוד קשור בדדיה, ולא ברצועה בין קרניה 6
 .עם רצועה בין קרניה בניגוד לדעת חכמים יצאהלעזר בן עזריה אפרתו של רבי  7
 

 :פרק ו'
לצאת חפצים שאסור לצאת אתם בשבת לרשות הרבים. חפצים שאפשר  :בפרק םהעיקרייהנושאים 

 .בשבת דיני יציאת קיטע באביזרים שלואתם לרשות הרבים. 
 

 :מושגים
 ששמים בחלק העליון של גרבי אשה כדי לחזקם שלא יפלו., אצעדה (מין טבעת)  :בירית
 .רגליה רגלי האשה כדי להקטין את גודל פסיעותשתי שלשלת ממתכת שמחברת את הביריות שעל   :כבלים
קצות הצעיף אחד לשני.  טכניקת הקשירה  2בצעיף או בטלית, היו קושרות את נשים שנהגו להתעטף  :פריפה

אגוז או מטבע בקצה אחד של הצעיף, וקשירת הצד השני של הצעיף אל אותה  אבן,  ע"י כריכת   נעשתה
 פות הזו נקראת פריפה.התעטכריכה. צורת ה

 
 זירת חכמיםלרשות הרבים משום גתכשיטים שאסור לאשה לצאת אתם בשבת  משנה א':

 ? ְצָאה ּוַבָּמה ֵאיָנּה יֹוְצָאהַּבָּמה ִאָּׁשה יוֹ 
 ֶׁשְּבֹראָׁשּה. ְו�א ִבְרצּועֹות ,�א ְבחּוֵטי ֶצֶמר ְו�א ְבחּוֵטי ִפְׁשָּתן ,�א ֵתֵצא ִאָּׁשה

 ְו�א ִתְטֹּבל ָּבֶהן ַעד ֶׁשְּתַרֵּפם.
 ן ְּתפּוִרין.ְו�א ְבטֹוֶטֶפת ְו�א ְבַסְנּבּוִטין ִּבְזַמן ֶׁשֵאינָ 

 ְו�א ְבָכבּול ִלְרׁשּות ָהַרִּבים.
 ְו�א ְבַקְטָלא, ְו�א ִבְנָזִמים, ְו�א ְבַטַּבַעת ֶׁשֵאין ָעֶליָה חֹוָתם, ְו�א ְבַמַחט ֶׁשֵאיָנּה ְנקּוָבה. ְו�א ְבִעיר ֶׁשל ָזָהב

 .ָצאת, ֵאיָנּה ַחֶּיֶבת ַחָּטאתְוִאם יָ 
 .ר או פשטה או סרטים  שבראשהעם חוטי צמ (אפילו לחצר) לא תצא 1
 .כדי למנוע חציצה בין המים לשערות כשטובלת צריכה להתירם קצת 2
 אם אינם תפורים בשבכה שעל ראשה.תכשיטים יקרים שעל ראשה, לא תצא (אפילו לחצר) עם  3
 אבל יכולה לצאת לחצר. בכיפת צמר שתחת לטוטפת ("כבול")לא תצא לרשות הרבים  4
 תכשיטים יקרים נוספים שיש חשש שתורידם להראות לחברותיה.לא תצא  לרשות הרבים ב 5
 .אסור הוא רק מדרבנן)ה(כיון ש אם יצאה אשה באחד מהתכשיטים המנויים לעיל אינה חייבת חטאת 6
 

 משום גזירת חכמים לצאת אתם בשבתאינו רשאי גבר דברים ש משנה ב':
 �א ֵיֵצא ָהִאיׁש ְּבַסְנָּדל ַהְמֻסָּמר,

 ד ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ְּבַרְגלֹו ַמָּכה,ְו�א ְבָיִחי
 ְו�א ִבְתִפִּלין,

 ְו�א ְבָקֵמיַע ִּבְזַמן ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהֻּמְמֶחה,
 ְו�א ְבַמָּגַפִים. ְו�א ְבַקְסָּדא, ְו�א ְבִׁשְריֹון,

 .ם ָיָצא, ֵאינֹו ַחָּיב ַחָּטאתְואִ 
 לא יצא ב: 1
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 סנדל המסומר. 1.1
 רגל השניה.אלא אם כן יש לו מכה ב ,סנדל בודד 1.2
 תפילין. 1.3
 .(קמיע של מומחה אין חשש שיורידנו ברשות הרבים) אדם שאינו עוסק בקמיעותשקיבל מקמיע  1.4
 של איש צבא.או מגפיים קסדה ן צבאי, ולא בשריו 1.5

 אם יצא באחד מאלה אינו חייב חטאת. 2
 

 להוציאם לרשות הרבים בשבת לאשה אוריתאשאסור מדדברים  משנה ג':
 ְּבַמַחט ַהְּנקּוָבה,�א ֵתֵצא ִאָּׁשה 

 ְו�א ְבַטַּבַעת ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה חֹוָתם,
 ְו�א ְבֻכְלָיאר,
 ְו�א ְבכֹוֶבֶלת,

 ְו�א ִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְלָיטֹון.
 ְוִאם ָיְצָתה,

 ַחֶּיֶבת ַחָּטאת, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.
 .ןּוִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְלָיטוֹ  ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין ְּבכֹוֶבֶלת

 לא תצא ב: 1
 במחט המיועדת לתפירה ואינה תכשיט. 1.1
 בטבעת שמיועדת לחתימה ואינה תכשיט. 1.2
 בעטרה מיוחדת ששמים סביב הראש. 1.3
 .בכובלת  (קשר שיש בתוכו בושם) 1.4
 בצלחת של מי בושם ("פליטון"). 1.5

 אם יצאה עם אחד מהדברים הנ"ל: 2
 חייבת חטאת. רבי מאיר: 2.1
 טורה מחטאת.בכובלת ובצלוחית של מי בושם, פ חכמים: 2.2

 
 לרשות הרביםשאסור או  מותר לצאת בהם בשבת  סוגי כלי נשק משנה ד':

 �א ְבַסִיף, ְו�א ְבֶקֶׁשת, ְו�א ִבְתִריס, ְו�א ְבַאָּלה, ְו�א ְבֹרַמח. ,�א ֵיֵצא ָהִאיׁש
 ְוִאם ָיָצא, ַחָּיב ַחָּטאת.

 ַּתְכִׁשיִטין ֵהן לֹו. :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 :ֵאיָנן ֶאָּלא ִלְגַנאי, ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה ב) :ים אֹוְמִריםַוֲחָכמִ 

 ."הְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, �א ִיָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְו�א ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחמָ "
 ִּביִרית, ְטהֹוָרה, ְויֹוְצִאין ָּבּה ַּבַּׁשָּבת.

 .ֵמִאין, ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן ַּבַּׁשָּבתְּכָבִלים, טְ 
 כלי מלחמה: 1

 ., ואם יצא חייב חטאתבשבת הרבים אין לצאת לרשות חכמים: 1.1
 כלי מלחמה הם תכשיטים לאדם ומותר לצאת בהם בשבת. ר' אליעזר: 1.2

 ויוצאים בה בשבת. לא מקבלת טומאה :)ראה מושגים(בירית 2
 יוצאים בהם בשבת.ולא  מקבלים טומאה :)ראה מושגים( כבלים 3
 

 לרשות הרביםדברים שבהם יכולה אשה לצאת בשבת  :משנה ה
 .ֵּבין ִמֶּׁשל ְּבֵהָמה ,ֵּבין ִמֶּׁשל ֲחֶבְרָּתּה ,יֹוְצָאה ִאָּׁשה ְבחּוֵטי ֵׂשָער, ֵּבין ִמֶּׁשָּלּה

 ּוְבַסְנּבּוִטין ִּבְזַמן ֶׁשֵהן ְּתפּוִרין. ,ּוְבטֹוֶטֶפת
 ִרית ֶלָחֵצר.ְּבָכבּול ּוְבֵפָאה ָנכְ 

 ּוְבמֹו� ֶׁשִהְתִקיָנה ְלִנָּדָתּה. ,ּוְבמֹו� ֶׁשְּבַסְנָּדָלּה ,ְּבמֹו� ֶׁשְּבָאְזָנּה
 ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשִּתֵּתן ְלתֹו� ִּפיָה, ,ְּבִפְלֵּפל ּוְבַגְרִּגיר ֶמַלח

 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִתֵּתן ְלַכְּתִחָּלה ַּבַּׁשָּבת.
 ר.ְוִאם ָנַפל, �א ַתֲחִזי

 .י ַמִּתיר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִריםֵׁשן ּתֹוֶתֶבת ְוֵׁשן ֶׁשל ָזָהב, ַרּבִ 
 של בהמה.מאו  ,של חברתהמאו  שער שלההעשויים מקשירה בחוטי  1
 .ם בשבכה שעל ראשהיבתכשיטים שתפור 2
 .יכולה לצאת רק לחצר ("כבול") או בפאה נוכריתבכיפת צמר שתחת לטוטפת  3
 דלה או בנידתה.עם צמר גפן ששמה באזנה, בסנ 4
 :(כגון פלפל ותבלין מלח) תבלין שנתנה לפיה 5

 נתנה קודם שבת יכולה לצאת אתו. 5.1
 נתנה בשבת עצמה אסור. 5.2
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 אם נפל התבלין לא תחזירו בשבת. 5.3
 שן תותבת ושן שכוסתה בזהב: 6

 מותר לצאת אתה. רבי: 6.1
 אסור. חכמים: 6.2

 
 םלרשות הרביהמשך פרוט דברים שבהם יכולה אשה לצאת בשבת  :משנה ו

 יֹוְצִאין ְבֶסַלע ֶׁשַעל ַהִּציִנית.
 ַוֲאִפּלּו ְבִקיְסִמין ֶׁשְּבָאְזֵניֶהן. ,ַהָּבנֹות (ְקַטּנֹות) יֹוְצאֹות ְּבחּוִטין

 ַעְרִבּיֹות יֹוְצאֹות ְרעּולֹות, ּוָמִדּיֹות ְּפרּופֹות.
 .ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים ַּבהֹוֶוהְוָכל ָאָדם, ֶאָּלא 

 יכולה לצאת: 1
 . לשם רפואה("צינית")  שורה על מכה ברגלהעם מטבע שק 1.1
 הנקב. םעם קיסמים או חוטים שתחובים בנקב שבאוזן של בנות קטנות כדי שלא ייסת 1.2
 בארצות מדי. בגד עליון רחב ("פרורפות")ועם  ,עם רעלה בארצות ערב 1.3

 אלא שנתנו חכמים דוגמאות מהמציאות. בגד עליון רחבכל אשה יכולה לצאת ברעלה או  2
 

 .)ראה מושגים(יציאת האשה עם טלית פרופה  ז':משנה 
 .ְפֹרף ְלַכְּתִחָּלה ַּבַּׁשָּבתּפֹוֶרֶפת ַעל ָהֶאֶבן ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהַּמְטֵּבַע, ּוִבְלַבד ֶׁש�א תִ 

 מותר לצאת עם טלית פרופה באבן, באגוז או במטבע. 1
 לגבי מטבע צריך לפרוף את הטלית קודם שבת. 2
 

 לרשות הרבים ,באביזרים שלובשבת יאת קיטע דיני יצ משנה ח':
 ַהִּקֵּטַע יֹוֵצא ְבַקב ֶׁשּלֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר.

 ְוִאם ֶיׁש לֹו ֵבית ִקּבּול ְּכתּוִתין, ָטֵמא.
 ְטֵמִאין ִמְדָרס, ָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו,

 ָּבֲעָזָרה. ְויֹוְצִאין ָּבֶהן ַּבַּׁשָּבת, ְוִנְכָנִסין ָּבֶהן
 ְטֵמִאין ִמְדָרס, ִּכֵּסא ְוָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו,

 ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן ַּבַּׁשָּבת, ְוֵאין ִנְכָנִסין ָּבֶהן ָּבֲעָזָרה.
 

 .ֹוִרין, ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהןַאְנַקְטִמין ְטה
 רגל מלאכותית: 1

 מותר. ר' מאיר (ואין הלכה כמותו): 1.1
 בת.אסור לצאת אתה בש ר' יוסי: 1.2
, היא מקבלת ("כתותים") בבגדים בלויים אם יש לרגל המלאכותית בית קיבול לרפד אותו 1.3

 טומאה.
 רגליו ההולך על סמוכות: 2-קיטע ב 2

 הקיטע זב. כאשרהסמוכות נטמאות טומאת מדרס  2.1
 .)אינן נחשבות כנעליים( בהם לעזרה ס, ולהיכנמותר לצאת בהם בשבת. 2.2

 :כדי להתקדםסמוכות לרגליו וגם ב אשנעזר בכיסרגליו  2 -קיטע ב 3
 הקיטע הוא זב. כאשר ,הכסא והסמוכות נטמאים בטומאת מדרס 3.1
 אין יוצאים בהם בשבת. 3.2
 אין נכנסים אתם לעזרה. 3.3

 נושאים על כתפיהם כמעשה ליצנות). כותרת נוספת: אנקטמין (כמין צורת חמור שהליצנים
 אינם מקבלים טומאה. 1
 אסור לצאת בהם בשבת. 2
 

 מיוחדים שמותר לצאת בהם בשבת מלבושים משנה ט':
 ַהָּבִנים יֹוְצִאין ִּבְקָׁשִרים,

 ּוְבֵני ְמָלִכים ְּבזּוִגין.
 .ִּדְּברּו ֲחָכִמים ַּבהֹוֶוהְוָכל ָאָדם, ֶאָּלא ׁשֶ 

 .(קשרים שמרגיעים את הבן כאשר הוא מתגעגע לאביו) בנים יוצאים בקשרים מיוחדים 1
 .וגים במלבושיהםשאר בני מלכים יוצאים בפעמונים מיוחדים 2
 .כל הבנים מותרים לצאת בשבת באותם פעמונים אלא שדיבר הכתוב בהוה 3
 

 יציאה בשבת באביזרים שיש בהם סגולת ריפוי משנה י':
 יֹוְצִאין ְּבֵביַצת ַהַחְרּגֹול, ּוְבֵׁשן ֶׁשל ׁשּוָעל, ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהָּצלּוב, ִמּׁשּום ְרפּוָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.

 .ר, ִמּׁשּום ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִריַאף ַּבֹחל ָאסּו :ֲחָכִמים אֹוְמִריםוַ 
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 מותר לצאת בהם. ר' מאיר: 1
 אף בחול אסור לצאת בהם משום דרכי האמורי. חכמים: 2
 

 ':זפרק 
פרוט , שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת דיני שוגג בשבת,  :בפרק םהנושאים העיקריי

 .הוצאה מרשות לרשות בשבתשיעורי מינימום שיש בהם חיוב 
 

 דיני שוגג בשבת משנה א:
 :ָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַבַּׁשָּבתּכְ 

 ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַחָּטאת ֶאָחת. ,ָּכל ַהּׁשֹוֵכַח ִעַּקר ַׁשָּבת
 ה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ַחָּיב ַעל ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת.ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרּבֵ  ,ַהּיֹוֵדַע ִעַּקר ַׁשָּבת

 ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאב ְמָלאָכה ּוְמָלאָכה. ,ַהּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא ַׁשָּבת
 .ַחָּטאת ֶאָחתנֹו ַחָּיב ֶאָּלא ָהעֹוֶׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחת, ֵאי

 אפילו במלאכות הרבה, חייב חטאת אחת בלבד. ,לל שבתות הרבהיוח ,השוכח מצוות שבת 1
חייב חטאת אחת  מלאכות רבות,בה ועשה  ,בכל שבת שכח ששבת היוםו ,היודע שקימת מצוות שבת 2

 .שבתכל על 
 :ת, ועשה הרבה מלאכות בהרבה שבתואלא שלא ידע שהמלאכות אסורות ,היודע ששבת היום 3

 אף אם עשה את אותה מלאכה פעמים רבות. ,חייב על כל אב מלאכה חטאת אחת
 רקחייב  ,או אב מלאכה אחד ותולדותיו ,העושה בהעלם אחד מספר תולדות של אב מלאכה אחד 4

 חטאת אחת.
 

 פרוט שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת :במשנה 
 ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת.

ַהּגֹוֵזז ֶאת ַהֶּצֶמר. ַע. ְוַהחֹוֵרׁש. ְוַהּקֹוֵצר. ְוַהְמַעֵּמר. ַהָּדׁש. ְוַהּזֹוֶרה. ַהּבֹוֵרר. ַהּטֹוֵחן. ְוַהְמַרֵּקד. ְוַהָּלׁש. ְוָהאֹוֶפה. ַהּזֹורֵ 
ָהאֹוֵרג ְׁשֵני חּוִטין. ְוַהּפֹוֵצַע ְׁשֵני חּוִטין. ַהְמַלְּבנֹו. ְוַהְמַנְּפצֹו. ְוַהּצֹוְבעֹו. ְוַהּטֹוֶוה. ְוַהֵּמֵס�. ְוָהעֹוֶׂשה ְׁשֵני ָבֵּתי ִניִרין. וְ 

ֹוֲחטֹו. ְוַהַּמְפִׁשיטֹו. ַהּקֹוֵׁשר. ְוַהַּמִּתיר. ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתֹּפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ַהָּצד ְצִבי. ַהּׁש
. ְוַהְמַחְּתכֹו. ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. ְוַהּמֹוֵחק ַעל ְמָנת ִלְכֹּתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. ַהּבֹוֶנה. ַהּמֹוְלחֹו ְוַהְמַעֵּבד ֶאת עֹורֹו. ְוַהּמֹוֲחקוֹ 

 ְוַהּסֹוֵתר. ַהְמַכֶּבה. ְוַהַּמְבִעיר. ַהַּמֶּכה ַבַּפִּטיׁש. ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות.
 .ָחתָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר אֶ ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאבֹות מְ 

 
 על הוצאתם בשבת מרשות לרשות  שחייביםושיעורם של דברים  ערכם :משנה ג

 :ְועֹוד ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּו
 ָּכל ַהָּכֵׁשר ְלַהְצִניַע ּוַמְצִניִעין ָּכמֹוהּו ְוהֹוִציאֹו ַבַּׁשָּבת, ַחָּיב ָעָליו ַחָּטאת,

 מֹוהּו ְוהֹוִציאֹו ַבַּׁשָּבת,ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ָכֵׁשר ְלַהְצִניַע ְוֵאין ַמְצִניִעין ּכָ 
 .ַחָּיב ֶאָּלא ַהַּמְצִניעוֹ  ֵאינוֹ 

 ,מחשיבים שיעור כזה להצניעורוב בני אדם ויש בו שיעור ש ,שיש בו תועלתדבר  .1
 .ת לרשות חייב עליו חטאתהמוציאו מרשו 

 או שבני אדם אינם נוהגים לשמור אותו: שאין בו תועלתדבר  .2
 רק הוא חייב על הוצאתו בשבת.ו, אם אדם מסוים נוהג לשמור אות .2.1
 שאר בני אדם שהוציאו אותו מרשות לרשות אינם חייבים. .2.2

 
 שיש בהם חיוב הוצאה מרשות לרשות בשבת וםמינימ פרוט שיעורי :משנה ד

 ַהּמֹוִציא ֶתֶבן, ִּכְמ�א ִפי ָפָרה.
 ֵעָצה, ִּכְמ�א ִפי ָגָמל.

 ָעִמיר, ִּכְמ�א ִפי ָטֶלה.
 א ִפי ְגִדי.ֲעָׂשִבים, ִּכְמ�

 ַלִחים, ַּכְּגרֹוֶגֶרת, ְיֵבִׁשים, ִּכְמ�א ִפי ְגִדי. :ֲעֵלי ׁשּום ַוֲעֵלי ְבָצִלים
 ְוֵאין ִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, ִמְּפֵני ֶׁש�א ָׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהן.

 ַהּמֹוִציא ֳאָכִלים ַּכְּגרֹוֶגֶרת, ַחָּיב,
 ָּׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהן,ּוִמְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה, ִמְּפֵני ׁשֶ 

 חּוץ ִמְּקִלֵּפיֶהן ְוַגְרִעיֵניֶהן ְוֻעְקֵציֶהן ְוֻסָּבן ּוֻמְרָסָנן.
 .ים ֶׁשִּמְתַּבְּׁשלֹות ִעָּמֶהןחּוץ ִמְּקִלֵּפי ֲעָדִׁש  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 שהפרה יכולה למלא בו את פיה.  כמות תבן של תבואה:  .1
 ל יכול למלא בו את פיו.שגמ כמות ): תקיטניועצה (תבן של  .2
 ר מלא פיו של טלה.כשיעו  עמיר (קש של שיבולים): .3
 כמלוא פיו של גדי. עשבים: .4
 עלי שום ועלי בצלים: .5

 אם הם לחים וראויים למאכל אדם, כגרוגרת. .5.1
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 גדי.אם הם יבשים שאינם ראויים למאכל אדם, כמלוא פיו של  .5.2
 יוב הוצאה בשבת:לכדי שיעור לחבעלי שיעורים שונים, צרוף שני חומרים  .6

 טרף להשלים חומר ששיעורו קטן.צחומר ששיעורו גדול אינו מ .6.1
 חומר ששיעורו קטן, מצטרף להשלים חומר ששיעורו גדול יותר. .6.2

 המוציא אוכל בשיעור כגרוגרת חייב. .7
 , למעט:הוצאה בשבת ןלענייאוכלים שונים של בני אדם מצטרפים להשלים זה את זה  .8

ועוקצים (זנבות הפרי), ופסולת (בין גסה ובין דקה) של גרעינים  ,תקליפו תנא קמא: .8.1
 .קמח

 .מצטרפיםששל עדשים אינן מצטרפות חוץ מקליפות הלכה כמותו): קליפות  אין(ו רבי יהודה .8.2
 

 ':חפרק 
 .של דברים שונים שחייב על הוצאתם בשבתוכמויות מינימליות מידות  :בפרק םהנושאים העיקריי

 
 :מושגים

 ., וסימן זה נקרא "קשר של מוכסין"כס היה כותב שתי אותיות גדולות כסימן ששולם המכסהמו קשר של מוכסין:
 

 שעורים של משקים ונוזלים שחייבים על הוצאתם בשבת משנה א
 ,ַיִין, ְּכֵדי ְמִזיַגת ַהּכֹוס ַהּמֹוִציא

 ָחָלב, ְּכֵדי ְגִמיָעה.
 ְּדַבׁש, ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ַהָּכִתית.

 סּו� ֵאָבר ָקָטן.ֶׁשֶמן, ְּכֵדי לָ 
 ַמִים, ְּכֵדי ָלׁשּוף ָּבֶהם ֶאת ַהִּקילֹור.

 ּוְׁשָאר ָּכל ַהַּמְׁשִקין, ָּבְרִביִעית.
 ְוָכל ַהּׁשֹוָפִכין, ָּבְרִביִעית.

 ֻּכָּלן ָּבְרִביִעית. :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
 .ַהָּללּו ֶאָּלא ְלַמְצִניֵעיֶהןְו�א ָאְמרּו ָכל ַהִּׁשעּוִרין 

 קמא תנא .1
של  1/16חלקים של מים, היין ראוי לברכה ( 3 שמוסיפים להכמות כזו שלאחר  יין: .1.1

 לוג).
 כמות שאדם בולע בבת אחת. חלב: .1.2
 כמות שנותנים על מכה של  בהמת כדי לרפא את הפצעים שנובעים מלחץ המשאות. דבש: .1.3
 כמות שמספיקה לסוך אצבע קטנה שברגל של תינוק. שמן: .1.4
 לפני שמשתמשים בה. ("קילור") משחת עינייםכמות שמוסיפים ל מים: .1.5
 רביעית. שאר משקין: .1.6
 רביעית. מים שאינם ראויים לשתייה: .1.7

 (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון .2
 עורם רביעית.יכל המשקים ש .2.1
 לאלה שמצניעים אפילן מעט מחומרים אלה. רק , מיועדיםלעילהשיעורים שנאמרו  .2.2

 
 אתם בשבתצומידות של דברים שונים שחייב על ה :משנה ב

 ַהּמֹוִציא ֶחֶבל, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֹאֶזן ְלֻקָּפה.
 ֶּגִמי, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּתַלאי ְלָנָפה ְוִלְכָבָרה.

 ְּכֵדי ִלֹּטל ִמֶּמּנּו ִמַּדת ִמְנָעל ַלָּקָטן. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ְנָיר, ְּכֵדי ִלְכֹּתב ָעָליו ֶקֶׁשר מֹוְכִסין.

 מֹוְכִסין, ַחָּיב. ְוַהּמֹוִציא ֶקֶׁשר
 .ִחית ְקַטָּנה ֶׁשל ַּפְלָיטֹוןְנָיר ָמחּוק, ְּכֵדי ִלְכֹר� ַעל ִּפי ְצלוֹ 

 .("קפה") כדי לעשות אוזן לאחוז בו סל גדול חבל: .1
 :)(קנה גומא לקשירה גמי .2

 כדי לעשות מתלה לנפה או כברה. תנא קמא: .2.1
 רגל של ילד קטן.כף כדי שיהא בארכו כדי למדוד  רבי: .2.2

 .)ראה מושגים( כדי לכתוב עליו "קשר של מוכסין" :נייר .3
 אפילו הוא כתוב על קלף חייב. קשר של מוכסין: .4
 )."פליטון"כדי לכסות צלוחית קטנה של מי בושם ( נייר מחוק: .5
 

 של דברים שחייב על הוצאתם בשבתוכמויות  המשך הגדרת מידות :משנה ג
 עֹור, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָקֵמיַע.

 ."ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" :ִלְכֹּתב ָעָליו ָּפָרָׁשה ְקַטָּנה ֶׁשַּבְּתִפִּלין, ֶׁשִהיאְקַלף, ְּכֵדי 
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 ְּדיֹו, ְּכֵדי ִלְכֹּתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות.
 .ֹול, ְּכֵדי ִלְכֹחל ַעִין ֶאָחתְּכח
 כדי לכסות בו קמיע. עור: .1
 כדי לכתוב עליו פרשה קטנה של תפילין, והיא "שמע ישראל". קלף: .2
 לכתוב בו שתי אותיות.כדי  דיו: .3
 כדי לצבוע עין אחת.כחול (צבע עיניים): .4
 

 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבת כמויותהגדרת המשך  :משנה ד
 ֶּדֶבק, ְּכֵדי ִלֵּתן ְּבֹראׁש ַהַּׁשְבֶׁשֶבת.

 ֶזֶפת ְוָגְפִרית, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֶנֶקב.
 ַׁשֲעָוה, ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ִּפי ֶנֶקב ָקָטן.

 ְרִסית, ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי ָזָהב.חַ 
 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּפְטּפּוט. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ֻסִּבין, ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי ָזָהב.
 ִסיד, ְּכֵדי ָלסּוד ְקַטָּנה ֶׁשַּבָּבנֹות.

 ְלּכּול.ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ּכִ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַאְנִּדיִפי :רַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹומֵ 

 .לזמורהכדי שהעוף ידבק  ,("שבשבת") כמות שיש לשים בראש זמורה דבק: .1
 את פיה של צלוחית, שנותנים בו כסף חי.כמות הנצרכת כדי לסתום  פרית:וזפת וג .2
 מות שמספיקה לסתום נקב של צלוחית יין.כ ה:ושעו .3
 כתושה): חרסית (לבנה .4

 כדי לעשות פי כור שצורפים בו צהב, שהמפוח נכנס בתוכו. תנא קמא: .4.1
 לכור ההיתוך.("פטפוט") כדי לעשות חצובה  רבי יהודה: .4.2

 כדי לתת על פי כור של צורפי זהב. סובין: .5
 סיד: .6

 כדי למרוח על קטנה שבבנות כדי להוריד את שערה. תנא קמא: .6.1
 בשביל לישר את השערות.("כלכול") כדי לסוד את הרקה  רבי יהודה: .6.2
 כדי לסוד על המצח כדי להאדימו. רבי נחמיה: .6.3

 
 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבתוכמויות הגדרת מידות המשך  :משנה ה

 ֲאָדָמה,
 , ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.ְּכחֹוַתם ַהַּמְרצּוִפים

 ְּכחֹוַתם ָהִאְּגרֹות. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 ,ֶזֶבל ְוחֹול ַהַּדק

 ְּכֵדי ְלַזֵּבל ֶקַלח ֶׁשל ְּכרּוב, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא.
 ְּכֵדי ְלַזֵּבל ְּכֵריָׁשא. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 חֹול ַהַּגס, ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ְמ�א ַכף ִסיד.
 ָקֶנה,

 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֻקְלמֹוס.
 .ְטרּוָפה ּוְנתּוָנה ָבִאְלָּפס ַקָּלה ֶׁשַּבֵּביִצים,ְוִאם ָהָיה ָעֶבה אֹו ְמֻרָּסס, ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ּבֹו ֵביָצה 

  אדמה (טיט אדום לחותמות): .1
 ) שמטעינים על אניות."מרצופין"כמות הנדרשת להחתים שקים של סחורה ( רבי עקיבא: .1.1
 כמות הנדרשת להחתים אגרות. חכמים: .1.2

 זבל וחול דק: .2
 כדי לזבל צמח יחיד של כרוב.כמות הנדרשת רבי עקיבא:  .2.1
 )."כרישא"כדי לזבל צמח יחיד של חציר (כמות הנדרשת   ם:חכמי .2.2

 כמות הנדרשת לעירוב עם סיד, כדי שתיווצר כף סיידים מלאה סיד. חול גס: .3
  קנה: .4

 כדי לעשות ממנו קולמוס לכתיבה. קנה שראוי לכתוב בו: .4.1
), "טרופה"בחושה ( ת תרנגולתכדי להסיק בו אש שתבשל ביצ  קנה עבה או מרוסק: .4.2

 )."נתונה באילפס"ישול, (ומוכנה לב
 

 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבתוכמויות המשך הגדרת מידות  :משנה ו
 ֶעֶצם,

 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַּתְרָוד.
 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ָחף. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ְזכּוִכית, ְּכֵדי ִלְגֹרר ּבֹו ֹראׁש ַהִּכְרָּכר.
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 ְצרֹור אֹו ֶאֶבן,
 ִלְזֹרק ָּבעֹוף. ְּכֵדי

 .ְּכֵדי ִלְזֹרק ַּבְּבֵהָמה :ֵמרַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּבר ַיֲעֹקב אוֹ 
 עצם: .1

 כדי לעשות ממנה כף. תנא קמא: .1.1
 כדי לעשות ממנה שן של מפתח. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .1.2

 כדי לחדד מחט של עץ שבו מסדר האורג את חוטי השתי. זכוכית: .2
 גוש אדמה או אבן: .3
 כדי לזרוק אותו על עוף להבריחו. תנא קמא: .4
 כדי לזרוק אותו על בהמה שתברח. רבי אליעזר בר יעקב: .5
 

 בשבת םשמחויבים על הוצאת חרסשל וכמויות הגדרת מידות  משנה ז
 ֶחֶרס, ְּכֵדי ִלֵּתן ֵּבין ַּפִּצים ַלֲחֵברֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה.

 ֶאת ָהאּור. ְּכֵדי ַלְחּתֹות ּבוֹ  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 ְּכֵדי ְלַקֵּבל ּבֹו ְרִביִעית. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

ְו�א ִיָּמֵצא ִבְמִכָּתתֹו ֶחֶרׂש ַלְחּתֹות ֵאׁש "(ישעיה ל)  :ָאָיה ַלָּדָבר, ֵזֶכר ַלָּדָברַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְר  :ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר
 ."ִמָּיקּוד

 ."ְוַלְחׂשֹוף ַמִים ִמֶּגֶבא" ? ִמָּׁשם ְרָאָיה :ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי
דרים אותם כאשר מס("פצים") בין קורות  את החרסכדי להניח  (ואין הלכה כמותו): רבי יהודה .1

 אחד על השני.
 כדי להעביר בו גחלים בוערות ממקום למקום. רבי מאיר: (ואין הלכה כמותו): .2
 רביעית לוג מים. בחרסכדי לאגור  רבי יוסי: .3
 

 פרק ט'
מספר , , ספינה אינה מקבלת טומאהכדין נידה עבודה זרה מטמאה במשא :בפרק םעיקרייהנושאים ה

 הגדרת מידות, נושאים שהמאחד אותם שהם מתחילים במילה "מנין"
 .של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבת וכמויות

 
 נידה כדין : עבודה זרה מטמאה במשאמשנה א

 ? ַטְּמָאה ְבַמָּׂשא ַּכִּנָּדהה ָזָרה ֶׁשּמְ ִמַּנִין ַלֲעבֹודָ  :ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא
 .ָדה ָזָרה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא. ַמה ִּנָּדה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא, ַאף ֲעבוֹ "ֵצא ֹּתאַמר לוֹ  ,ִּתְזֵרם ְּכמֹו ָדָוה" :ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה ל)

 
 : ספינה אינה מקבלת טומאהמשנה ב

 ."ֶּדֶר� ֳאִנָּיה ְבֶלב ָים" :ל) ֶׁשֶּנֱאַמר (משלי ? ֶׁשִהיא ְטהֹוָרה ִמַּנִין ַלְּסִפיָנה
 

ת ָהֲערּוָגה ְוֶאָחד ֶׁשּזֹוְרִעין ְּבתֹוָכּה ֲחִמָּׁשה ֵזְרעֹוִנין, ַאְרָּבָעה ְּבַאְרַּבע רּוחוֹ  ,ִמַּנִין ַלֲערּוָגה ֶׁשִהיא ִׁשָּׁשה ַעל ִׁשָּׁשה ְטָפִחים
 :ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה סא)?  ָּבֶאְמַצע

 ."ֵזרּוֶעיהָ "�א ֶנֱאַמר, ֶאָּלא  "ַזְרָעּה", "ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכַגָּנה ֵזרּוֶעיָה ַתְצִמיחַ ִּכי "
 בערוגה שגודלה ששה על ששה טפחים אפשר לזרוע חמישה סוגי זרעים שונים כותרת נוספת:

 
 מספר נושאים שהמאחד אותם שהם מתחילים במילה "מנין" :משנה ג

 ."ֱהיּו ְנכֹוִנים ִלְׁשלֶׁשת ָיִמים" :ֶׁשֶּנֱאַמר (שמות יט) ? ם ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשִהיא ְטֵמָאהֶטת ִׁשְכַבת ֶזַרע ַּבּיוֹ ִמַּנִין ְלפֹולֶ 
 :ֶׁשֶּנֱאַמר (בראשית לד) ? י ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבתַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁש  ,ִמַּנִין ֶׁשַּמְרִחיִצין ֶאת ַהִּמיָלה

 ."ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִביםַוְיִהי ַבּיֹום "
 :ֶׁשֶּנֱאַמר (ישעיה א) ? ִמַּנִין ֶׁשּקֹוְׁשִרין ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ְּבֹראׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ 

 .ָּׁשִנים ַּכֶּׁשֶלג ַיְלִּבינּוִאם ִיְהיּו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ 
 אשה הפולטת זרע ביום השלישי לשימושה, נטמאת. .1
 .שחל בשבת אף ביום השלישי למילתו ,מים כדי לרחוץ נימולמותר לחמם  .2
 קושרים לשון של זהורית בראש השעיר המשתלח ביום הכפורים. .3
 

 ביום זהאסור לסוך את הגוף ביום הכפורים כשם שאסור לשתות  : משנה ד
 ? ִמַּנִין ְלִסיָכה ֶׁשִהיא ַכְּׁשִתָּיה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים

 ."ּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיוַוָּתֹבא ַכַּמִים ְּבִקְר " :ְרָאָיה ַלָּדָבר, ֵזֶכר ַלָּדָבר, ֶׁשֶּנֱאַמר (תהלים קט)ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 
 

 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבת מינימליות וכמויותהגדרת מידות  :משנה ה
 ַהּמֹוִציא ֵעִצים, ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה ַקָּלה.

 ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה., ֵדי ְלַתֵּבל ֵּביָצה ַקָּלהּכְ  ַּתְבִלין,
 ְקִלֵּפי ֱאגֹוִזים, ְקִלֵּפי ִרּמֹוִנים, ִאְסִטיס ּופּוָאה, ְּכֵדי ִלְצֹּבַע ָּבֶהן ֶּבֶגד ָקָטן ִּבְסָבָכה.

 ְקמֹוְנָיא ְוַאְׁשָלג, ֵמי ַרְגַלִים, ֶנֶתר ּובֹוִרית,
 ן ִּבְסָבָכה.ְּכֵדי ְלַכֵּבס ָּבֶהן ֶּבֶגד ָקטָ 

 .ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ַעל ַהֶּכֶתם :רַרִּבי ְיהּוָדה אֹומֵ 
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 .כדי לבשל בהם ביצת תרנגולת שהוכנה לבישול (ראה לעיל ח, ה) עצים: .1
  תבלין: .2

 .של ביצת תרנגולת כדי לתבל חביתה .2.1
 תבלינים שונים מצטרפים לכדי שיעור הוצאה. .2.2

 שנשים שמות על השער.רשת כדי לצבוע  לצבע:קליפות אגוזים, רימונים, עשב או שורש שמיועד  .3
 ואשלג): אמי רגלים או חומרים שמשתמשים בהם לניקוי וכביסה (נתר, בורית, קמוני .4

 .הרשת שעל שערות ראשן כדי לכבס אריג קטן שנשים שמות על תנא קמא: .4.1
 כמות המספיקה להסיר כתם דם מהבגד. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .4.2

 
 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבתמינימליות וכמויות מידות  המשך הגדרת משנה ו

 ִּפְלֶּפֶלת, ָּכל ֶׁשִהיא.
 ְוִעְטָרן, ָּכל ֶׁשהּוא.

 ִמיֵני ְבָׂשִמים ּוִמיֵני ַמָּתכֹות, ָּכל ֶׁשֵהן.
 ֵהן,ֵמַאְבֵני ַהִּמְזֵּבַח ּוֵמֲעַפר ַהִּמְזֵּבַח, ֶמֶקק ְסָפִרים ּוֶמֶקק ִמְטְּפחֹוֵתיֶהם, ָּכל ׁשֶ 

 ֶׁשַּמְצִניִעין אֹוָתן ְלָגְנָזן.
 :ַאף ַהּמֹוִציא ִמְּמַׁשְּמֵׁשי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּכל ֶׁשהּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים יג) :ְיהּוָדה אֹוֵמרַרִּבי 

 ."ְּבָיְד� ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְו�א ִיְדַּבק"
 כל שהוא. פלפלת (צמח ששמים בפה כדי להוציא טעם רע): .1
 כל שהוא. ת:פסולת זפ .2
 כל שהוא.  מיני מתכות:מיני בשמים ו .3
 ע"י תולעים),  מושכורס שאריות מספר תורה ומטפחות הספרומקק ( אבני המזבח, עפר המזבח, .4

 אסורים בכל שהוא. .4.1
 כיוון שהם חשובים ומצניעים אותם בגניזה.אסורים  .4.2

 ו בכל שהוא., איסורמשמש לעבודה זרהדבר ה(ואין הלכה כמותו): אף המוציא  רבי יהודה .5
 

 של חומרים שמחויבים על הוצאתם בשבתת ומינימלי וכמויות מידותהמשך הגדרת  משנה ז
 ַהּמֹוִציא ֻקַּפת ָהרֹוְכִלין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ִמיִנין ַהְרֵּבה, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַחָּטאת ֶאָחת.

 ֵזְרעֹוֵני ִגָּנה,
 ָּפחֹות ִמַּכְּגרֹוֶגֶרת.

 הּוָדה (ֵּבן ְּבֵתיָרא) אֹוֵמר, ֲחִמָּׁשה.ַרִּבי יְ 
 ֶזַרע ִקּׁשּוִאין, ְׁשַנִים. ֶזַרע ְּדלּוִעין, ְׁשַנִים. ֶזַרע ּפֹול ַהִּמְצִרי, ְׁשַנִים.

 ֵמת, ַּכְּגרֹוֶגֶרת.ָחָגב ַחי ָטהֹור, ָּכל ֶׁשהּוא. 
 יִעין אֹוָתּה ִלְרפּוָאה.ִצֹּפֶרת ְּכָרִמים, ֵּבין ַחָּיה ֵּבין ֵמָתה, ָּכל ֶׁשִהיא, ֶׁשַּמְצנִ 

 .ן אֹותֹו ַלָּקָטן ִלְׂשֹחק ּבוֹ ַאף ַהּמֹוִציא ָחָגב ַחי ָטֵמא, ָּכל ֶׁשהּוא, ֶׁשַּמְצִניִעי :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 יש בה מינים רבים של בשמים), חייב חטאת אחת.שקופת רוכלים (תיבה  .1
 גינה: יזירעונ .2

 פחות מגרוגרת. תנא קמא: .2.1
 גרגירים. 5חייב על  בתירא (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה בן  .2.2

 שני זרעים. דלועים או פול המצרי: ,זרעים של קישואים .3
 כגרוגרת. מת:חי: כל שהוא,  :טהור חגב .3.1

 ציפורת כרמים (מין עוף או מין חגב שמצניעים אותו לרפואה): בין חי בין מת, חייב בכל שהוא. .4
 טמא:חי חגב  .5

 פטור על הוצאתו. תנא קמא: .5.1
 .כיוון שמצניעים אותו למשחק של קטן חייב בכל שהוא יהודה: רבי .5.2

 
 'יפרק 

הוצאה בשבת מרשות היחיד לא  מסוימת,אדם המצניע דבר לתכלית  :בפרק םהנושאים העיקריי
המוציא דבר מרשות לרשות שלא בדרך , בבת אחת או לא בצורה מלאה

יא שמירה טובה והוצ מקובלת, המתכוון להוציא מרשות לרשות ברמת
מקרים שבהם פטורים על הוצאה מרשות לרשות , ברמת שמירה פחותה

 .בשבת התולש מעציץ ,מלאכות שאינן נעשות כדרכן , בשבת
 

להראות את הדבר לאחרים, או או לזריעה,  :המצניע דבר לתכלית מסוימת (כגוןאדם  :משנה א
 לרפואה)

 יאֹו ַבַּׁשָּבת, ַחָּיב ְּבָכל ֶׁשהּוא.ְוִלְרפּוָאה, ְוהֹוצִ  ,ּוְלֻדְגָמא ,ַהַּמְצִניַע ְלֶזַרע
 ְוָכל ָאָדם ֵאין ַחָּיב ָעָליו ֶאָּלא ְכִׁשעּורֹו.

 .ָּיב ָעָליו ֶאָּלא ְכִׁשעּורוֹ ָחַזר ְוִהְכִניסֹו, ֵאינֹו חַ 
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 .כל שהוא רבשיעוחייב על הוצאתו  .1
 שקבעו חכמים. בשיעוררק  ,על הוצאתו יםחייב אחרים .2
 ה שלשמה הצניע, מתחייב על הוצאתו בשיעור שקבעו חכמים.את המטרהמצניע וביטל  ,חזר .3
 

 לא בבת אחת או לא בצורה מלאההוצאה בשבת מרשות היחיד  :משנה ב
 ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ּוְנָתָנן ַעל ָהַאְסֻקָּפה,

 ֵּבין ֶׁשהֹוִציָאן ַאֵחר, ָּפטּור, ,ֵּבין ֶׁשָחַזר ְוהֹוִציָאן
 ֹו ְּבַבת ֶאָחת.ִמְּפֵני ֶׁש�א ָעָׂשה ְמַלאְכּת

 ֻקָּפה ֶׁשִהיא ְמֵלָאה ֵפרֹות ּוְנָתָנּה ַעל ָהַאְסֻקָּפה ַהִחיצֹוָנה,
 .ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַהֻּקָּפה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹרב ַהֵּפרֹות ִמַּבחּוץ, ָּפטּור, ַעד

 ) שהיא כרמלית:"אסקופה"המוציא אוכלים מהבית והניחם על מפתן הבית ( .1
 להוציאן לרשות הרבים או שאחר הוציאן: בין אם המשיך אח"כ 

 פטור מחטאת, כיוון שלא עשה עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים בבת אחת.
  :סל עם פירות למפתן הבית כך שחלקו ברשות היחיד וחלקו ברשות הרבים תהוצא .2

 .אינו חייב חטאת עד שיוציא את כולועברו מרשות לרשות,  פירותאפילו אם חלק מ
 

 פטור מחטאת מקובלתהמוציא דבר מרשות לרשות שלא בדרך  :גמשנה 
 ַהּמֹוִציא ֵּבין ִּביִמינֹו ֵּבין ִּבְׂשֹמאלֹו, ְּבתֹו� ֵחיקֹו אֹו ַעל ְּכֵתפֹו, ַחָּיב, ֶׁשֵּכן ַמָּׂשא ְבֵני ְקָהת.

 ִּכְלַאַחר ָידֹו, ְּבַרְגלֹו, ְּבִפיו ּוְבַמְרְּפקֹו,
 ְּבָאְזנֹו ּוִבְׂשָערֹו,

 ְנָּדתֹו ּוִפיָה ְלַמָּטה,ּוְבפֻ 
 ֵּבין ֻּפְנָּדתֹו ַלֲחלּוקֹו,

 ּוִבְׂשַפת ֲחלּוקֹו,
 ְּבִמְנָעלֹו, ְּבַסְנָּדלֹו,

 .הֹוִציא ְּכֶדֶר� ַהּמֹוִציִאיןָּפטּור, ֶׁש�א 
 המוציא דבר בדרך המקובלת חייב חטאת. כגון: .1

 הוציא ביד ימין או ביד שמאל. •
 הוציא בתוך חיקו. •
 ו.על כתפהוציא  •

 חייב, שכך היה משא בני קהת.
 כגון: ,א משא בדרך לא מקובלתיהמוצ .2

 ברגלו, בפיו או  במרפקו.על כף ידו, הוציא  •
 הוציא באזנו או בשערו. •
 הוציא בתוך חגורתו כאשר פיה מופנה כלפי מטה, או בין החגורה לחלוק. •
 הוציא בשפה התחתונה של חלוקו. •
 הוציא בנעלו או בסנדלו. •

 הוציא בדרך שמקובל להוציא. פטור כיוון שלא
 

 המתכוון להוציא מרשות לרשות ברמת שמירה טובה והוציא ברמת שמירה פחותה :משנה ד
 ַהִּמְתַּכֵּון ְלהֹוִציא ְלָפָניו ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו, ָּפטּור,

 ְלַאֲחָריו ּוָבא לֹו ְלָפָניו, ַחָּיב.
 ֵּבין ִמְּלָפֶניָה ּוֵבין ִמְּלַאֲחֶריָה ַחֶּיֶבת, ֶׁשֵּכן ָראּוי ִלְהיֹות חֹוֵזר. ,ָהִאָּׁשה ַהחֹוֶגֶרת ַּבִּסיָנר :ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו
 .ַאף ְמַקְּבֵלי ִפְתִקין :אֹוֵמרַרִּבי ְיהּוָדה 

 שיהיה תלוי מלפניו, ובפועל היה החפץ תלוי מאחוריו, פטור.כך התכוון להוציא חפץ  .1
 תלוי מלפניו, חייב.החפץ ל היה ובפוע ,שיהיה תלוי מאחוריוכך התכוון להוציא חפץ  .2
 :ויצאה מרשות לרשות בסינרההאשה שתלתה דבר  .3

 :והיה בפועל מאחור ובין אם ההיפךבין אם התכוונה שהדבר יהיה מלפנים 
 להסתובב. הסינרחייבת כיוון שדרך 

 :םורתגוי בחלמעבירים פתקים על גבי קנה עץ התשליחים שהדבר נכון גם לגבי  רבי יהודה: .4
 ובין אם ההיפך: ,תכוונו שהדבר יהיה מלפנים והיה בפועל מאחורבין אם ה

 שכן דרך החגורה להסתובב., בשבת תםעל הוצאחייבים 
 

 בשבת מקרים שבהם פטורים על הוצאה מרשות לרשות :משנה ה
 הֹוִציאּוהּו ְׁשַנִים, ְּפטּוִרין. ַהּמֹוִציא ִכָּכר ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ַחָּיב.

 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ְלהֹוִציאֹו ְוהֹוִציאּוהּו ְׁשַנִים, ַחָּיִבים.�א ָיֹכל ֶאָחד 
 ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ָּפחֹות ִמַּכִּׁשעּור ִּבְכִלי, ָּפטּור ַאף ַעל ַהְּכִלי, ֶׁשַהְּכִלי ְטֵפָלה לֹו.
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 ֶאת ַהַחי ְּבִמָּטה, ָּפטּור ַאף ַעל ַהִּמָּטה, ֶׁשַהִּמָּטה ְטֵפָלה לֹו.
 ַהֵּמת ְּבִמָּטה, ַחָּיב. ֶאת

 ְוֵכן ַּכַּזִית ִמן ַהֵּמת ְוַכַּזִית ִמן ַהְּנֵבָלה ְוָכֲעָדָׁשה ִמן ַהֶּׁשֶרץ, ַחָּיב.
 .ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר

 .פטורים כריכאת היחד  שניים שהוציאואחד שהוציא כיכר לחם חייב.  .1
 חפץ שאין אחד יכול להוציאו והוציאוהו שניים: .2

 .חייביםשניהם  תנא קמא: .2.1
 .פטוריםשניהם  (ואין הלכה כמותו): רבי שמעון .2.2

 מוציא אוכל פחות משיעור בתוך כלי, .3
 פטור אף על הכלי, שהכלי טפל יחסית לאוכל.

 במיטה:חי  מוציא אדם .4
 .לחישהמטה בטלה יחסית  ף על המטה פטורא

 המוציא את המת במיטה חייב. .5
 מן השרץ:המוציא כזית מן המת, כזית מן הנבלה, כעדשה  .6
 חייב שהרי הוא מציל עצמו מן הטומאה. :תנא קמא .7
 .(שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה) פטור רבי שמעון: .8
 

  שאינן נעשות כדרכןמלאכות שאינן  :משנה ו
 ַהּנֹוֵטל ִצָּפְרָניו זֹו ָבזֹו, אֹו ְבִׁשָּניו,
 ְוֵכן ְׂשָערֹו, ְוֵכן ְׂשָפמֹו, ְוֵכן ְזָקנֹו,

 ְוֵכן ַהּגֹוֶדֶלת,
 ְוֵכן ַהּכֹוֶחֶלת,
 ְוֵכן ַהּפֹוֶקֶסת,

 ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין ִמּׁשּום ְׁשבּות.
 

 ַהּתֹוֵלׁש ֵמָעִציץ ָנקּוב, ַחָּיב, ְוֶׁשֵאינֹו ָנקּוב, ָּפטּור.
 ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר ָּבֶזה ּוָבֶזה:

 :במלאכות הבאות .1
 שיניו,זו בזו, או ב הנוטל ציפורניו •
 התולש שערותיו בידיו או בשיניו, •
 הקולעת שער בראשה ("הגודלת"), •
 (צובעת עיניה), הכוחלת •
 ,)(עושה שביל החוצה את שערות ראשההפוסקת  •

 (שהן תולדות של אבות מלאכות). ר' אליעזר מחייב חטאת .1.1
 .)שנעשית שלא כדרכהמלאכה (אבל אינם מחייבים חטאת  וחכמים אוסרים משום שבות .1.2

 התולש מעציץ בשבת נוספת: כותרת
 תנא קמא: .1

 , חייב.התולש מעציץ נקוב .1.1
 התולש מעציץ שאינו נקוב פטור. .1.2

 .פטור בזה ובזה  :שמעון (ואין הלכה כמותו) רבי .2
 

 'יאפרק 
זריקה והושטה מרשות יחיד רבים ולהיפך, היחיד לרשות ההזורק מרשות  :בפרק םהנושאים העיקריי

 הזורקים, הזורק חפץ ברשות הרב ,לרשות יחיד ורשות הרבים באמצע
 וכן לרשות הרביםאו היחיד מכרמלית לרשות הזורק חפץ בכרמלית, 

 .שכח ששבת היום, ועשה מלאכהלהיפך, 
 

 :מושגים
 .מקום של רפש שאפשר לעבור בו ברגל רקק מים:

 
 היחיד לרשות הרבים, או להיפך, או מרשות יחיד לרשות יחיד אחרת: הזורק מרשות משנה א

 ֹוֵרק ֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים, ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד, ַחָּיב.ַהּז
 .ְמַחֵּיב. ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִריןֵמְרׁשּות ַהָּיִחיד ִלְרׁשּות ַהָּיִחיד ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע, ַרִּבי ֲעִקיָבא 

 חייב. ,היפךלאו הרבים ות רשלהיחיד זורק מרשות  .1
 :שזרק למטה מעשרה טפחים) וכגון:רך רשות הרבים ( ד זורק מרשות היחיד לרשות יחיד אחרת  .2

 .חייב רבי עקיבא: .2.1
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 פטור. חכמים: .2.2
 

 יד לרשות יחיד ורשות הרבים באמצעזריקה והושטה מרשות יח :משנה ב
 ְׁשֵּתי ְגזְֻזְטָראֹות זֹו ְכֶנֶגד זֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, ? ֵּכיַצד
 ִׁשיט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו, ָּפטּור.ַהּמוֹ 

 ָהיּו ְׁשֵּתיֶהן ִּבְדיּוָטא ַאַחת,
 ַהּמֹוִׁשיט ַחָּיב, ְוַהּזֹוֵרק ָּפטּור,

 ֶׁשָּכ� ָהְיָתה ֲעבֹוַדת ַהְלִוִּים,
 א זֹוְרִקין.ְׁשֵּתי ֲעָגלֹות זֹו ַאַחר זֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים, מֹוִׁשיִטין ַהְּקָרִׁשים ִמּזֹו ָלזֹו, ֲאָבל �

 .ַחָּיב, ָּפחֹות ִמֵּכן, ָּפטּורֻחְלַית ַהּבֹור ְוַהֶּסַלע ֶׁשֵהן ְּגבֹוִהין ֲעָׂשָרה ְוָרְחָּבן ַאְרָּבָעה, ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן ְוַהּנֹוֵתן ַעל ַּגָּבן, 
 שתי גזוזטראות (מרפסות) זו כנגד זו , ורוחב רשות הרבים מפריד ביניהם: .1

 פטור.מזו לזו  או המושיטהזורק מזו לזו, 
 ):"בדיוטא אחת"זו, לאורך רשות הרבים (  לצדשתי גזוזטראות זו  .2

 .הזורק מזו לזו פטורהמושיט מזו לזו, חייב,  .2.1
 עבודת הלויים במשכן: הכך הייתש .2.2

 ולא היו זורקים.מזו לזו, , והיו מושיטים ברשות הרבים עגלות זו אחר זושתי 
 ע שמונח ברשות הרבים:(החול שסביבו), או סל ובור בתוספת חוליית .3

 הנוטל חפץ מהם ומניח ברשות הרבים, וכן להיפך:
 בם ארבעה, חייב.חם עשרה טפחים ורואם גובה .3.1
 אם גובהם פחות מעשרה טפחים, או רוחבם פחות מארבעה, פטור. .3.2

 
 הרביםברשות דיני זריקת חפץ  :משנה ג

 ַהּזֹוֵרק ַאְרַּבע ַאּמֹות ַּבֹּכֶתל,
 ָפִחים, ְּכזֹוֵרק ָּבֲאִויר, ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְּכזֹוֵרק ָּבָאֶרץ.ְלַמְעָלה ֵמֲעָׂשָרה טְ 

 ַהּזֹוֵרק ָּבָאֶרץ ַאְרַּבע ַאּמֹות, ַחָּיב.
 ָזַרק ְלתֹו� ַאְרַּבע ַאּמֹות ְוִנְתַּגְלֵּגל חּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות, ָּפטּור,

 .ְרַּבע ַאּמֹות, ַחָּיבתֹו� ַאחּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות, ְוִנְתַּגְלֵּגל לְ 
 הזורק חפץ ברשות הרבים והטיחו בכותל: .1

 .מקום פטור)טפחים זה נחשב  10(מעל  טפחים, פטור 10אם החפץ נתקע בכותל מעל  .1.1
 טפחים, חייב. 10אם מתחת ל  .1.2

 , חייב. או יותר אמות 4-הזורק חפץ ברשות הרבים למרחק גדול מ .2
 מחוץ לארבע אמות, פטור. פץהחהתכוון לזרוק בתוך ארבע אמות, והתגלגל  .3
 תוך ארבע אמות, חייב.להחפץ והתגלגל מחוץ לארבע אמות,  הזורק .4
 

 )ראה מושגיםזריקת חפץ בים או ברקק מים ( :משנה ד
 ַהּזֹוֵרק ַּבָּים ַאְרַּבע ַאּמֹות, ָּפטּור.

 ְרַּבע ַאּמֹות, ַחָּיב.ִאם ָהָיה ְרַקק ַמִים ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַהֶּלֶכת ּבֹו, ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַא
 ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ? ְוַכָּמה הּוא ְרַקק ַמִים

 .תֹוכֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ַחָּיבְרַקק ַמִים ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַהֶּלֶכת ּבֹו, ַהּזֹוֵרק ּבְ 
 הזורק חפץ ארבע אמות בים, פטור (הים הוא כרמלית). .1
 רקק מים בתוך רשות הרבים: .2

 .(דינו כרשות הרבים) בתוכו ארבע אמות חייבהזורק  .2.1
 רקק מים האמור במשנתנו עומקו פחות מעשרה טפחים. .2.2

 
 הזורק לתוך כרמלית, מתוך כרמלית, ודרך כרמלית :משנה ה

 ַהּזֹוֵרק ִמן ַהָּים ַלַּיָּבָׁשה ּוִמן ַהַּיָּבָׁשה ַלָּים,
 ּוִמן ַהָּים ַלְּסִפיָנה ּוִמן ַהְּסִפיָנה ַלָּים,

 ן ַהְּסִפיָנה ַלֲחֶבְרָּתּה, ָּפטּור.ּומִ 
 ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות זֹו ָבזֹו, ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו.

 .ֵאין ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזוֹ  ִאם ֵאיָנן ְקׁשּורֹות, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּקפֹות,
 ., פטורהזורק מהים (כרמלית) ליבשה (רשות הרבים), וכן להיפך .1
 ., פטורוכן להיפך) לספינה (רשות היחיד (כרמלית) הזורק מהים .2
 , פטור.לספינה והים מפריד ביניהם הזורק מספינה .3
 ספינת של שני אנשים הסמוכות זו לזו (בלא הפסק ים ביניהם): .4

 .אם הם קשורות, מותר לטלטל ביניהם (ע"י עירוב) .4.1
 ).וייפרדאם אינן קשורות, אסור (שמא  .4.2
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 שכח ששבת היום, ועשה מלאכה  :משנה ו
 ּזֹוֵרק ְוִנְזַּכר ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָתה ִמָּידֹו,הַ 

 ְקָלָטּה ַאֵחר, ְקָלָטּה ֶּכֶלב, אֹו ֶׁשִּנְׂשְרָפה, ָּפטּור.
 ָזַרק ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה, ֵּבין ָּבָאָדם ֵּבין ַּבְּבֵהָמה, ְוִנְזַּכר ַעד ֶׁש�א ַנֲעֵׂשית ַחּבּוָרה, ָּפטּור.

 ֶזה ַהְּכָלל,
 ָּטאֹות ֵאיָנן ַחָּיִבין ַעד ֶׁשְּתֵהא ְתִחָּלָתן ְוסֹוָפן ְׁשָגָגה.ָּכל ַחָּיֵבי חַ 

 ְּתִחָּלָתן ְׁשָגָגה ְוסֹוָפן ָזדֹון, ְּתִחָּלָתן ָזדֹון ְוסֹוָפן ְׁשָגָגה, ְּפטּוִרין,
 ַעד ֶׁשְּתֵהא ְתִחָּלָתן ְוסֹוָפן ְׁשָגָגה:

 זרק אבן מרשות לרשות פטור מחטאת במקרים הבאים: .1
 .ההשנייהיום, קדם שנחה האבן ברשות נזכר ששבת  .1.1
 .רבאוויאו קלט אותה כלב, או נשרפה  ,קלט אותה אדם אחראולם  ששבת, לא נזכר .1.2

 , פטור,חבורההקודם שנעשתה ששבת היום זרק אבן כדי לעשות חבורה ונזכר  .2
 בים חטאת רק אם גם תחילת המעשה וגם סופו נעשה בשוגג.ייח כלל: .3
 

 'ביפרק 
שחייבים על עשייתם  מלאכותדיני מלאכת בונה, שיעור מינימלי של  :בפרק םהנושאים העיקריי

 .בשבתה כתיבדיני , בשבת
 

 :מושגים
כתב בשבת ושכח ששבת היום, או שכח ש :ששכח שהיא אסורה. כגוןעשיית מלאכה אסורה מתוך  :העלם דבר

אות אחת  שכתב :בשתי העלמות. כגוןאחת מלאכה  עשייתבשאסור לכתוב בשבת. המשנה עוסקת 
. הרי שיש כאן מלאכה שלימה כיוון וכתב אות נוספת ,ואח"כ נזכר ושוב שכח ,בהעלם ששבת היום

 .שכתב שתי אותיות אולם זה נעשה בשתי העלמות
 

 דיני מלאכת בונה :משנה א
 ? ה ַּכָּמה ִיְבֶנה ִויֵהא ַחָּיבַהּבֹונֶ 

 ַהּבֹוֶנה ָכל ֶׁשהּוא,
 ִּטיׁש ּוַבַּמֲעָצד. ַהּקֹוֵדַח ָּכל ֶׁשהּוא, ַחָּיב.ְוַהַּמֶּכה ַבּפַ  ,ְוַהְמַסֵּתת
 ָּכל ָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה ּוְמַלאְכּתֹו ִמְתַקֶּיֶמת ַּבַּׁשָּבת, ַחָּיב. :ֶזה ַהְּכָלל

 .י ֶׁשהּוא ִכְמַתֵּקן ְמָלאָכהנֵ ַאף ַהַּמֶּכה ַבֻּקְרָנס ַעל ַהַּסָּדן ִּבְׁשַעת ְמָלאָכה, ַחָּיב, ִמּפְ  :ְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן ִׁש 
 יתחייב מיתה במזיד וחטאת בשגגה:, כמה יבנה ובכל הפעולות הבאות הנעשות בשבת .1

 שבקיר. כל שהואהסותם נקב  .1.1
 ), בכל שהוא. "מסתת"המקציע אבן ומחליקה ( .1.2
 .בגרזן, בכל שהואאו  המכה בפטיש (סיום כל עבודה הקשורה לבניה) .1.3
 .כל שהוא, הקודח במקדחה חור .1.4

מתחייב חטאת בשוגג ומיתה , כמו שהיא העושה מלאכה בשבת ויש שמקימים מלאכה זו לל:כ .2
 במזיד.

 רבן שמעון (ואין הלכה כמותו): .3
 .כלי שהוא מייצרהולא על מכה על הסדן, כדי מלאכה  כשתוךאף  .3.1
 כיוון שמחליק את הקורנס לצורך מלאכה. .3.2

 
 שבתב יתםשישחייבים על ע מלאכותשל מינימלי שיעור  :משנה ב

 ַהחֹוֵרׁש ָּכל ֶׁשהּוא,
 ַהְמַנֵּכׁש ְוַהְמַקְרֵסם ְוַהְמָזֵרד ָּכל ֶׁשהּוא, ַחָּיב.

 ִאם ְלַתֵּקן, ָּכל ֶׁשֵהן, ִאם ְלֶהֵּסק, ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה ַקָּלה. :ַהְמַלֵּקט ֵעִצים
 :ַהְמַלֵּקט ֲעָׂשִבים

 .ִפי ַהְּגִדיְּבֵהָמה, ִּכְמ�א ִאם ְלַתֵּקן, ָּכל ֶׁשהּוא, ִאם לַ 
 חרישה כל שהיא. .1
 עשבים מתוך תבואה או ירקות, בכמות כל שהוא. המנכש .2
 בכמות כל שהיא.("מקרסם"), או הקוצץ ענפים לחים ("מזרד") מן האילן, ים הקוצץ ענפים יבש .3
 המלקט עצים מן האילנות: .4

 אם כוונתו לתקן את הקרקע חייב  בכל שהוא (וחייב משום חורש). .4.1
 כדי לבשל ביצה (וחייב משום מעמר).צריך ללקט עצים , אם כוונתו להסקה .4.2

 התולש עשבים: .5
 ,(חייב משום חורש) אם כוונתו לתקן את הקרקע, חייב בכל שהוא .5.1
 .(חייב משום מעמר) כדי מלוא פי הגדיצריך לתלוש אם כוונתו להאכיל את הבהמה,  .5.2

 
 דיני מלאכת כתיבה בשבת :משנה ג
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 ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות,
 ין ִּביִמינֹו ֵּבין ִּבְׂשֹמאלֹו,ּבֵ 

 ֵּבין ִמֵּׁשם ֶאָחד ֵּבין ִמְּׁשֵני ֵׁשמֹות,
 ֵּבין ִמְּׁשֵני ַסְמָמִנּיֹות,

 ְּבָכל ָלׁשֹון, ַחָּיב.
 ְׁשָּכן, ֵליַדע ֵאיֶזהּו ֶבן זּוגֹו.�א ִחְּיבּו ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֶאָּלא ִמּׁשּום רֹוֵׁשם, ֶׁשָּכ� ָהיּו כֹוְתִבין ַעל ַקְרֵׁשי ַהּמִ  :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי

 .ִמָּדִנֵּיאל, ָּגד ִמַּגִּדיֵאלָמִצינּו ֵׁשם ָקָטן ִמֵּׁשם ָּגדֹול, ֵׁשם ִמִּׁשְמעֹון ּוְׁשמּוֵאל, ֹנַח ִמָּנחֹור, ָּדן  :ָאַמר ַרִּבי
 במקרים הבאים: חייבהכותב שתי אותיות  .1

 .בכתיבה בשתי ידיו)ביד ימין או ביד שמאל (כאשר הוא שולט  בבין אם כת .1.1
 .שתי האותיות שונות זו מזוכתב פעמיים אותה אות או שכתב בין אם  .1.2
 אחת בדיו ואחת בסיקרא. בין אם האותיות נכתבו .1.3
 גם אם היו האותיות בשפה כל שהיא. .1.4

 וסי:ירבי  .2
 א שתי אותיות.לימנים וסחייב גם אם רשם שני  .2.1
 לדעת איך להרכיבם הפרוק, כדיבגלל שעשו על קרשי המשכן, כגון: הסימנים  .2.2

 , שגם הם שם, חייב.התכוון לכתוב שם ארוך (כגון גדיאל) וכתב רק שתי אותיות (כגון גד) רבי: .3
 

 דיני מלאכת כותבהמשך  :משנה ד
 ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ְּבֶהְעֵלם ֶאָחד, ַחָּיב.

 ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם,ָּכַתב ִּבְדיֹו, ְּבַסם, ְּבִסְקָרא, ְּבקֹומֹוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום, 
 ְוַעל ְׁשֵני לּוֵחי ִפְנָקס, ְוֵהן ֶנְהִּגין ֶזה ִעם ֶזה, ַחָּיב. ,ַעל ְׁשֵני ָכְתֵלי ָזִוּיֹות

 ַהּכֹוֵתב ַעל ְּבָׂשרֹו, ַחָּיב.
 ַהְמָסֵרט ַעל ְּבָׂשרֹו,

 .את, ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטרַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ַחּטָ 
 וכתב שתי אותיות חייב (חטאת).או שכתיבה אסורה,  ,שבתשכח ש .1
 כגון: חייב,  כתב בצבע שמתקיים .2

 ,בדיו .2.1
 ,)"םס"באדמה כתומה ( .2.2
 בצבע אדום ("סקרא"), .2.3
 ,)"קומוס"בשרף של אילן ( .2.4
 ,)"קנקנתום"במים המכילים חומרי נחושת ( .2.5
 כל כתיבה שמתקיימת. .2.6

 חייב. ,פנקס, אם ניתן לקראם ביחדכתב על שני כתלים סמוכים, או על שני דפים סמוכים ב .3
 הכותב על בשרו חייב. .4
 החורט שתי אותיות על בשרו: .5

 חייב חטאת. רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): .5.1
 פוטר (שאין זו דרך כתיבה). רבי יהושע:  .5.2

 
 תיבה בשבת שפטורים בהן מחטאתכדוגמאות ל :משנה ה

 ים, ַּבֲאַבק ַהּסֹוְפִרים, ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּים, ָּפטּור.ָּכַתב ְּבַמְׁשִקין, ְּבֵמי ֵפרֹות, ַּבֲאַבק ְּדָרכִ 
 ְלַאַחר ָידֹו, ְּבַרְגלֹו, ְּבִפיו ּוְבַמְרְּפקֹו,

 ָּכַתב אֹות ַאַחת ָסמּו� ַלְּכָתב,
 ָּכַתב ַעל ַּגֵּבי ְכָתב,

 ִנְתַּכֵּון ִלְכֹּתב ֵחית ְוָכַתב ְׁשֵני ַזְיִנין,
 ַחת ַּבּקֹוָרה,ַאַחת ָּבָאֶרץ ְוַא

 ָּכַתב ַעל ְׁשֵני ָכְתֵלי ַהַּבִית,
 ַעל ְׁשֵני ַדֵּפי ִפְנָקס ְוֵאין ֶנְהִּגין ֶזה ִעם ֶזה, ָּפטּור.

 ָּכַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון,
 .ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִריןַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּבֵתיָרא 

 כגון:פטור.  ,תמתקיימכתב כתיבה שאינה  .1
 .פירותבמשקים או במי כתב  .1.1
 של קסת הסופר). אפרוריתכתב באבק דרכים או באבק סופרים ( .1.2

 כגון:פטור. ב בדרך שאינה דרך כתיבה, כת .2
 כתב ברגלו, או בפיו או במרפקו., דו")יכתב דרך גב ידו ("לאחר  .2.1

 לא כתב שתי אותיות, כגון: .3
 ת סמוך לאות אחרת  שהייתה כבר שם.כתב או .3.1
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 .מטושטש)קצת שהיה כבר ב אחר (על גבי כתכתב  .3.2
 התכוון לכתוב אות אחת ויצאו לו שתיים, כגון: .4

 ברם לאות ח', ולא חברם,חכתב שתי אותיות "ז" במטרה ל
 כתב שתי אותיות שאינן נקראות יחד: .5

 ה,רצפה ואות שניה על התקרכתב אות אחת על ה .5.1
 אחת בעמוד זה ואחת בעמוד אחר, ואינם נקראים יחד,כתב שתי אותיות  .5.2

 = אדון):של מילה שלימה (כגון א'  רות אחת ומעליה גרש לסימן קיצוכתב א .6
 רבי יהושע בן בתירה (ואין הלכה כמותו): חייב. .6.1
 פטור. חכמים: .6.2

 
 )ראה מושגיםהכותב בשוגג שתי אותיות בשני העלמות ( :משנה ו

 ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ִּבְׁשֵני ֶהְעֵלמֹות,
 ָהַעְרַּבִים, ַאַחת ַׁשֲחִרית ְוַאַחת ֵּבין

 .ְמַחֵּיב, ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִריןַרָּבן ַּגְמִליֵאל 
 דוגמאות לשתי העלמות: .1

 שוב. הפעולות נודע לו, ושכח  ןפעמיים שדבר אסור ובי נעלם ממנו .1.1
 בשבת בבוקר, ואות שניה בשבת בין הערביים.כתב אות אחת  .1.2

 בשני המקרים הנ"ל: .2
 .תיות בהעלם אחד)או 2 ב(כאילו כת חייב חטאת. רבן גמליאל: .2.1
 .העלמות שכל אחת לחצי שעור) 2(יש כאן  פטור חכמים: .2.2

 
 'יגפרק 

שיעור מינימלי להתחייב בשבת במלאכות הקשורות בהכנת בגדים, דיני  :בפרק םהנושאים העיקריי
 תפירה וצידה בשבת.

 
 :מושגים

פעמיים המרחק שבין האגודל א השיעור הוכדי להתחייב במלאכת טוויה. מינימלי שעור  רוחב הסיט כפול:כמלוא 
 .לאצבע (ארבעה טפחים)

 .(שני טפחים)אגודל לכמרחק בין אצבע    :כמלא הסיט
 

 שעור מינימלי להתחייב במלאכת אריגה :משנה א
 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר

 ָהאֹוֵרג ְׁשלָׁשה חּוִטין ַּבְּתִחָּלה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג, ַחָּיב.
 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 .ִׁשעּורֹו ְׁשֵני חּוִטין ,ּסֹוףֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ּבַ 
 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו) : .1

חוטי ערב בין חוטי  3(הכנסת  המינימום הוא אריגת שלושה חוטים בתחילת הבגד: .1.1
 השתי).

 אפילו חוט אחד.  באמצע הבגד: .1.2
 חוטים. י, המינימום הוא אריגת שנבין בתחילת הבגד ובין באמצעו  ם:חכמי .2
 

 מלאכות הקשורות באריגה ותפירה :משנה ב
 ,ָהעֹוֶׂשה ְׁשֵני ָבֵּתי ִניִרין

 ַּבִּניִרין, ַּבֵּקרֹוס, ַּבָּנָפה, ַּבְּכָבָרה ּוַבַּסל, ַחָּיב.
 ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות,

 .ָנת ִלְתֹּפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹותְוַהּקֹוֵרַע ַעל מְ 
 קרים הבאים:עושה שתי טבעות בשבת חייב במה .1

 .(נול) האריגהכאשר הטבעות הן בנירים של מכונת  .1.1
 .כאשר הטבעות הן במסרק שאיתו מהדקים את חוטי הערב בנול .1.2
 באריגה של רשת הנפה.כאשר הטבעות  .1.3
 באריגה של כברה (שנקביה גדולים יותר משל הנפה).כאשר הטבעות  .1.4
 בקליעת סל.כאשר הטבעות  .1.5

 .חייב התופר שתי תפירות .2
 .חייב ת כדי לתפור חזרה שתי תפירותות שתי תפירהקורע לפחו .3
 

 עשיית מלאכה שגורמות לקלקול  משנה ג
 ְוַעל ֵמתֹו, ַהּקֹוֵרַע ַּבֲחָמתוֹ 
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 ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין, ְּפטּוִרין.
 .ְלַתֵּקן, ִׁשעּורֹו ִּכְמַתֵּקןְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת 

 צער, פטור. רע על מת מחמתהקוהקורע מחמת כעס, או  .1
 ושה מלאכה לשם קלקול בלבד, פטור.הע .2
 .חייב והשיעור הוא כמו השיעור של תיקון המקלקל על מנת לתקן .3
 

  הקשורות להכנת בגדיםמלאכות להתחייב בהם בשבת בשיעור מינימלי  :משנה ד
 ִׁשעּור ַהְמַלֵּבן ְוַהְמַנֵּפץ ְוַהּצֹוֵבַע ְוַהּטֹוֶוה, ִּכְמ�א ֹרַחב ַהִּסיט ָּכפּול.

 .ין, ִׁשעּורֹו ִּכְמ�א ַהִּסיטג ְׁשֵני חּוטִ ְוָהאֹורֵ 
 :)ראה מושגים(מתחייב העושה את המלאכות הבאות בצמר שאורכו כמלוא רוחב הסיט כפול,  .1

 .המלבן (מכבס את הצמר כדי לעשותו לבן) .1.1
 .המנפץ (סורק את הצמר כדי להפריד בין שערותיו) .1.2
 הצובע. .1.3
 תנה וכד')הטווה ( העושה חוטים מהצמר או מפשתן, או מכו .1.4

 של מלוא הסיט. אורךב (מכניס את חוטי הערב לתוך חוטי השתי)האורג  שני חוטי ערב  .2
 

 דיני צידה בשבת :משנה ה
 ַהָּצד ִצּפֹור ַלִּמְגָּדל ּוְצִבי ַלַּבִית, ַחָּיב. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ְוַלֵּביָבִרין. ִצּפֹור ַלִּמְגָּדל, ּוְצִבי ַלַּבִית ְוֶלָחֵצר :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 �א ָכל ַהֵּביָבִרין ָׁשִוין. :ְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרַרָּבן ִׁש 
 :ֶזה ַהְּכָלל

 ְמֻחַּסר ִציָדה, ָּפטּור,
 .ֵאינֹו ְמֻחַּסר ִציָדה, ַחָּיבְוׁשֶ 
 רבי יהודה: .1

 חייב. ,הצד צבי לתוך ביתאו הצד צפור למגדל (גורם לה להיכנס), 
 חכמים: .2

 דל חייב (כמו ר' יהודה).הצד צפור למג .2.1
 , חייב.)"ביברין"או לחצר או למקום שהצבי משתמר בו ( ,הצד צבי לבית .2.2

 :זה הכלל אין דינם של כל הביברין שווה. אלא רבן שמעון בן גמליאל: .3
 לתפוס את הצבי), פטור. קשה עדיןאך  ,מקום סגוראם המקום מחוסר צידה ( .3.1
 נקל), חייב.ה (שאפשר לתפסו בדצי אם המקום אינו מחוסר .3.2

 
 המשך דיני צידה :משנה ו

 ְצִבי ֶׁשִּנְכַנס ַלַּבִית
 ְוָנַעל ֶאָחד ְּבָפָניו, ַחָּיב.

 ָנֲעלּו ְׁשַנִים, ְּפטּוִרין.
 �א ָיֹכל ֶאָחד ִלְנֹעל ְוָנֲעלּו ְׁשַנִים, ַחָּיִבין.

 .ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר
 צבי שנכנס לבית מעצמו:

 צבי, חייב.אם נעל אדם את הבית בפני ה .1
 אם נעלו שניים יחד, וכל אחד לבדו יכול לנעול, שניהם פטורים. .2
 אם נעלו שניים יחד, ואין אחד לבדו יכול לנעול: .3

 חייבים שניהם. תנו קמא: .3.1
 רבי שמעון (ואין הלכה כמותו), שניהם פטורים. .3.2

 
 לצבי שנמצא כבר בחצר דיני צידה :משנה ז

 ָאהּו,ָיַׁשב ָהֶאָחד ַעל ַהֶּפַתח ְו�א ִמלְ 
 ָיַׁשב ַהֵּׁשִני ּוִמְלָאהּו, ַהֵּׁשִני ַחָּיב.

 ּוָבא ַהֵּׁשִני ְוָיַׁשב ְּבִצּדֹו,  ָיַׁשב ָהִראׁשֹון ַעל ַהֶּפַתח ּוִמְלָאהּו,
 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַל� לֹו, ָהִראׁשֹון ַחָּיב ְוַהֵּׁשִני ָּפטּור.

 .ִנְמָצא ְצִבי ָׁשמּור ְּבתֹוכוֹ ֶאת ֵּביתֹו ְלָׁשְמרֹו וְ ְלנֹוֵעל  ? ָהא ְלַמה ֶּזה דֹוֶמה
  :לצבי לצאת , ונשאר מקוםישב אדם על הפתח של החצר .1

 השני חייב., ח, כך שהצבי כבר אינו יכול לצאתהתיישב אדם נוסף בפתאם  .1.1
 אדם נוסף: באם הראשון מלא את הפתח, ואח"כ התייש .1.2

 ך ועדיין הפתח נשאר סגור על ידי השני).הראשון חייב והשני פטור (גם אם הראשון יל
 שצבי שמור בתוכו. והתבררפעולתו של השני דומה לאדם שנעל את ביתו בפני גנבים,  .2
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 יד'פרק 
דיני רפואה  ,בשבת עשיית הילמי, בשבת מלאכת צידה ומלאכת חובל :בפרק םהנושאים העיקריי

 .בשבת
 

 :מושגים
ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ל):  –ים הכתובים בתורה (ויקרא יא, כט לשמונת השרצ סמתייחמושג זה  :שמונה שרצים

 .ָטָאה ְוַהֹחֶמט ְוַהִּתְנָׁשֶמתְוָהֲאָנָקה ְוַהֹּכַח ְוַהּלְ  ַהֹחֶלד ְוָהַעְכָּבר ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו: ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ 
 תערובת מרובה של מים ומלח. :הילמי

 
 בשבת חובלמלאכת צידה ומלאכת  :משנה א

 ְׁשמֹוָנה ְׁשָרִצים ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה, ַהָּצָדן ְוַהחֹוֵבל ָּבֶהן, ַחָּיב,
 ּוְׁשָאר ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים,

 ָּפטּור. ,ַהחֹוֵבל ָּבֶהן
 ְלֹצֶר�, ַחָּיב, ֶׁש�א ְלֹצֶר�, ָּפטּור. ַהָּצָדן

 ַחָּיה ָועֹוף ֶׁשִּבְרׁשּותֹו,
 .ַחָּיב ,ָּבֶהן חֹוֵבלָּפטּור, ְוהַ  ,ַהָּצָדן

 :)ראה מושגיםשמונה שרצים ( .1
 החובל בהם חייב., או דרך בני אדם לצוד אותם בשביל עורותיהם)שהצד אותם ( .1.1

 שאר שקצים ורמשים: .2
 חובל בהם פטור.ה .2.1
 הצד אותם: .2.2

 לצוד אותם).בני אדם שאין דרך ( .שלא לצורך פטור לצורך כל שהוא, חייב.
 חיה ועוף שברשותו של אדם: .3

 החובל בהם חייב. ד אותם, פטור (שאינם נחשבים מחוסרי צידה).הצ
 

 )ראה מושגיםעשיית הילמי ( :משנה ב
 ֵאין עֹוִׂשין ִהיְלֵמי ַּבַּׁשָּבת,

 ְונֹוֵתן ְלתֹו� ַהַּתְבִׁשיל. ,ְוטֹוֵבל ָּבֶהן ִּפּתוֹ  ,ֲאָבל עֹוֶׂשה הּוא ֶאת ֵמי ַהֶּמַלח
 ? י, ֵּבין ְמֻרֶּבה ּוֵבין מּוָעטיְלמֵ ַוֲהלֹוא הּוא הִ  :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי

 ְוֵאילּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהֻּמָּתִרין. 
 .ַהַּמִים אֹו ְלתֹו� ַהֶּמַלח נֹוֵתן ֶׁשֶמן ַּבְּתִחָּלה ְלתֹו�

 תנא קמא: .1
 בשבת.) ראה מושגים(אין עושים הילמי  .1.1
 אפשר להכין מי מלח (הילמי מועט), ולטבול בהם את הפת או את התבשיל. .1.2

 וסי (ואין הלכה כמותו):ר' י .2
 אין הבדל בין תערובת מרובה או מועטת של מים ומלח. .2.1
 אם נותנים שמן לתוך המים קודם שנותנים את המלח, מותר. .2.2
 שמן לתוך המלח קודם שפיכת המים, מותר.אם נותנים  .2.3
 דיני רפואה בשבת :משנה ג

 .ל ְּבִריִאיםי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאכַ ֵאין אֹוְכִלין ֵאזֹוְביֹון ַּבַּׁשָּבת, ְלפִ 
 ,ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעֶזר

 רֹוֶעה. ְוׁשֹוֶתה ַאּבּובְ 
 ָּכל ָהֳאָכִלין אֹוֵכל ָאָדם ִלְרפּוָאה, ְוָכל ַהַּמְׁשִקין ׁשֹוֶתה,

 חּוץ ִמֵּמי ְדָקִלים ְוכֹוס ִעָּקִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן ִלירֹוָקה.
 .ִעָּקִרין ֶׁש�א ִלְרפּוָאה ֶׁשֶמן ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים ִלְצָמאֹו, ְוָס�

אין לאכול אזוביון (עשב המשמש תרופה נגד תולעים במעיים) בשבת, כיוון שאינו מאכל  .1
 לבריאים.

 בשבת, כיוון שגם בריאים אוכלים אותו. כבד)בד תולעים גמותר לאכול יועזר (עשב נ .2
 לים שהורעלו ע"י נחש).מותר לשתות מים שהשרו בהם אבוב רועה (שמשמש תרופה למים מגו .3
 בריאים, מותרים אף לחולים. גם מאכלים ומשקים שאוכלים ושותים כלל: .4
 מי דקלים ( מי מעיין מסוים)וכוס עיקרים (העשוי משורשים של עשבים): חריגים לכלל הנ"ל: .5

 לרפואה. אותם ששותים ממראה פניהם לחולי צהבת, שניכראסורים לשתות  .5.1
 ים לצמאם, ולסוך בשמן עקרים לא לשם רפואה.מותר לשתות מי דקל לבריאים  .5.2

 
 בשבת המשך דיני רפואה :משנה ד

 ַהחֹוֵׁשׁש ְּבִׁשָּניו,
 .�א ְיַגַּמע ָּבֶהן ֶאת ַהֹחֶמץ

 ִנְתַרָּפא. ,ֲאָבל ְמַטֵּבל הּוא ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא
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 ַהחֹוֵׁשׁש ְּבָמְתָניו,
 ֶאת ַהֶּׁשֶמן, �א ָיסּו� ַיִין ָוֹחֶמץ, ֲאָבל ָס� הּוא

 ְו�א ֶׁשֶמן ֶוֶרד.
 ְּבֵני ְמָלִכים ָסִכין ֶׁשֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹוֵתיֶהן, ֶׁשֵּכן ַּדְרָּכם ָלסּו� ַּבֹחל.

 .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְמָלִכים ֵהם ָּכל :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר
 שיש לו כאב שיניים: מי .1

 פוי.לא יגמע חומץ כדי לרפא כאבו, כי זה סימן מובהק לרי .1.1
 יכול לטבל פתו בחומץ. כי כך עושים גם הבריאים. .1.2

 שיש לו כאב במותניים: מי .2
 לא יסוך גופו ביין וחומץ, כי זה סימן מובהק לריפוי. .2.1
 יכול הוא לסוך בשמן בלבד, כי כך עושים גם הבריאים. .2.2

 לגבי שמן ורד שמחירו יקר: .3
 תנא קמא: .3.1

 בני אדם רגילים לא יסוכו. .3.1.1
 ול, יכולים לסוך גם בשבת.בני מלכים שכך דרכם גם בח .3.1.2

 כל ישראל בני מלכים הם, ומותר לכולם לסוך גם בשמן וורד. רבי שמעון: .3.2
 

 :טופרק 
 .בשבת הצעת המיטותדיני דיני קשרים וקיפול בגדים בשבת,  :בפרק םהנושאים העיקריי

 
 :מושגים

ל, וקושרים בו רצועה, כדי נוקבים חור בחוטמו של הגמ שנעשה ע"י מובילי הגמלים. הםזהו קשר  :הגמליםקשר 
 שתישאר שם לעולם.

 .חבל בנקב שראש הספינה כדי שישאר שם לעולם קושרים שעושים הספנים. הםזהו קשר   :קשר הספנים
קושרת את חלוקה, היא קושרת רצועה שנמצאת בצד ימין של החלוק אל כתף שמאל של  הכשהאיש :מפתח החלוק

 תף ימין של החלוק. קשר זה הוא מפתח החלוק.החלוק, ורצועה שנמצאת בצד שמאל, אל כ
 

 קשר של קיימא שאסור בשבת  משנה א
 ֵאּלּו ְקָׁשִרים ֶׁשַחָּיִבין ֲעֵליֶהן,
 ֶקֶׁשר ַהַּגָּמִלין ְוֶקֶׁשר ַהַּסָּפִנין.
 ָּכ� הּוא ַחָּיב ַעל ֶהֵּתָרן. ,ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ַחָּיב ַעל ִקּׁשּוָרן

 .ֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ,ִמָּיָדיוֶקֶׁשר ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלַהִּתירֹו ְבַאַחת ָּכל  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 קשרים שחייב עליהם מי שעשעם בשבת: תנא קמא: .1

 .)קשרים של קיימא(הם  ),ראה מושגים( וקשר הספנים ),ראה מושגים( קשר הגמלים .1.1
 .אסור בשבת אלהתיר קשר של קיימגם  .1.2

, אין חייבים אגם קשר של קיימניתן להתירו ביד אחת, קשר ש רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): .2
 עליו.

 
 סוגים שונים של קשרים :משנה ב

 ֵיׁש ְל� ְקָׁשִרים ֶׁשֵאין ַחָּיִבין ֲעֵליֶהן ְּכֶקֶׁשר ַהַּגָּמִלין ּוְכֶקֶׁשר ַהַּסָּפִנין.
 קֹוֶׁשֶרת ִאָּׁשה ִמְפַּתח ֲחלּוָקּה,

 ,ְוחּוֵטי ְסָבָכה
 ְוֶׁשל ְּפִסיְקָיא,

 ּוְרצּועֹות ִמְנָעל ְוַסְנָּדל,
 ְונֹודֹות ַיִין ָוֶׁשֶמן,

 ּוְקֵדָרה ֶׁשל ָּבָׂשר.
 :ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ַרִּבי

 קֹוְׁשִרין ִלְפֵני ַהְּבֵהָמה ִּבְׁשִביל ֶׁש�א ֵתֵצא.
 קֹוְׁשִרין ְּדִלי ִּבְפִסיְקָיא, ֲאָבל �א ְבֶחֶבל.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.
 .ְקָיָמא, ֵאין ַחָּיִבין ָעָליו ָּכל ֶקֶׁשר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל :ָלל ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדהּכְ 
 יש קשרים שאין חייבים עליהם, אבל אסור לקשרם בשבת (המשנה אינה מפרטת אותם). .1
 קשרים שמותרים לכתחילה בשבת: .2

 ).ראה מושגיםקשירת מפתח החלוק ( .2.1
 .)ההאישקשירת חוטי סבכה (רשת שעל שערות  .2.2
 )."פסיקיא"קשירת חוטי החגורה ( .2.3
 קשירת חוטי מנעל וסנדל (שקושרים אותם כל יום כשנועלים אותם). .2.4
 ים אותם.רקשירת נודות יין ושמן, כשסוג .2.5
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 קשירת מטלית על גבי קדירת בשר (לשמור על חומה). .2.6
 מותר לקשור חבל על גבי הפתח של החצר כדי שהבהמה לא תצא. רבי אליעזר בן יעקב: .3
 י שעל פי הבאר:קשירת דל .4

 ).חייקכיוון שאת החגורה בוודאי ( רמות :בחגורה .4.1
 בחבל: .4.2

 .אסור (כיוון שאת החבל יתכן וישאיר שם) תנא קמא: .4.2.1
 מתיר. רבי יהדה:  .4.2.2

 קשר שיש כוונה להתירו, אין חייבים עליו. כלל אמר רבי יהודה: .5
 

 קיפול בגדים בשבת :משנה ג
 ָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים,ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֲאִפּלּו ַאְרּבָ 

 
 ּוַמִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ַלַּׁשָּבת, ֲאָבל �א ִמַּׁשָּבת ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת.

 ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים ַלַּׁשָּבת, ,ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ּוַמִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות :ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר
 

 ָּבת ְקֵרִבין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.ְוֶחְלֵבי ׁשַ 
 .ּפּוִרים ְקֵרִבין ַּבַּׁשָּבת�א ֶׁשל ַׁשָּבת ְקֵרִבין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְו�א ֶׁשל יֹום ַהּכִ  :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 מקופלים יפה). קמטו (ואפילו מספר פעמים עד שיהיומותר לקפל את הבגדים כדי שלא ית .1
 המיטות: הצעת כותרת נוספת:

 לצורך השבת (כגון מליל שבת לשבת), מותר. .1
 לצורך מוצש"ק (משבת למוצאי שבת), אסור. .2
 .לקפל בגדים ולהציע את המיטות מיום כפור לשבת שאחריה, מותר רבי ישמעאל: .3

 הקרבת אברי קרבן תמיד שנשארו בשבת, ביום הכפורים שלאחריו, ולהיפך: כותרת נוספת:
 :ותו)(ואין הלכה כמ רבי ישמעאל .1

 .(יו"כ קל משבת) אברי קרבן שנשארו בשבת, אפשר להקריב ביום כפור שאחריה .1.1
 אברי קרבן שנשארו ביום כפור, אי אפשר להקריב בשבת שאחריו. .1.2

 .(קדושת שניהם שווה) אין להקריב של שבת ביום הכפורים שלאחריה, וכן להיפך רבי עקיבא: .2
 

 טז'פרק 
או על גבי  כפיית קערה בשבת על גבי נרלדליקה בשבת,  דינים הקשורים :בפרק םהנושאים העיקריי

 .על גבי עקרב, דין הנאה ממלאכה שעושה נכרי בשבתצואה או  
 

 ציל בשבת מפני הדליקה ?המה מותר ל :משנה א
 ָּכל ִּכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש ַמִּציִלין אֹוָתן ִמְּפֵני ַהְּדֵלָקה,

 ן ָּבֶהן.ֵּבין ֶׁשּקֹוִרין ָּבֶהן ּוֵבין ֶׁשֵאין קֹוִרי
 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכתּוִבים ְּבָכל ָלׁשֹון, ְטעּוִנים ְּגִניָזה.

 ִמְּפֵני ִבּטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ? ה ֵאין קֹוִרין ָּבֶהןּוִמְּפֵני מָ 
 ַמִּציִלין ִּתיק ַהֵּסֶפר ִעם ַהֵּסֶפר,

 ָכן ָמעֹות.ְוִתיק ַהְּתִפִּלין ִעם ַהְּתִפִּלין, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְּבתוֹ 
 ? ּוְלֵהיָכן ַמִּציִלין אֹוָתן

 ְלָמבֹוי ֶׁשֵאינֹו ְמֻפָּלׁש.
 .ַאף ַלְמֻפָּלׁש :ֵמרָרא אוֹ ֶּבן ְּבֵתי

 מפני הדליקה: כתבי הקודשמותר להציל את  .1
 .(כתובים) ובין אלה שלא קוראים בהם (תורה ונביאים) בין אלה שקוראים בהם .1.1
 בין כתובים בעברית ובין בכל לשון. .1.2

 טעונים גניזה.  שאינם כתובים בלשון הקודש ולא קוראים בהםה אל .2
 אין קוראים בכתובים בשבת כדי שלא ימנעו לבא לשמוע את הדרשה. .3
 וכו.תשהספר מונח ב ספר תורה מותר להצילו יחד עם התיקכשמצילים  .4
 מעות. בתיקמותר להציל תפילין עם התיק שלהם גם אם יש  .5
 לאן מצילים את כתבי הקודש ? .6

 .)ביעיתר חברולחי למבוי שאינו מפולש (סגור משלוש רוחות, ויש לו  קמא: תנא .6.1
 אף למבוי מפולש (שאין לו לחי ברוח רביעית). ין הלכה כמותו):ואבן בתירא ( .6.2

 
 כמה מזון מותר להציל בשבת מפני הדליקה ? :משנה ב

 ,יִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹותַמּצִ 
 ַלְּבֵהָמה. ,י ַלְּבֵהָמהָהָראּו ָלָאָדם, ,ָהָראּוי ָלָאָדם

 ? ֵּכיַצד
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 .יִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹותָנְפָלה ְדֵלָקה ְּבֵליֵלי ַׁשָּבת, ַמּצִ 
 ַּבַּׁשֲחִרית, ַמִּציִלין ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות,

 ַּבִּמְנָחה, ְמזֹון ְסֻעָּדה ֶאָחת.
 .ֹותיִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדְלעֹוָלם ַמּצִ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 בת זו בלבד:מותר להציל מזון בכמות הנדרשת לש .1
 ., ועד שלוש סעודותמזון הראוי לאכילת אדם :לאדם .1.1
 מזון הראוי לאכילת בהמה. :לבהמה .1.2

 מספר סעודות שבת שמותר להציל: .2
 פה.מספר הסעודות תלוי בזמן שפרצה השרי תנא קמא: .2.1

 .קודם סעודת ליל שבת מותר להציל שלוש סעודותפרצה  .2.1.1
 וקר קודם סעודת שבת מותר להציל שתי סעודות.בבפרצה  .2.1.2
 במנחה קודם סעודה שלישית, מותר להציל סעודה אחת בלבד.פרצה  .2.1.3

 מותר בכל זמן בשבת להציל שלוש סעודות. רבי יוסי (ואין הלכה כמותו): .2.2
 

 המשך דיני הצלת מזון בשבת מפני הדליקה :משנה ג
 ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵמָאה ְסֻעּדֹות, ַמִּציִלין ַסל ָמֵלא ִכָּכרֹות, ְוַאף ַעל ִּפי

 ְוָחִבית ֶׁשל ַיִין. ְוִעּגּול ֶׁשל ְּדֵבָלה,
 ."ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם" :ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים

 ְוִאם ָהיּו ִפְקִחין, עֹוִׂשין ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ַאַחר ַהַּׁשָּבת.
 ? ְלֵהיָכן ַמִּציִלין אֹוָתן

 ֶלָחֵצר ַהְמֹעֶרֶבת.
 .ַאף ְלֶׁשֵאיָנּה ְמֹעֶרֶבת :ֵמרָרא אוֹ ֶּבן ְּבֵתי

 בכלי אחד, כגון: האוכל נמצאמותר להציל אפילו מאה סעודות, אם  .1
 סל מלא ככרות. .1.1
 חבית של יין.עגול של דבלה, ו .1.2

 הצלת מזון של אדם ע"י חברו: .2
 .לעצמם, ולומר לאחרים שיבואו לקחת וןמותר להפקיר את המז .2.1
 , מותר להם לבקש שכר.לאחר השבת יתאם האחרים מחזירים את המזון לבעל הב .2.2

 המקום שלשם מצילים מפני הדליקה: .3
 .חצרות לחצר שעשו בה עירוב תנא קמא: .3.1
 אף לחצר שלא עשו בה עירוב. בן בתירא, (ואין הלכה כמותו): .3.2

 
 דיני הצלת בגדים וכלים בשבת מפני הדליקה :משנה ד

 ּוְלָׁשם מֹוִציא ָכל ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁשֹו,
 ל ַמה ֶּׁשָּיכֹול ִלְלּבׁש, ְועֹוֵטף ָּכל ַמה ֶּׁשָּיכֹול ַלֲעֹטף.ְולֹוֵבׁש ּכָ 

 ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ֵּכִלים. :יֹוֵסי אֹוֵמר ַרִּבי
 ְוחֹוֵזר ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא,

 .◌ְאֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ִעִּמי
 .דם בשבתמוציאים למקום שמצילים (בהתאם למשנה הקודמת) את הכלים הנחוצים לא .1
 הצלת בגדים: .2

 יכול אדם ללבוש ולהתעטף בכמה שיותר בגדים ולהצילם. תנא קמא: .2.1
 יכול ללבוש מקסימום שמונה עשרה בגדים ולהצילם. רבי יוסי, (ואין הלכה כמותו): .2.2

 מותר לאדם לחזור וללבוש בגדים פעם נוספת כדי להצילם. .3
 .בגדים)(ע"י שילבשו את ה אף לומר לאחרים בואו והצילו עמי יכול .4
 

 מה מותר לעשות כדי שדליקה לא תתפשט :משנה ה
 ֶׁשָאַחז ָּבֶהן ֶאת ָהאּור, ,ּפֹוְרִסין עֹור ֶׁשל ְּגִדי ַעל ַּגֵּבי ִׁשָּדה ֵּתָבה ּוִמְגָּדל :ָּנס אֹוֵמרַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן נַ 

 ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָחֵר�.
 ֵלִאים ֵּבין ֵריָקִנים, ִּבְׁשִביל ֶׁש�א ַתֲעֹבר ַהְּדֵלָקה.ְועֹוִׂשין ְמִחָּצה ְּבָכל ַהֵּכִלים, ֵּבין מְ 

 .ָקהְוֵהן ִמְתַּבְּקִעין ּוְמַכִּבין ֶאת ַהְּדלֵ  ,ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר ִּבְכֵלי ֶחֶרׂש ֲחָדִׁשים ְמֵלִאין ַמִים, ְלִפי ֶׁשֵאין ְיכֹוִלין ְלַקֵּבל ֶאת ָהאּור
 רבי שמעון בן ננס: .1

 שאש אחזה בהם. ,גדי (שאינו נשרף), על גבי ארונות של עץמותר לפרוס עור של  .1.1
 עור הגדי רק נחרך מהאש ואינו משרף. .1.2
 מותר לעשות מחיצה מכלים ריקים או מלאים (במים), כדי שהאש לא תתפשט. .1.3

שיכולים להתפקע  כיוון אסור, ,כלי חרס חדשים מלאיםמחיצה מ רבי יוסי (ואין הלכה כמותו): .2
 ולגרום לכיבוי.
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 כיבוי דליקה בשבת ע"י נכרי או ע"י קטן :ומשנה 

 ָנְכִרי ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות,
 ,"ַאל ְּתַכֶּבה"◌ְו ",ַּכֵּבה" :ֵאין אֹוְמִרים לוֹ 

 .י ֶׁשֵאין ְׁשִביָתתֹו ֲעֵליֶהןִמְּפנֵ 
 ֲאָבל ָקָטן ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות,

 .ְּפֵני ֶׁשְּׁשִביָתתֹו ֲעֵליֶהןֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, מִ 
 ת דליקה בביתו של ישראל:נכרי שבא לכבו .1

 .או אל תכבה אין לומר לו כבה .1.1
 אין הישראל מוזהר על שביתת הנוכרי. .1.2

 קטן שבא לכבות דליקה בשבת: .2
 אין נותנים לו לכבות. .2.1
 ישראל מוזהר על שביתת קטן. .2.2

 
 כפיית קערה בשבת על גבי נר, על גבי צואה ועל גבי עקרב :משנה ז

 ִּבְׁשִביל ֶׁש�א ֶתֱאֹחז ַּבּקֹוָרה,ּכֹוִפין ְקָעָרה ַעל ַּגֵּבי ַהֵּנר 
 ְוַעל צֹוָאה ֶׁשל ָקָטן,

 ְוַעל ַעְקָרב ֶׁש�א ִתָּׁש�.
 ."חֹוְׁשַׁשִני לֹו ֵמַחָּטאת" :ַמרַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַּבֲעָרב, ְוָא :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

שלא יכבה  רלאוויפתח  רשיישאתקרה (ובלבד ה ףרתישמותר לכפות קערה על גבי נר, כדי שלא  .1
 .)הנר

 .בצואה כדי שלא יתלכלך ילד קטן ,מותר לכפות קערה על גבי צואת תרנגולים .2
 כפיית קערה על גבי עקרב: .3

 מותר (ואפילו שעל ידי כך העקרב ניצוד). תנא קמא: .3.1
 :יהודהרבי  .3.2

 אסור (משום צידה), וחייב חטאת. .3.2.1
 וב חטאת במקרה כזה.ספור מעשה שר' יוחנן חשש לחי .3.2.2

 
 דין הנאה ממלאכה שעושה נכרי בשבת :משנה ח

 ָנְכִרי ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהֵּנר, ִמְׁשַּתֵּמׁש ְלאֹורֹו ִיְׂשָרֵאל,
 ְוִאם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור.

 ִמֵּלא ַמִים ְלַהְׁשקֹות ְּבֶהְמּתֹו, ַמְׁשֶקה ַאֲחָריו ִיְׂשָרֵאל,
 ֵאל, ָאסּור.ְוִאם ִּבְׁשִביל ִיְׂשרָ 

 ָעָׂשה גֹוי ֶּכֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו, יֹוֵרד ַאֲחָריו ִיְׂשָרֵאל,
 ְוִאם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ָאסּור.

 .יםַּגְמִליֵאל ּוְזֵקנִ  ַמֲעֶׂשה ְבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ּוְזֵקִנים ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפיָנה, ְוָעָׂשה גֹוי ֶּכֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו, ְוָיְרדּו בֹו ַרָּבן
 נכרי שהדליק נר בשבת: .1

 אם הדליק לצורך עצמו, מותר לישראל להנות מאורו. .1.1
 אם הדליק לצורך ישראל, אסור. .1.2

 נכרי שהעביר מים מבור ברשות הרבים לבור ברשות היחיד להשקות את בהמתו: .2
 אם מילא לצורך עצמו, מותר גם לישראל להשקות בהמתו. .2.1
 אם מילא עבור ישראל, אסור. .2.2

 לרדת מהספינה ליבשה:עשה הנכרי כבש  .3
 אם בשביל עצמו עשה, מותר גם לישראל. .3.1
 אם בשביל ישראל עשה, אסור. .3.2

 בכבש שעשה נכרי לעצמו. ,ירדו מהספינה בשבתשרבן גמליאל וזקנים סיפור מעשה על  .4
 

 פרק יז 
 .בשבתדיני טלטול  :בפרק םהנושאים העיקריי

 
 :מושגים

מתרככים, והיו בודקים אם עטן, שהוא כלי שהזיתים מתחממים בו ורגילים היו לצבור את הזיתים במ :קנה של זיתים
 .. וזהו קנה של זיתיםנגמר ע"י שהיו מהפכים אותם בקנה מיוחד העשוי לצורך כךריכוכם 

 
 טלטול כלים שיש להם דלתות :משנה א

 ְרקּו ַּבַּׁשָּבת.ָּכל ַהֵּכִלים ִנָּטִלין ַּבַּׁשָּבת ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעָּמֶהן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְתּפָ 
 ., ְלִפי ֶׁשֵאיָנן ִמן ַהּמּוָכןֶׁשֵאיָנן ּדֹוִמין ְלַדְלתֹות ַהַּבִית
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פורקו לפני , גם כאשר הדלתות (כגון: ארגזים וארונות) מותר לטלטל כלים וגם את דלתותיהם .1
 .שבת

 דלתות של בית: .2
 אין לטלטל בשבת. .2.1
 .טוללטלהיות קבועות ואינן מיועדות ל ,דלתות של בית תמטר .2.2

 
דוגמאות לכלים שמלאכתם לאיסור ומותר לטלטלם לשימוש המותר בשבת (טלטול לצורך  :משנה ב

 גופו)
 נֹוֵטל ָאָדם ֻקְרָנס ְלַפֵּצַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזים,

 ְוַקְרֹּדם ַלְחֹּת� ֶאת ַהְּדֵבָלה.
 ְמֵגָרה, ִלְגֹרר ָּבּה ֶאת ַהְּגִביָנה.

 ְּגרֹוָגרֹות.ַמְגֵרָפה, ִלְגֹרף ָּבּה ֶאת הַ 
 ֶאת ָהַרַחת ְוֶאת ַהַּמְזֵלג, ָלֵתת ָעָליו ַלָּקָטן.

 ֶאת ַהּכֹוׁש ְוֶאת ַהִּכְרָּכר, ִלְתֹחב ּבֹו.
 ַמַחט ֶׁשל ָיד, ִלֹּטל ָּבּה ֶאת ַהּקֹוץ,

 .ם, ִלְפֹּתַח ָּבּה ֶאת ַהָּדֶלתְוֶׁשל ַסָּקִאי
 .אגוזים קורנס (פטיש) לפצח .1
 וך דבלה של תאנים דרוסות.קרדום (כלי לביקוע עצים) לחת .2
 מגרה (מסור) לנסר גבינה יבשה. .3
 מגריפה לגרוף תאנים יבשות מהחבית. .4
 רחת (כלי לזרות תבואה בגורן) ומזלג (כלי עם שיניים), להגיש בהם מזונות לקטן. .5
 ), לתחוב אותם לתוך אוכל.המשמשת לאריגהכוש (מוט שהנשים טוות בו), או כרכר (מחט של עץ  .6
 י להוציא קוץ מהגוף.מחט של יד כד .7
 מחט של סקאים (אנשים שתופרים שקים), כדי לפתוח אתה דלת. .8
 

 ) לענין טומאה ולענין טלטולראה מושגיםדין קנה של זיתים ( :משנה ג
 ָקֶנה ֶׁשל ֵזיִתים, ִאם ֶיׁש ֶקֶׁשר ְּבֹראׁשֹו, ְמַקֵּבל ֻטְמָאה,

 ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַקֵּבל ֻטְמָאה.
 .ן ָּכ�, ִנָּטל ַּבַּׁשָּבתֵביֵּבין ָּכ� ּו

 מקבל טומאה.הקנה כפתור) בראשו,  פקק או עיגול או ןעיכאם יש קשר ( .1
 .אם אין קשר בראשו אינו מקבל טומאה (שנחשב לפשוטי כלי עץ) .2
  .(שהרי משתמשים בו לזיתים) בין אם יש לו קשר ובין אם אין לא , מותר לטלטלו בשבת .3
 

 טלטול כלים בשבת :משנה ד
 ָּכל ַהֵּכִלים ִנָּטִלין, :י יֹוֵסי אֹוֵמרַרּבִ 

 חּוץ ִמן ַהַּמָּסר ַהָּגדֹול ְוָיֵתד ֶׁשל ַמֲחֵרָׁשה.
 ָּכל ַהֵּכִלים ִנָּטִלין ְלֹצֶר� ְוֶׁש�א ְלֹצֶר�.

 .ֵאין ִנָּטִלין ֶאָּלא ְלֹצֶר� :ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר
 כלים שמלאכתם לאסור: רבי יוסי: .1

 .לעשותו בשבתצורך דבר המותר מותר לטלטלם בשבת ל .1.1
 אם יש בהם חסרון כיס (כגון מסור גדול, או יתד של מחרישה) אסור לטלטלם. .1.2

 כלים שמלאכתם להיתר: .2
 .צורך הםשאין בובין  ,צורךבהם שיש מותר לטלטלם בין  תנא קמא: .2.1
 (לצורך שימושו המיוחד). אם יש בהם צורךמותר לטלטלם רק  רבי נחמיה: .2.2

 
 רי כלים של כלים הניטלים בשבתטלטול שב :משנה ה

 .ְהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין ְמָלאָכהָּכל ַהֵּכִלים ַהִּנָּטִלין ַּבַּׁשָּבת, ִׁשְבֵריֶהן ִנָּטִלין ִעָּמֶהן, ּוִבְלַבד ֶׁשּיִ 
 ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה ְלַכּסֹות ָּבֶהן ֶאת ִּפי ֶהָחִבית,
 ִׁשְבֵרי ְזכּוִכית ְלַכּסֹות ָּבֶהן ֶאת ִּפי ַהַּפ�.

 ּוִבְלַבד ֶׁשִּיְהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין ְמַלאְכָּתן, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה ָלצּוק ְלתֹוָכן ִמְקָּפה,

 .כּוִכית ָלצּוק ְלתֹוָכן ָׁשֶמןְוֶׁשל זְ 
 ת אתם מלאכה כל שהיא, הם ניטלים בשבת, כגון:ואם אפשר לעש תנא קמא: .1

 כדי לכסות את פתח החבית. כלי שלשים בו את הבצק)( ערבהשברי  .1.1
 .ךשברי זכוכית כדי לכסות בהם את פתח הפ .1.2

 אפשר להשתמש בשברים רק אם ניתן לעשות בהם את מלאכת הכלי השלם, כגון: דה:ורבי יה .2
 כדי לצקת לתוכם מרק עבה. :ערבהשברי  .2.1
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 כדי לצקת לתוכם שמן. שברי זכוכית: .2.2
 

 ותר בטלטול.המלדבר  דבר האסור לטלטול כשהוא טפלדין טלטול של  :משנה ו
 ָהֶאֶבן ֶׁשַּבֵּקרּוָיה,

 ִאם ְמַמְלִאין ָּבּה ְוֵאיָנּה נֹוֶפֶלת, ְמַמְלִאין ָּבּה,
 ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַמְלִאין ָּבּה.

 ., ְמַמְלִאין ָּבּה ַּבַּׁשָּבתְזמֹוָרה ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה ַבָּטִפיחַ 
 לעת לא תצוף על פני המים):אבן שנמצאת בתוך דלעת המיועדת לשאיבת מים (כדי שהד .1

 אם האבן מהודקת היטב ואינה נופלת בזמן השאיבה, מותר למלא בדלעת מים בשבת. .1.1
 אם האבן יכולה ליפול מהדלעת, אין למלא בדלעת מים. .1.2

 זמורה של גפן הקשורה בטפיח ( דלי קטן), מותר לשאוב בעזרתה מים מן הבור. .2
 

 בשבת ךדין סתימת חלון ע"י לוח המיועד לכ :משנה ז
 ְּפַקק ַהַחּלֹון,

 ִּבְזַמן ֶׁשהּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי, ּפֹוְקִקין ּבֹו, :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 ְוִאם ָלאו, ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.

 .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ,�ֵּבין ָּכ� ּוֵבין ּכָ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): .1

 , מותר לסתום איתו את החלון.רבאוויאם הלוח קשור בחלון ותלוי  .1.1
 , אין לסתום איתו את החלוןראם הלוח אינו קשור או שאינו תלוי באווי .1.2

 בין קשור בין אינו קשור מותר לסתום איתו את החלון.  חכמים: .2
 

 טלטול של כיסויי כלים :משנה ח
 ָּבת.ִנָּטִלים ַּבּׁשַ  ,ָּכל ִּכּסּוֵיי ַהֵּכִלים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ֵּבית ֲאִחיָזה

 .ְּבִכּסּוֵיי ַהַּקְרָקעֹות, ֲאָבל ְּבִכּסּויֵי ַהֵּכִלים, ֵּבין ָּכ� ּוֵבין ָּכ� ִנָּטִלים ַּבַּׁשָּבת ? ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים :ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי
 אם יש להם בית אחיזה ניטלים בשבת. תנא קמא: .1
 :(ואין הלכה כמותו) רבי יוסי .2

 מבדילים בין יש להם בית אחיזה לאין להם. ון: כיסוי של בור)(כג רק בכיסויי קרקעות .2.1
 כיסויים ניטלים בשבת.הבכיסויי כלים , כל  .2.2

 
 פרק יח

פינוי אוכל בשבת, התנהגות עם בעלי חיים ותינוקות בשבת, דיני לידה   :בפרק םהנושאים העיקריי
 .בשבת

 
 :מושגים

אפילו אם לא הופרשה ו ,וי הפריש ממנו תרומת מעשרמעשר ראשון לאחר שהלזהו  מעשר ראשון שניטלה תרומתו:
קודם שהיה ולקח מעשר ראשון מהשיבולים .  כגון שהלוי הקדים תרומה גדולהקודם 

 תרומה גדולה. התחייבה התבואה בעדיין לא ומרוח הכרי, 
מרות שהיה כבר מעשר ראשון שנמצא בידי הלוי אך לא הופרשה ממנו תרומה גדולה ל שלא ניטלה תרומתו:מעשר ראשון 

 .מירוח הכרי והיה חיוב בתרומה גדולה
 

 , בשבתשל בהמה או של אדם : דיני פינוי אוכל משנה א
 ְדָרׁש,ְמַפִּנין ֲאִפּלּו ַאְרַּבע ְוָחֵמׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ֶּתֶבן ְוֶׁשל ְּתבּוָאה ִמְּפֵני ָהאֹוְרִחים ּוִמְּפֵני ִבּטּול ֵּבית ַהּמִ 

 ֲאָבל �א ֶאת ָהאֹוָצר.
 ְמַפִּנין ְּתרּוָמה ְטהֹוָרה, ּוְדַמאי,

 ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשִּנְּטָלה ְתרּוָמתֹו,
 ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁשִּנְפּדּו,

 ְוַהֻּתְרמֹוס ַהָּיֵבׁש, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲאָכל ָלֲעִנִּיים.
 ֲאָבל �א ֶאת ַהֶּטֶבל,

 ְתרּוָמתֹו, ְו�א ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש�א ִנְּטָלה
 ְו�א ֶאת ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ְוֶהְקֵּדׁש ֶׁש�א ִנְפּדּו,

 ְו�א ֶאת ַהַחְרָּדל. ְו�א ֶאת ַהּלּוף,
 .ֵני ֶׁשהּוא ַמֲאַכל עֹוְרִביןַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל ַמִּתיר ַּבּלּוף, ִמּפְ 

 פינוי תבן: .1
 מקום לאורחים או לתלמידים.כדי להכין  ,מותר לפנות קופות (סלים) רבות של תבן .1.1
 .אסור לפנות את כל האוצר (מחסן של תבן) .1.2

 :אדם פינוי מאכלי .2
 תר לפנות:ומאוכלים ש .2.1

 ודמאי. תרומה טהורה .2.1.1
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 ).ראה מושגיםמעשר ראשון שנטלה תרומתו ( .2.1.2
 מעשר שני או הקדש שנפדו (אפילו אם לא הופרש חומש בתהליך הפדיון). .2.1.3
 .יםמאכל ענימשמש כמפני שהוא תורמוס יבש  .2.1.4

 אסור לפנות:אוכלים ש .2.2
 טבל. .2.2.1
 ).ראה מושגיםמעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו (  .2.2.2
 שלא נפדו. מעשר שני או הקדש .2.2.3
 .(שאינו ראוי לאכילה ללא טיפול) חרדל .2.2.4

 פינו לוף: .3
 אסור לפנות (כמו בצל). תנו קמא: .3.1
 מותר לפנות כיון שיש שמאכילים אותו לעורבים. רבן שמעון בן גמליאל: .3.2

 
 ועד בדרך כלל להסקה, והכינו אותו למאכל בהמהדבר שמי :משנה ב

 ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדים,
 ִאם ִהְתִקיָנן ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ְמַטְלְטִלין אֹוָתן, ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.

 ֵרדּו.ּכֹוִפין ֶאת ַהַּסל ִלְפֵני ָהֶאְפרֹוִחים, ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעלּו ְויֵ 
 ַּתְרְנֹגֶלת ֶׁשָּבְרָחה, ּדֹוִחין אֹוָתּה ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס.

 ְמַדִּדין ֲעָגִלין ּוְסָיִחין ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים.
 ִאָּׁשה ְמַדָּדה ֶאת ְּבָנּה.

 :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה
 .ָאסּורֲאָבל ִאם ָהָיה גֹוֵרר,  ִּבְזַמן ֶׁשהּוא נֹוֵטל ַאַחת ּוַמִּניַח ַאַחת, ? ֵאיָמַתי

 חבילות של קש, של עצים או של זרדים (שבדרך כלל מיועדים להסקה): .1
 אם הכינו אותם בערב שבת לשם מאכל בהמה, מותר לטלטלם בשבת. .1.1
 אם לא הכינו אותם למאכל בהמה, אסור לטלטלם. .1.2

 בשבת:ותינוקות התנהגות עם  בעלי חיים  כותרת משנה:
 אכול דרך סלים אלו.בשבת כדי שאפרוחים יעלו ל יםמותר להניח סל .1
 תרנגולת שברחה מותר לדחוף אותה בידיים כדי שתחזור למקומה. .2
 כדי לסייע להם ללכת. ברשות הרבים סייחים ועגלים מותר לאחוז בגופם בשבת .3
 עזרה לתינוק ללכת: .4

 מותר להוליכו ברשות הרבים. תנא קמא: .4.1
 רבי יהודה: .4.2

 ו., מותר לעזור להאם הוא מרים רגל אחת ומניח את השניי .4.2.1
 אסור. ,אם הוא גורר רגליו בארץ ואינו מגביהן .4.2.2

 
 , גם של בהמות וגם של אשהדיני לידה בשבת :משנה ג

 ֵאין ְמַיְּלִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּביֹום טֹוב, ֲאָבל ְמַסֲעִדין.
 ּוְמַיְּלִדין ֶאת ָהִאָּׁשה ַּבַּׁשָּבת,

 ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה ִמָּמקֹום ְלָמקֹום,
 ָעֶליָה ֶאת ַהַּׁשָּבת,ּוְמַחְּלִלין 

 ְוקֹוְׁשִרין ֶאת ַהַּטּבּור.
 ַאף חֹוְתִכין. :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר

 .ין ַּבַּׁשָּבתְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוִׂש 
 כשהוא יוצא. לייפו) שלא "מסעדים"אבל אוחזים אותו ( ,לא מילדים את הוולד לידת בהמה: .1
 מותר לעשות את הדברים הבאים: לידת אשה: .2

 את האשה.לילד  .2.1
 להביא יולדת בשבת לצורך הלידה. .2.2
 .הלידהלחלל את השבת לצורך  .2.3
 לקשור את הטבור של הוולד. .2.4
 .הוולד לשאף חותכים את הטבור   רבי יוסי: .2.5

 מותר לעשות בשבת כל צרכי מילה. .3
 

 פרק יט
 .בשבת ברית מילהדיני  :בפרק םהנושאים העיקריי

 
 :מושגים
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כין. העור הפנימי . העור החיצוני נקרא "עור המילה", אותו כורת המוהל בסעור הערלה הוא עור כפול מילה ופריעה:
 הוא מעין   קרום רך, ונקרא "עור הפריעה", ואותו קורע המוהל לאחר חיתוך הערלה.

 
 ברית מילה בשבתכנת מכשירי הדיני  :משנה א

 ַבַּׁשָּבת ְמֻגֶּלה. ִאם �א ֵהִביא ְכִלי ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִביאוֹ  :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 ּוַבַּסָּכָנה, ְמַכֵּסהּו ַעל ִּפי ֵעִדים.

 ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ֶּפָחִמין ְוַלֲעׂשֹות ְּכִלי ַבְרֶזל. :יֶעֶזרְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאלִ 
 :ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא

 ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ֵאיָנּה ,ָּכל ְמָלאָכה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת
 .ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת ,ַׁשָּבת ְוֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב

 :(ואין הלכה כמותו) רבי אליעזר .1
 אם לא הביא המוהל את סכין המילה מערב שבת: .1.1

 יביאו מגולה. .1.1.1
 אם מסוכן להביאו מגולה, מותר לכסותו, ובלבד שיש עדים שהסכין הובא למילה. .1.1.2

 ן סכין, מותר אף לכרות עצים, לעשות מהם פחמים, כדי לעשות סכין למילה.אם אי .1.2
 רבי עקיבא: .2

 ון הכנת הסכין) אינה דוחה את השבת.גמלאכה שאפשר לעשותה בערב שבת (כ .2.1
 מלאכה שאי אפשר לעשותה מערב שבת (כגון המילה עצמה) דוחה את השבת. .2.2

 
 עשיית צרכי מילה בשבת :משנה ב

 .י ִמיָלה ַּבַּׁשָּבתָּכל ָצְרכֵ עֹוִׂשין 
 מֹוֲהִלין, ּופֹוְרִעין, ּומֹוְצִצין,

 ְונֹוְתִנין ָעֶליָה ִאְסְּפָלִנית ְוַכּמֹון.
 ִאם �א ָׁשַחק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, לֹוֵעס ְּבִׁשָּניו ְונֹוֵתן.

 ִאם �א ָטַרף ַיִין ָוֶׁשֶמן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ִיָּנֵתן ֶזה ְבַעְצמֹו ְוֶזה ְבַעְצמֹו.
 ן עֹוִׂשין ָלּה ָחלּוק ְלַכְּתִחָּלה,ְוֵאי

 ֲאָבל ּכֹוֵר� ָעֶליָה ְסַמְרטּוט.
 .יא, ַוֲאִפּלּו ֵמָחֵצר ַאֶחֶרתִאם �א ִהְתִקין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ּכֹוֵר� ַעל ֶאְצָּבעֹו ּוֵמבִ 

 למצוץ את דם המילה.) וראה מושגיםמותר למול ולפרוע ( .1
 .ן על המילהווכמ מותר לשים תחבושת .2
 אותו בשיניים. ללעוסשחוק מותר  כמון לאאם ה .3
 אם אין יין ושמן מעורבבים היטב: .4
 קערה יין לחוד, ושמן לחוד, ואין חוששים להתערבבות.אותה נותן ב .5
 הכנת שרוול קטן לכרוך אותו על הגיד: .6

 .אסור לעשותו לכתחילה בשבת .6.1
 מרטוט) על הגיד.סמותר לכרוך בד ( .6.2
 אפילו מחצר אחרת. , שכורך את הבד על אצבעו.בדרך מלבוש אין בד אפשר להביאו ואם  .6.3

 
 בשבת המשך עשיית צרכי מילה :משנה ג

 ַמְרִחיִצין ֶאת ַהָּקָטן, ֵּבין ִלְפֵני ַהִּמיָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהִּמיָלה,
 ּוְמַזְּלִפין ָעָליו ַּבָּיד, ֲאָבל �א ְבֶכִלי.

 :ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמרַרִּבי 
 "ת ַהָּקָטן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ֶׁשֶּנֱאַמר (בראשית לד)ַמְרִחיִצין אֶ 

 ."ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים"
 ,ָסֵפק ְוַאְנְּדרֹוִגינֹוס

 .ה ַמִּתיר ָּבַאְנְּדרֹוִגינֹוסֵאין ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת, ְוַרִּבי ְיהּודָ 
 :ביום המילהבמים חמים רחיצת תינוק  .1

 תנא קמא ( ואין הלכה כמותו): .1.1
 מותר לזלף עליו מים (רחיצה שלא כדרכה), בין לפני המילה ובין אחריה. .1.1.1
 אין לרחוץ אותו בכלי (רחיצה רגילה). .1.1.2

 רבי אליעזר: .1.2
 רוחצים את הקטן כדרכו ( אפילו בכלי). .1.2.1
 רוחצים אותו אפילו ביום השלישי למילתו. .1.2.2

 אנדרוגינוס (יש לו סימני זכר וגם סימני נקבה):או  ספק אם נולד בחודש השמינייש שתינוק  .2
 אין מלים אותו בשבת. תנא קמא: .2.1
 .מותר למול בשבתאנדרוגינוס  רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .2.2
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 דין מי שמל בשבת מילה שלא בזמנה :משנה ד
 ַהַּׁשָּבת ְוֶאָחד ָלמּול ַּבַּׁשָּבת, ִמי ֶׁשָהיּו לֹו ְׁשֵני ִתינֹוקֹות, ֶאָחד ָלמּול ַאַחר

 ְוָׁשַכח ּוָמל ֶאת ֶׁשל ַאַחר ַהַּׁשָּבת ַּבַּׁשָּבת, ַחָּיב.
 ֶאָחד ָלמּול ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶאָחד ָלמּול ַּבַּׁשָּבת,

 ְוָׁשַכח ּוָמל ֶאת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבַּׁשָּבת,
 .ְיהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטראת, ְוַרִּבי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב ַחּטָ 

 ואחד שיום השמיני שלו חל ביום ראשון: ,שני תינוקות אחד שיום השמיני שלו חל בשבת .1
 אם טעה ומל את של יום ראשון בשבת: .1.1

 .לא קיים מצוות מילה, שהרי לא הגיע יום השמיני .1.1.1
 .שחילל שבת חייב חטאת .1.1.2

 :בשבתשלו חל  שני תינוקות אחד שיום השמיני שלו חל בערב שבת, ואחד שיום שמיני .2
 אם טעה ומל את של ערב שבת בשבת: .2.1

 קיים את המצווה. .2.1.1
 .אינה דוחה שבת) ה(שהמצוו חייב חטאת רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): .2.1.2
 .(הואיל וטעה בדבר מצווה) פטור מחטאת רבי יהושע: .2.1.3

 
 מלים תינוק ביום השמיני, התשיעי, העשירי, האחד עשר או השתים עשר. :משנה ה
 ל ִלְׁשמֹוָנה, ְלִתְׁשָעה, ְוַלֲעָׂשָרה, ּוְלַאַחד ָעָׂשר, ְוִלְׁשֵנים ָעָׂשר, �א ָפחֹות ְו�א יֹוֵתר.ָקָטן ִנּמוֹ 

 ? ָהא ֵכיַצד
 ְּכַדְרּכֹו, ִלְׁשמֹוָנה,

 נֹוַלד ְלֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות, ִנּמֹול ְלִתְׁשָעה,
 ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת, ִנּמֹול ַלֲעָׂשָרה,

 ם טֹוב ְלַאַחר ַׁשָּבת, ִנּמֹול ְלַאַחד ָעָׂשר,יוֹ 
 ְׁשֵני ָיִמים טֹוִבים ֶׁשל ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִנּמֹול ִלְׁשֵנים ָעָׂשר.

 .ֲהִלין אֹותֹו ַעד ֶׁשַּיְבִריאָקָטן ַהחֹוֶלה, ֵאין מוֹ 
 פרוט כל אחד מהמקרים: .1

 .ביום השמינימילה רגילה שאין בה ספק מלים  .1.1
 תשיעי.שהוא ספק ול ביום נולד בין השמשות, נימ .1.2
 מלים ביום ראשון שבוע אחר כך, שהוא ספק עשירי. ,נולד בערב שבת בין השמשות .1.3
 :, ויום ראשון לאחר שבוע זה יו"טנולד בערב שבת בין השמשות .1.4

 שהוא ספק יום אחד עשר. ,, מלים ביום שניזה יו"ט רגילאם  .1.4.1
 ספק יום השנים עשר.שהוא  ,ראש השנה, מלים ביום שלישי ישני ימיו"ט זה אם  .1.4.2

 קטן חולה, מלים אותו רק לאחר שיבריא. .1.5
 

 דיני ציצין (חתיכות עור) המעכבים את המילה :משנה ו
 ֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּמיָלה,

 ָּבָׂשר ַהחֹוֶפה ֶאת ֹרב ָהֲעָטָרה.
 ְוֵאינֹו אֹוֵכל ַּבְּתרּוָמה.

 ִמְּפֵני ַמְרִאית ָהָעִין. ְוִאם ָהָיה ַבַעל ָּבָׂשר, ְמַתְּקנוֹ 
 .ת ַהִּמיָלה, ְּכִאּלּו �א ָמלָמל ְו�א ָפַרע אֶ 

  ., התינוק לא נחשב מהולזה מעכב ור של המילה מכסים את רוב העטרהעהאם חתיכות  .1
 אם הנימול כהן, אסור לו לאכול בתרומה. .2
 ד:אם הנימול שמן, ואף לאחר הורדת הערלה נראה כאילו העור מכסה את ראש הגי .3

 על המוהל להסיר את הבשר מן העטרה שלא יראה כאילו הוא ערל.
 אם מל את העור ולא פרע את הקרום הדק שתחת עור המילה, כאילו לא מל. .4
 

 פרק כ 
שימוש במכשירי אוכל נפש בשבת וביו"ט, פעולות שונות המותרות  :בפרק םהנושאים העיקריי

, מלאכות יפעולות שמותר לעשות בשבת רק בדרך בשינובשבת,   
 .בהמות בשבת, דיני מוקצה הקשורות להאכלת

 
 :מושגים

. יש מכבש של בעלי בתים ויש מכבש םליישרכלי העשוי משני לוחות ונותנים בתוכו את הבגדים כדי    מכבש:
 .של כובסים

 מסננת שמיועדת לסינון יין.  משמרת:
 

 שימוש במכשירי אוכל נפש בשבת וביו"ט :משנה א
 :ֶזר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִליעֶ 
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 ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב,
 ְונֹוְתִנין ַלְּתלּוָיה ַּבַּׁשָּבת.

 :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 .ְּביֹום טֹוב ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב, ְוֵאין נֹוְתִנין ַלְּתלּוָיה ַּבַּׁשָּבת, ֲאָבל נֹוְתִנין ַלְּתלּוָיה

 על כלי כדי לסנן בתוכה יין (והרי זה עשיית אוהל) : )אה מושגיםרמשמרת (תליית  .1
 רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): .1.1

 .אוכל נפש) ימותר לתלותה ביו"ט (מתיר עשיית מכשיר .1.1.1
 ., אבל מותר לתת אוכל למסננת תלויהאסור לתלותה בשבת .1.1.2

  חכמים: .2
 וכה אוכל.תומותר לתת ל ,אסור לתלותה ביו"ט: .2.1
 כה אוכל.אוכל לתואסור אף לתת  בשבת: .2.2

 
 פעולות שונות המותרות בשבת :משנה ב

 נֹוְתִנין ַמִים ַעל ַּגֵּבי ַהְּׁשָמִרים ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיַּצּלּו,
 ּוְמַסְּנִנין ֶאת ַהַּיִין ְּבסּוָדִרין ּוִבְכִפיָפה ִמְצִרית,

 ְונֹוְתִנין ֵּביָצה ִּבְמַסֶּנֶנת ֶׁשל ַחְרָּדל,
 ַּׁשָּבת.ְועֹוִׂשין ֲאנּוְמִלין ּבַ 
 ַּבַּׁשָּבת, ְּבכֹוס, ְּביֹום טֹוב, ְּבָלִגין, ּוַבּמֹוֵעד, ְּבָחִבית. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 .ַהֹּכל ְלִפי ָהאֹוְרִחין :ֹוֵמרַרִּבי ָצדֹוק א
 אפשר לתת מים על שמרים הנמצאים בתוך מסננת כדי שייעשו השמרים צלולים יותר. .1
 מותר לסנן את היין: .2

 המיוחד לסינון).דרך סודר  ( .2.1
 דרך כפיפה המצרית (סל העשוי מענפים). .2.2

 .)בחרדל גוון ישאירמותר לתת ביצה טרופה לתוך חרדל הנמצא במסננת (כדי שהחלמון  .3
 .עשיית אנומלין (יין, דבש ופלפלים יחד) .4

 .אין הגבלה בכמות תנא קמא: .4.1
 רבי יהודה: .4.2

 מותר לעשות בכוס ולא יותר. בשבת: .4.2.1
 בוק או בכד ולא יותר.מותר לעשות בבק  ביו"ט: .4.2.2
 בחול המועד מותר אפילו בחבית. .4.2.3

 מותר בהתאם לכמות האורחים. רבי צדוק: .4.3
 

 שינוישמותר לעשות בשבת רק דרך פעולות  :משנה ג
 ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלִּתית ַּבּפֹוְׁשִרין, ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹו� ַהֹחֶמץ.

 ן אֹוָתן,ְוֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהַּכְרִׁשיִנין ְו�א ָׁשִפי
 ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹו� ַהְּכָבָרה אֹו ְלתֹו� ַהַּכְלָּכָלה.

 ִרין ֶאת ַהֶּתֶבן ַּבְּכָבָרה,ֵאין ּכֹובְ 
 ְו�א ִיְּתֶנּנּו ַעל ַּגֵּבי ָמקֹום ָּגבֹוַּה ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיֵרד ַהּמֹוץ,

 .ָבָרה ְונֹוֵתן ְלתֹו� ָהֵאבּוסֲאָבל נֹוֵטל הּוא ַבּכְ 
 :)(צמח שמשתמשים בו לרפואה ולתבלין שריית חילתית .1

 בתוך חומץ מותר.במים פושרים אסור, 
 שריית כרשינים (מין קטניות שמשמשים למאכל בהמה). .2

 אסור לשפשף אותם ביד.), וכדי להציף את הפסולת( אסור לתת עליהם מים .2.1
 .(למרות שהפסולת נופלת דרך החורים) מותר לתת אותם לתוך סל או כברה .2.2

 או במקום גבוה: ברה (מן נפה עם חורים גדולים יותר),נתינת תבן בכ .3
 ץ.ובכברה כדי שיפול המלתת תבן אסור  .3.1
 ף עם הרוח.ואין לתת את התבן במקום גבוה כדי שהמוץ יע .3.2
 מותר להעביר תבן בכברה לאבוס של הבהמה. .3.3

 
 מלאכות הקשורות להאכלת בהמות בשבת :משנה ד

 ּגֹוְרִפין ִמִּלְפֵני ַהְּפָטם,
 ִקין ַלְּצָדִדין ִמְּפֵני ָהְרִעי, ִּדְבֵרי ַרִּבי דֹוָסא. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.ּוְמַסּלְ 

 .ְונֹוְתִנין ִלְפֵני ְבֵהָמה זֹו ַּבַּׁשָּבת ,נֹוְטִלין ִמִּלְפֵני ְבֵהָמה זוֹ 
 לאכול. די שלא תתערב בתבן חדש שנותנים לואת הפסולת שנשארה באבוס השור, כ מותר לגרוף .1
 ודף של תבן כדי שלא יתלכלך בצואת השור:סילוק לצדדים ע .2

 מותר. רבי דוסא (ואין הלכה כמותו): .2.1
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 אסור. חכמים: .2.2
 מותר להעביר אוכל מבהמה אחת לבהמה אחרת. .3
 

 דיני מוקצה :משנה ה
 ַהַּקׁש ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהִּמָּטה, �א ְיַנְעְנעֹו ְבָידֹו, ֶאָּלא ְמַנְעְנעֹו ְבגּופֹו.

 ָמה, אֹו ֶׁשָהָיה ָעָליו ַּכר אֹו ָסִדין, ְמַנְעְנעֹו ְבָידֹו.ְוִאם ָהָיה ַמֲאַכל ְּבהֵ 
 ַמְכֵּבׁש ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָבִּתים, ַמִּתיִרין, ֲאָבל �א כֹוְבִׁשין,

 ְוֶׁשל ּכֹוְבִסין, �א ִיַּגע ּבֹו.
 .ַמִּתיר ֶאת ֻּכּלֹו ְוׁשֹוְמטוֹ ִאם ָהָיה ֻמָּתר ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת,  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 קש שעל גבי המיטה: .1
 :(ולכן הוא מוקצה) אם הקש מיועד להסקה .1.1

 אסור לנענע אותו בידיים  .1.1.1
 מותר לנענע אותו בגוף (שזה טלטול מהצד ומותר). .1.1.2

 , מותר לנענעו בידיים.(שיש עליו כר או סדין) או לשכיבה ,אם הקש מיועד למאכל בהמה .1.2
 של בעלי בתים:) ראה מושגים(מכבש  .2

 להוציא משם בגדים לצורך שבת.מותר לפתוח אותו כדי  .2.1
 ך חול).רלסגור אותו (משום הכנה לצוואסר לשים בתוכו בגדים  .2.2

 מכבש של מכבסי בגדים: .3
 .בשבת ר לנגוע בואסו תנא קמא: .4
 .יםלהוציא את הבגדומותר לפתוח את כולו, מערב שבת אם היה פתוח קצת  רבי יהודה: .5
 

 פרק כא 
 .בשבתה דיני טלטול מוקצ :בפרק םהנושאים העיקריי

 
 :מושגים

סאין של חולין  100 -פחות מבתערובת התערובת נקראת מדומע. אם יש  ,סאה תרומה שנפלה לתוך חולין מדומע:
סאין הכל מותר, אלא שצריך לתת סאה אחת  100 -כל התערובת דינה כתרומה. אם החולין הם יותר מ

 לכהן.
 

 דיני טלטול מוקצה בשבת אגב דבר שאינו מוקצה :משנה א
 נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ְוָהֶאֶבן ְּבָידֹו,

 ְוַכְלָּכָלה ְוָהֶאֶבן ְּבתֹוָכּה.
 ּוְמַטְלְטִלין ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהְּטהֹוָרה ְוִעם ַהֻחִּלין.

 .ֶאת ַהְמֻדָּמע ְּבֶאָחד ּוֵמָאהַאף ַמֲעִלין  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 :במקרים הבאים אדם יכול לטלטל בשבת .1

 א מוקצה).ית בנו אפילו שהבן מחזיק אבן בידו (שהא לטלטל .1.1
 ובתוכה אבן. פירותסל עם  לטלטל .1.2

 יחד עם חולין.או  יחד עם תרומה טמאהלטלטל תרומה טהורה  מותר .2
לתת כמות של התרומה ובשבת  שיש בה לפחות פי מאה חולין, אפשר להוציאמדומע  רבי יהודה: .3

 לכהן. אותה
 

 : המשך דיני מוקצה בשבתמשנה ב
 ָהֶאֶבן ֶׁשַעל ִּפי ֶהָחִבית, ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת.

 ָהְיָתה ֵבין ֶהָחִבּיֹות, ַמְגִּביָהּה ּוַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת.
 ָמעֹות ֶׁשַעל ַהַּכר, נֹוֵער ֶאת ַהַּכר ְוֵהן נֹוְפלֹות.

 ָהְיָתה ָעָליו ִלְׁשֶלֶׁשת, ְמַקְּנָחּה ִּבְסַמְרטּוט.
 .ן ָעֶליָה ַמִים ַעד ֶׁשִּתְכֶלהָהְיָתה ֶׁשל עֹור, נֹוְתִני

 אבן שנמצאת על מכסה חבית של יין, וצריך ליין: .1
 מותר להטות את החבית כדי שהאבן תיפול. .1.1
 אם אי אפשר להטות את החבית , מותר להרים אותה ולהטות על צידה. .1.2

 ת ייפלו.שכח מעות על הכר, וצריך לכר: מותר לנער את הכר כדי שהמעו .2
 נמצאת לשלשת על הכר: .3

 את הלשלשת ע"י סמרטוט. מותר להזיז  .3.1
 אם הכר עשוי מעור מותר אף להוריד את הלשלשת במים. .3.2

 
 דיני טלטול בשבת של שיירי אוכל שאינם ראויים עוד למאכל. :משנה ג

 ַמְגִּביִהין ִמן ַהֻּׁשְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִלִּפין. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
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 נֹוֵטל ֶאת ַהַּטְבָלה ֻכָּלּה ּוְמַנֲעָרּה. :ת ִהֵּלל אֹוְמִריםּוֵבי
 ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲאפּוִנין ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲעָדִׁשים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. ,ַמֲעִביִרין ִמִּלְפֵני ַהֻּׁשְלָחן ֵּפרּוִרין ָּפחֹות ִמַּכַּזִית

 ְמַקְּנִחין ּבֹו, ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַקְּנִחין ּבֹו. ְספֹוג, ִאם ֶיׁש לֹו עֹור ֵּבית ֲאִחיָזה,
 .ָּבת, ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאהֵּבין ָּכ� ּוֵבין ָּכ�, ִנָּטל ַּבּׁשַ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 עצמות וקליפות: .1
 אפשר לטלטל אותם בידיים. בית שמאי: .1.1
 ם.חת את המפה כולה ולנער את העצמות, אך לא בידיילק יש בית הלל: .1.2

 , קליפות של אפונים או של עדשים:פרורים פחות מכזית .2
 .מפני הם מאכל בהמה מותר לטלטלם בידיים

 :ןהשולח תספוג רטוב שמנגבים בו א .3
 תנא קמא: .3.1

 מותר גם לנגב בו.מעור אם יש לספוג בית אחיזה  .3.1.1
 אין לו בית אחיזה אין מנגבים בו. םא .3.1.2

  חכמים: .3.2
 כשהוא יבש. תומותר לטלטל אובין שיש לספוג בית אחיזה ובין שאין לו,  .3.2.1
 אינו מקל טומאה.הספוג  .3.2.2

 
 פרק כב 

והוצאת דבש מחלת  פירותהצלת יין בשבת מחבית שנשברה, סחיטת  :בפרק םהנושאים העיקריי
, שריית ושטיפת אוכל בערב שבת, שבירת חבית בשבת בשבת דבורים

תירו לעשות בשבת גרוגרות שנמצאים בתוכה, דברים שהכדי לאכול 
מקום לחשש כל שהוא, דיני רחצה בשבת, דינים הקשורים  שיש למרות

 .לרפואה בשבת
 
 

 הצלת יין בשבת מחבית שנשברה :משנה א
 .יֶמָּנה ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹותָחִבית ֶׁשִּנְׁשְּבָרה, ַמִּציִלין הֵ 

 ,"ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם" :ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים
 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְסֹּפג.

 
 .רֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמְׁשִקיןן סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ ֵאי

 ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין.
 ִאם ָלֳאָכִלין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמָּתר, ְוִאם ְלַמְׁשִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור. :ְיהּוָדה אֹוֵמרַרִּבי 

 ָמן,ְוָיְצאּו ֵמַעצְ  ,ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת
 .ַמִּתיר ם. ְוַרִּבי ֶאִליֶעֶזרֲאסּוִרי

 ממנה: נשפךחבית יין שנשברה והיין  .1
 סעודות. 3מותר להציל מהחבית כדי  .1.1
 סעודות. 3מותר לומר לאחרים שכל אחד יציל עבורו כדי  .1.2
 אסור לשאוב יין בספוג ולהכניס לתוך כלי. .1.3

 בשבת והוצאת דבש מחלת דבורים פירותסחיטת  כותרת נוספת:
 :פירותטת סחי .1

 כדי להוציא מהם משקים. פירותאסור לסחוט  .1.1
 אם המשקה יצא מעצמו: .1.2

 המשקה אסור בשתיה. קמא ( ואין הלכה כמותו): אתנ .1.2.1
 רבי יהודה: .1.2.2

 מיועדים לאכילה, המיץ מותר. פירותאם ה .1.2.2.1
 מיועדים למשקים, המיץ אסור. פירותאם ה .1.2.2.2

 בערב שבת, ויצא מהם הדבש מעצמו: ןחלות דבש של דבורים שריסק .2
 בדבש.בשבת  שאוסר להשתמ תנא קמא (ואין הלכה כמותו): .3
 מתיר. רבי אלעזר: .4
 

 אוכל בערב שבתושטיפת שריית  :משנה ב
 ָּכל ֶׁשָּבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ׁשֹוִרין אֹותֹו ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת,
 ַּׁשָּבת,ְוָכל ֶׁש�א ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִּמין ּבַ 

 .ָתן זֹו ִהיא ְגַמר ְמַלאְכָּתןחּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהָּיָׁשן (ְוָדִגים ְמלּוִחים ְקַטִּנים) ְוקֹוְלַיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדחָ 



 שבתמסכת  
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 docמסכת שבת .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E 43מתוך  39עמוד   זאב לבנוני

(כדי שיתרכך או יפיג את  במים חמים בשבת ולשרותדבר שהתבשל כל צרכו בערב שבת, אפשר  .1
 .)טעמו

 דבר שלא התבשל בערב שבת: .2
 ים חמים.מב ושרותלהר ואבל אסבשבת שטוף אותו מותר ל .2.1
 , שהדחתן היא בישולם:במים חמים אסור להדיח את האוכלים הבאים .2.2

 דג מלוח ישן. .2.2.1
 קוליס האספנין (דג קטן הבא מאספמיה, וקליפתו דקה). .2.2.2

 
 כדי לאכול גרוגרות שנמצאים בתוכהבשבת רת חבית ישב :משנה ג

 יֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות,ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאֹכל הֵ 
 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי.

 ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין.
 ְו�א ִיְּקֶבָּנה ִמִּצָּדּה.

 א ְמָמֵרַח.ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה, �א ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ִמְּפֵני ֶׁשהּו
 ."חֹוְׁשַׁשִני לֹו ֵמַחָּטאת" :ַמרַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ַּבֲעָרב, ְוָא :ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה

 מותר לשבור את החבית כדי להוציא ממנה גרוגרות (תאנים יבשות). .1
 אסור לעשות נקב יפה כדי שהחבית תשמש ככלי. .2
 (בראש המכסה):נת פתח במכסה החבית התק .3

 אוסר. ה כמותו):כרבי יהודה (ואין הל .3.1
 מתירים. חכמים: .3.2

 אף חכמים אוסרים. יצירת פתח בצד של המכסה: .4
 סור ממרח.י, שהחלקת השעווה יש בה אהבשעווום אותה תחבית נקובה אסור לס .5
 רבי יהודה: .6

 דבר לפני ר' יוחנן בן זכאי.הובא  הבשעוומעשה באדם שסתם פי חבית  .6.1
 חייב חטאת אם מרח את השעווה להדביקה בחבית.הוא חושש אני ש: ןאמר ר' יוחנ .6.2

 
 מקום לחשש כל שהוא שישתירו לעשות בשבת למרות דברים שה :משנה ד

 נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו� ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא ָׁשמּור,
 ְוֶאת ַהַּמִים ַהָּיִפים ָּבָרִעים ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיַּצּנּו,

 ּצֹוֵנן ַּבַחָמה ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַחּמּו.ְוֶאת הַ 
 ִמי ֶׁשָּנְׁשרּו ֵכָליו ַּבֶּדֶר� ַּבַּמִים, ְמַהֵּל� ָּבֶהן ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש.

 .ַחָּמה, ֲאָבל �א ְכֶנֶגד ָהָעםִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן ּבַ 
 מותר לתת תבשיל בתוך בור כדי שלא יתקלקל בחום. .1
 .הי עם מי שתיה, בתוך כלי עם מים עכורים, כדי לצנן את מי השתיימותר לתת כל .2
 מותר לשים כלי עם מים צוננים בשמש כדי שיתחממו. .3
 בגדים שנרטבו לאדם בדרך: .4

 ., ואינו חושש שמא יחשדו בו שכיבס בשבתיכול להמשיך ללכת בהם .4.1
עוברים  הגיע לחצר המשתמרת, יכול לפרוס את הבגדים בשמש ליבוש במקום שאין הרבים .4.2

 בו.
 

 ערה חמים או בחמי טבריהמול מגבת בשבת לאחר רחצה במי טטל :משנה ה
 ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסַּתֵּפג, ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאֻלְנִטיאֹות, �א ְיִביֵאם ְּבָידֹו,

 .ם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדןיֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליהֶ ְּפנֵ  ,ִמְסַּתְּפִגין ַּבֲאֻלְנִטית ַאַחת ,ֲאָבל ֲעָׂשָרה ְבֵני ָאָדם
 ., (גזירה שמא יסחט)אדם יחידי , אפילו התנגב בעשר מגבות לא יטלטלם בידיו .1
 .(ואין חוששים לסחיטה) עשרה אנשים אפילו התנגבו במגבת אחת יכולים לטלטלה בידיים .2
 

 סיכה וגרוד הגוף בשבת :משנה ו
 ין (ִּבְבֵני ֵמַעִים),ָסִכין ּוְמַמְׁשְמִׁש 

 ֲאָבל �א ִמְתַעְּמִלין ְו�א ִמְתָּגְרִדין.
 

 ֵאין יֹוְרִדין ְלקֹוְרִּדיָמא,
 

 ְוֵאין עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִויִזין,
 ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן,
 ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהֶּׁשֶבר.

 .ִנְתַרָּפא ,ֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפאֹוֵנן, ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכִמי ֶׁשִּנְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו, �א ִיְטְרֵפם ְּבצ
 בנחת. םמותר לסוך את כל הגוף בידיי .1
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 לשפשף את הגוף במגרדת (מברשת).או ("מתעמלין")  אין לשפשף את הגוף בכח  .2
 אין יורדים לנהר קורדימה (שם נהר), (מחשש להחלקה וסחיטת בגדים).כותרת נוספת: 
 דינים הקשורים לרפואה בשבת: כותרת נוספת:

 .הקאהאין לשתות סם אפיקטויזין, המביא לידי  .1
 אין מתקנים ומישרים עצמותיו של קטן (שנראה כבונה). .2
 אין מחזירים עצם שנשברה למקומה. .3
 מי שזזה לו עצם יד או עצם רגל ממקומה (כשאין בזה סכנה): .4

 לא ישפשפם במים צוננים. .4.1
 ., אפילו אם זה עוזר לרפואההנקע מקוםאת יכול לרחוץ כדרכו כולל  .4.2

 
 פרק כג 

איסורי שבת בתחום הדיבור, דברים שאסור לעשותם בשבת משום  :בפרק םהנושאים העיקריי
 , דיני מת בשבת.מקרים שבהם מותר להחשיך על התחום עובדין דחול, 

 
 :מושגים

 הליכה עד קצה תחום שבת כדי לצאת ממנו מיד כשתחשך. :החשכה על התחום בשבת
 

 איסורי שבת בתחום הדיבור :משנה א
 ,"ַהְלֵוִני" :ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ּוִבְלַבד ֶׁש�א ֹיאַמר לוֹ 

 ְוֵכן ָהִאָּׁשה ֵמֲחֶבְרָּתּה ִּכָּכרֹות.
 ַאַחר ַׁשָּבת.ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו, ַמִּניַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון לְ 

 ְוֵכן ֶעֶרב ֶּפַסח ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת,
 .ֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר יֹום טֹובְועֹוֶׂשה ִעּמ ,ַמִּניַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְונֹוֵטל ֶאת ִּפְסחוֹ 

) ולא בלשון הלוואה "ילניאהש"(כדי יין או כדי שמן, בלשון השאלה  מחברויבקש אדם  .1
 )."ווניהל"(

 )."ניהלוו"( ההלווא) ולא בלשון "השאיליני"אשה מחברתה ככרות בלשון השאלה (תבקש  .2
 אם המשאיל אינו מאמין לשואל שיחזיר לו: .3

 יכול השואל להניח בגדו אצל המשאיל, (ולא יאמר לו שהבגד הוא בתורת משכון). .3.1
 .יעשו התחשבנות כספיתלאחר השבת  .3.2

 רב פסח שחל בשבת:, בעחבן פסורלקבירושלים לקיחת שה  .4
 יכול להשאיר בגד אצל המוכר כראיה שישלם לאחר החג. .4.1
 התחשבנות כספית יעשו לאחר החג. .4.2

 
 המשך איסורי שבת בתחום הדיבור :משנה ב

 מֹוֶנה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ַּפְרְּפרֹוָתיו ִמִּפיו, ֲאָבל �א ִמן ַהְּכָתב.
 ַעל ַהֻּׁשְלָחן,ּוֵמִפיס ִעם ָּבָניו ְוִעם ְּבֵני ֵביתֹו 

 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות ָמָנה ְגדֹוָלה ְּכֶנֶגד ְקַטָּנה, ִמּׁשּום ֻקְבָיא.
 ם טֹוב,ּוַמִּטיִלין ֲחָלִׁשים ַעל ַהֳּקָדִׁשים ְּביוֹ 

 .ֲאָבל �א ַעל ַהָּמנֹות
 אדם שמונה את מספר האורחים שיש לו או את מספר המנות שהוא רוצה להגיש: .1

 אותם מן הכתב. קראלא יונה אותם בעל פה, ומ
 גרלה על המנות המוגשות לשלחן:ה .2

 אפילו אם המנות לא שוות.גם בשבת להגריל לגבי בני הבית מותר  .2.1
 לגבי אחרים: [ .2.2
 אם המנות שוות בשבת אסור, בחול מותר. .2.3
 .]אם המנות לא שוות אסור גם בחול .2.4

 :םלכוהניחולק מהגרלה לגבי בשר הקרבנות ה .3
 לגבי קרבנות שנשחטו ביו"ט.("חלשים") גרלה מותרת ה .3.1
 בשר שנשחטו קודם יו"ט.מנות האסורה הגרלה לגבי  .3.2

 
 דברים שאסור לעשותם בשבת משום עובדין דחול :משנה ג

 �א ִיְׂשֹּכר ָאָדם ּפֹוֲעִלים ַּבַּׁשָּבת,
 ְו�א ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִלְׂשֹּכר לֹו פֹוֲעִלים.

 ַהְּתחּום ִלְׂשֹּכר ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ֵפרֹות,ֵאין ַמְחִׁשיִכין ַעל 
 ּוֵמִביא ֵפרֹות ְּבָידֹו. ֲאָבל ַמְחִׁשי� הּוא ִלְׁשֹמר,

 .אי ֲאִני ְלַהְחִׁשי� ָעָליוָּכל ֶׁשֲאִני ַזַּכאי ַּבֲאִמיָרתֹו, ַרּׁשַ  :ְּכָלל ָאַמר ַאָּבא ָׁשאּול
 שכירת פועלים: .1
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 חול. אסור לאדם לשכור פועלים לצורך יום .1.1
 לשכור פועלים עבורו. לחברואדם לומר אסור ל .1.2

 בשבת: )ראה מושגים( החשכה על התחום .2
 אסור. פירותכדי לשכור פועלים או להביא  .2.1
 .פירותלהביא בחזרתו אף , מותר, ויכול פירותכדי לשמור על ה .2.2
 כלל של אבא שאול: .2.3

במוצאי  לומר לאחרים לעשותםבשבת מותר להחשיך על התחום בשבת על דברים שמותר 
 שבת.

 
 מקרים שבהם מותר להחשיך על התחום :משנה ד

 ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַכָּלה,
 ְוַעל ִעְסֵקי ַהֵּמת ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכין.

 
 אּו ִמָּמקֹום ָקרֹוב.ּגֹוי ֶׁשֵהִביא ֲחִליִלין ַּבַּׁשָּבת, �א ִיְסֹּפד ָּבֶהן ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ּבָ 

 ָעׂשּו לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו לֹו ֶקֶבר, ִיָּקֵבר ּבֹו ִיְׂשָרֵאל,
 .א ִיָּקֵבר ּבֹו עֹוָלִמיתְוִאם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, �

 לטפל בצרכי כלה לפני כניסתה לחופה. .1
 להכין לו תכריכים., או להביא לו ארון לטפל בדברים הדרושים לקבורת המת, כגון: .1.1

 נכרי שעשה בשבת פעולות למען מת :ותרת נוספתכ
 הביא חלילים להספד של מת ישראל: .1

 במוצאי שבת.מיד  אם הביא ממקום קרוב, מותר להשתמש בהם .1.1
 אם הביא ממקום רחוק, יש להמתין במוצאי שבת עד שתהא שהות להביאם מאותו מקום. .1.2

 :בשבת עשה הנוכרי קבר .2
 ל במוצאי שבת.בו ישרא רלהיקביכול  ,אם עשה עבור נכרי .2.1
 אם עשה עבור ישראל לא יקבר בו אותו ישראל עולמית. .2.2

 
 דיני מת בשבת :משנה ה

 עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ַהֵּמת, ָסִכין ּוְמִדיִחין אֹותֹו,
 ּוִבְלַבד ֶׁש�א ָיִזיזּו בֹו ֵאָבר.
 ֶׁשַּיְמִּתין. ּוַמִּטיִלין אֹותֹו ַעל ַהחֹול ִּבְׁשִביל ,ׁשֹוְמִטין ֶאת ַהַּכר ִמַּתְחָּתיו

 קֹוְׁשִרין ֶאת ַהֶּלִחי, �א ֶׁשַּיֲעֶלה, ֶאָּלא ֶׁש�א יֹוִסיף.
 .ְוֵכן קֹוָרה ֶׁשִּנְׁשְּבָרה, סֹוְמִכין אֹוָתּה ְּבַסְפָסל אֹו ַבֲאֻרּכֹות ַהִּמָּטה, �א ֶׁשַּתֲעֶלה, ֶאָּלא ֶׁש�א תֹוִסיף

 ֵאין ְמַעְּמִצין ֶאת ַהֵּמת ַּבַּׁשָּבת,
 ַבֹחל ִעם ְיִציַאת ַהָּנֶפׁש.ְו�א 

 .ׁש, ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵפ� ָּדִמיםְוַהְמַעֵּמץ ִעם ְיִציַאת ֶנפֶ 
 לרחוץ אותו.לסוך אותו ו מותר לעשות כל מה שנצרך לגוף המת כגון: .1
 אסור להזיז אבר של המת. .2
 ., ולא יסריחהכר מתחת למת, כדי שיהא מוטל על החול תמותר לשמוט א .3
 קשירת הלחי של המת: .4

 אין לסגור את מה שכבר נפתח. .4.1
 מותר לקשור כדי שהפה לא יוסיף להיפתח. .4.2

 קורה שהחלה להישבר: .5
 אין להחזירה למקומה. .5.1
 כדי שלא תמשיך להישבר. המטה מותר לסמוך אותה בספסל או בקורות .5.2

 עצימת עיני המת: .6
 אין לעצום את עיניו אחר מותו. :בשבת .6.1
 אין לעצום את עיניו סמוך למיתתו. בחול: .6.2
 ם את עיני המת סמוך למיתתו נחשב לשופך דמים.העוצ .6.3

=== 
 פרק כד 

אוכל לבהמה  , הכנתנמצא בדרך בערב שבת כשמחשיך ובידו מוקצה :בפרק םהנושאים העיקריי
בשבת. דברים שמותר לעשות בשבת באופן ארעי או משום שהם 

 .הקשורים במצוו
 

 בידו מוקצהו בדרך בערב שבת כשמחשיךאדם  נמצא :משנה א
 ֶׁשֶהְחִׁשי� ַּבֶּדֶר�, נֹוֵתן ִּכיסֹו ַלָּנְכִרי, ִמי
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 ְוִאם ֵאין ִעּמֹו ָנְכִרי, ַמִּניחֹו ַעל ַהֲחמֹור.

 ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה,
 .ָּבתנֹוֵטל ֶאת ַהֵּכִלים ַהִּנָּטִלין ַּבּׁשַ 

 .נֹוְפִלין ֵמֲאֵליֶהםַּׂשִּקין ְוֶׁשֵאיָנן ִנָּטִלין ַּבַּׁשָּבת, ַמִּתיר ֶאת ַהֲחָבִלים, ְוהַ 
 היה לו כיס עם מעות: .1

 אם יש נכרי עמו, נותנן לנכרי. .1.1
 אם אין נכרי עמו, מניח את הכיס עם המעות על חמורו. .1.2

 היה נוהג בחמור טעון משא, כשיגיע לחצר הראשונה המשתמרת: .2
 החמור.מותר להוריד מ כלים שאינם מוקצה: .2.1
 פלים מעליהם.מתיר את הקשרים שלהם, והם נו  כלים שהם מוקצה: .2.2

 
 הכנת אוכל לבהמה בשבת :משנה ב

 ַמִּתיִרין ְּפִקיֵעי ָעִמיר ִלְפֵני ְבֵהָמה,
 ּוְמַפְסְּפִסים ֶאת ַהִּכִּפין, ֲאָבל �א ֶאת ַהִּזיִרין.

 ֵאין ְמַרְּסִקין �א ֶאת ַהַּׁשַחת ְו�א ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפֵני ְבֵהָמה, ֵּבין ַּדָּקה ֵּבין ַּגָּסה.
 .ַמִּתיר ֶּבָחרּוִבין ַלַּדָּקה ְיהּוָדהַרִּבי 

 ) של שיבולים, כדי שיהיו ראויים למאכל בהמה."פקיעי עמיר"מתירים אגודות קש ( .1
 ) אוכל לבהמה:"מפספסין"( פרור ופזור .2

 ענפים לחים של ארז (כיפין), מותר. .2.1
 קשרים (זירים), אסור. 3 -אגודות קש שקשורים ב .2.2

 אוכל בהמה: קריסו .3
 סה.גלבהמה  לאבהמה דקה ול לאמרסקים את השחת ואת החרובים, אין  תנא קמא: .3.1
 .לבהמה דקה חרובים מתיר לרסק רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): .3.2

 
 האכלה של בהמות ועופות שיש בה טרחה יתרה :משנה ג

 ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהָּגָמל,
 ְו�א דֹוְרִסין,

 ֲאָבל ַמְלִעיִטין.
 , ֲאָבל ַמְלִעיִטין.ְוֵאין ַמְמִרים ֶאת ָהֲעָגִלים

 ּוְמַהְלְקִטין ַלַּתְרְנגֹוִלין,
 ְונֹוְתִנין ַמִים ַלֻּמְרָסן,

 ֲאָבל �א גֹוְבִלים.
 ְוֵאין נֹוְתִנין ַמִים ִלְפֵני ְדבֹוִרים ְוִלְפֵני יֹוִנים ֶׁשַּבּׁשֹוָב�,

 .ּיֹותְוִלְפֵני יֹוֵני ַהְרְּדסִ ֲאָבל נֹוְתִנין ִלְפֵני ֲאָוִזין ְוַתְרְנגֹוִלים 
 האכלת גמל: .1

 אין אובסים את הגמל (מאכילים אותו הרבה, כדי שיספיק לו לכמה ימים). .1.1
 ) את האוכל לתוך גרונו."דורסין"לא דוחפים בכח ( .1.2
 .)"מלעיטין"להכניס אוכל לפיו (מותר  .1.3

 האכלת עגלים: .2
 אין ממרים אותם (תוחבים אוכל מעורב במים לתוך גרונם, כך שלא יוכלו להחזירו). .2.1
 להלעיט אותם.מותר  .2.2

 ).מותר לתחוב אוכל לפיהם של התרנגולים ("מהלקטין" האכלת תרנגולים: .3
 הכנת מורסן (פסולת קמח למאכל בהמה): .4

 מותר לתת מים לתוך המורסן. .4.1
 .("גובלים") אין לשים את המורסן בתוך מים .4.2

 האכלה והשקאה של בעלי כנף: .5
 .ולמצוא מזון) בעצמם אין לתת מים ואוכל לדבורים ויונים שבשובך (יכולים לעוף .5.1
 )."הרדסיות"יוני בית (לנותנים אוכל ומים לאווזים ותרנגולים, ו .5.2

 
 הכנת מאכל בהמה שלא היה מוכן עבורה בערב שבת :משנה ד

 ְמַחְּתִכין ֶאת ַהְּדלּוִעין ִלְפֵני ַהְּבֵהָמה,
 ְוֶאת ַהְּנֵבָלה ִלְפֵני ַהְּכָלִבים.

 .ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמן ַהּמּוָכן ָתה ְנֵבָלה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ֲאסּוָרה,ִאם �א ָהיְ  :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 כל אדם).אמותר לחתוך את הדלועים למאכל בהמה (למרות שסתם דלועים מיועדים למ .1
 חיתוך נבלה לפני הכלבים: .2
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 .מותר (למרות שבערב שבת לא הייתה עדיין נבלה) תנא קמא: .2.1
 מוקצה).היא הנבלה אסור (ש ואין הלכה כמותו):רבי יהודה ( .2.2

 
 דברים שמותר לעשות בשבת באופן ארעי או משום שהם קשורים במצוה :משנה ה

 ְמִפיִרין ְנָדִרים ַּבַּׁשָּבת,
 ְוִנְׁשָאִלין ִלְדָבִרים ֶׁשֵהן ְלֹצֶר� ַהַּׁשָּבת.

 ּפֹוְקִקין ֶאת ַהָּמאֹור,
 ּומֹוְדִדין ֶאת ַהַּמְטִלית

 ְוֶאת ַהִּמְקֶוה.
 ּוִביֵמי ַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית, ,יֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ָצדֹוקּוַמֲעֶׂשה בִ 

 ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיַח,
 ְוָקְׁשרּו ֶאת ַהְּמִקָּדה ְבֶגִמי

 ֵליַדע ִאם ֵיׁש ַּבִּגיִגית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו.
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 נדרים: .1
 מותר להפר נדרים בשבת. .1.1
 אפשר להישאל מחכם על נדרים שהתרתם היא לצורך השבת. .1.2

 .בובאופן ארעי בדבר שרגילים לסתום ("מאור") מותר לסתום חלון  .2
 מדידות: .3

 מותר למדוד את מידות המטלית שנגעה בשרץ, אם נגעה אח"כ גם בטהרות. .3.1
 מותר למדוד את מידות המקווה. .3.2

 מעשה שהיה בימי אביו של רבי צדוק ובימי אבא שאול בן בטנית: .4
 ,ומדדו בשבת בקנה גומא, ("מקידה") כלי חרס, קשרו בכלי חרס קטן ("טפיח") סתמו חלון .4.1
 הלכה.קביעת לצורך  וכל זה .4.2
 ממעשה זה למדנו: .4.3

 שמותר לסתום חלון. .4.3.1
 שמותר למדוד כאשר יש למעשה צורך של מצווה. .4.3.2
 .רך מצווה (קשר שאינו של קיימה)לצו שמותר לקשור קשר .4.3.3


