
 

 שבת במקרא ובמשנה- עיון מבואי
hochstein@hadar.org -הר' אביטל הוכשטיין  

 מבנה משנה שבת
 פתיחה (פ"א מ"א)

 א. חטיבת ליל שבת (פ"א מ"ב - פ"ד).
 1.      הפסקת פעילות ביום חול ובשבת (פ"א מ"ב-מ"ג).

 2.      "בו ביום" (פ"א מ"ד - סוף).
 3.      נר של שבת (פ"ב).

 4.      השארת תבשיל על האש (פ"ג).
 5.      הטמנה (פ"ד).

 ב. חטיבת הוצאה (פ"ה - פ"ו).
 1.      במה בהמה יוצאה (פ"ה).

 2.      במה איש, אישה וילד יוצאים (פ"ו).
 3.      כללים, האחרון עוסק בהוצאה, ודוגמאות לכלל האחרון (פ"ז).

 4.      המינימום המותר להוצאה (פ"ח).
 5.      (קובץ "מנין…"), קשור אסוציאטיבית לפרק הקודם.
 6.      המשך דיני הוצאה מינימלית (פ"ט מ"ה - פ"י מ"ה).

 ג. חטיבת המינימום של עבודות אחרות (פ"י מ"ו - פט"ו מ"ג).
 1.      נטילת צפורניים (פ"י מ"ו).

 2.       דיני זריקה והעברה (פי"א).
 3.       בנייה, חרישה (פי"ב מ"א - מ"ב).

 4.      כתיבה (פי"ב מ"ג - מ"ה).
 5.      אריגה (פי"ג מ"א - מ"ה).

 6.      ציד (פי"ג מ"ה - סוף פ"יג).
משקה (מ"ג), רפואה צמחי (מ"ב), מלח מי מ"א), (פי"ד שרצים ציד מלאכות: ממש שאינן מלאכות .7                

 רפואי (מ"ד).
 8.      מהו קשר מינימלי, קיפול אינו קשר (פט"ו מ"א-מ"ג).

 ד. חטיבת השֵרפה (פט"ז מ"א-מ"ח).
 ה. חטיבת טלטול כלים בשבת (פי"ז מ"א - פי"ט מ"א).

 1.      טלטול כלים וטלטול בשביל בהמה (פי"ז מ"א - פי"ח מ"ב).
 2.      סיוע רפואי לבהמה ולאישה (פי"ח מ"ב - מ"ג).

 3.      סיוע רפואי למילה (פי"ט).

 ו. חטיבת שונות (פרקים כ-כד).
 

 ערוך מתוך המבוא לפירושו של פרופ' ספראי למשנה שבת
 
 

 



 סמינר חורף תשע"ט- השבת: בין קידוש להבדלה

 משנה מסכת שבת
בפנים הבית ובעל בחוץ עומד העני כיצד בחוץ ארבע שהן ושתים בפנים ארבע שהן שתים השבת יציאות א: משנה א                      פרק

 פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור ...
 משנה ג: לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ...
 פרק ב משנה א: במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין ...

 פרק ג משנה א: כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל בגפת ובעצים לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן את האפר...
 פרק ד משנה א: במה טומנין ובמה אין טומנין...

 פרק ה משנה א: במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה...
 פרק ו משנה א: במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה ...

 משנה ד: לא יצא האיש לא בסיף ולא ב...
חטאת אלא חייב אינו הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה שבת עיקר השוכח כל בשבת אמרו גדול כלל א: משנה ז                      פרק
הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא היודע ושבת שבת כל על חייב הרבה בשבתות הרבה מלאכות ועשה שבת עיקר היודע                     אחת

 בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת:
והלש והמרקד הטוחן הבורר והזורה הדש והמעמר והקוצר והחורש הזורע אחת חסר ארבעים מלאכות אבות ב:                  משנה
חוטין ב' והפוצע חוטין שני והאורג נירין בתי שתי והעושה והמיסך והטווה והצובעו והמנפצו המלבנו הצמר את הגוזז                    והאופה
עורו את והמעבד המולחו והמפשיטו השוחטו צבי הצד תפירות שתי לתפור ע"מ הקורע תפירות שתי והתופר והמתיר                   הקושר
בפטיש המכה והמבעיר המכבה והסותר הבונה אותיות שתי לכתוב מנת על והמוחק אותיות שתי הכותב והמחתכו                  והמוחקו

 המוציא מרשות לרשות הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת:
ואין להצניע כשר שאינו וכל חטאת עליו חייב בשבת והוציאו כמוהו ומצניעין להצניע הכשר כל אמרו אחר כלל ועוד ג:                      משנה

 מצניעין כמוהו והוציאו בשבת אינו חייב אלא המצניעו:
 פרק ח משנה א: המוציא יין כדי מזיגת הכוס חלב כדי גמיעה דבש כדי ...

 פרק ט משנה ה: המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה תבלין כדי לתבל ביצה קלה ...
 פרק י משנה א: המצניע לזרע ולדוגמא ולרפואה והוציאו בשבת חייב ...

 משנה ז: הנוטל ציפורניו זו בזו או בשיניו...
ורשות היחיד לרשות היחיד מרשות חייב היחיד לרשות הרבים מרשות הרבים לרשות היחיד מרשות הזורק א: משנה יא                    פרק

 הרבים באמצע ...
 פרק יב משנה א: הבונה כמה יבנה ויהא חייב הבונה כל שהוא ...

 משנה ב: החורש כל שהוא ...
 משנה ג: הכותב שתי אותיות ...

 פרק יג משנה א: רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין ...
 משנה ה: רבי יהודה אומר הצד ציפור למגדל...

 פרק יד משנה א: שמונה שרצים האמורים בתורה הצדן והחובל בהן חייב ...
 פרק טו משנה א: אלו קשרים שחייבין עליהן ...

בכל שכתובים פי על ואף בהן קורין שאין ובין בהן שקורין בין הדליקה מפני אותן מצילין הקודש כתבי כל א: משנה טז                        פרק
 לשון טעונים גניזה ומפני מה אין קורין בהם מפני ביטול בית המדרש ...

 משנה ב: צילין מזון שלוש סעודות...
 פרק יז משנה ד: כל הכלים ניטלין לצורך ושלא לצורך, רבי נחמיה אומר אינן טניטלין אלא לצורך

 פרק יח משנה ב: חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינון למאכל בהמה מטלטלין אותן,
 משנה ג: מיילדין את האישה בשבת וקוין לה חכמה ממקום למקום...

 פרק יט משנה א: רבי אליעזר אומר אם לא הביא כלי מערב שבת מביאו בשבת ...
 פרק כא משנה א: נוטל אדם את בנו והאבן בידו ...

 פרק כב משנה א: חבית שנשברה מצילין הימנה מזון שלש סעודות ואומר לאחרים באו והצילו לכם ...
 פרק כד משנה א: מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכרי ...

  
  

 רמב"ם הלכות שבת פרק כד הלכה יב
נביאים הזהירו אם ומה אמרו זה, באיסור נגעו מה ומפני בחול, עושה שהוא כדרך בשבת דברים מקצת לטלטל חכמים                     אסרו
טלטול יהיה שלא וחומר קל דבר" "ודבר שנאמר החול כשיחת השבת שיחת ולא בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהיה שלא                     וצוו
אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן להגביה ויבוא בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בחול כטלטול                      בשבת
ה') (דברים בתורה שנאמר הטעם ובטל שבת שלא ונמצא בו שיתעסק דבר ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן                     וכיוצא

 "למען ינוח".
 

 
 



 סמינר חורף תשע"ט- השבת: בין קידוש להבדלה

 שמות ט"ז- פרשת המן
ַלֹחֶדׁש יֹום ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ִסיָני ּוֵבין ֵאיִלם ֵּבין ֲאֶׁשר ִסין ִמְדַּבר ֶאל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל וַָּיבֹאּו ֵמֵאיִלם וִַּיְסעּו                     א
וַּיֹאְמרּו ג ַּבִּמְדָּבר. ַאֲהרֹן ְוַעל מֶֹׁשה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל [וִַּיּלֹונּו] וילינו ב ִמְצָרִים. ֵמֶאֶרץ ְלֵצאָתם                   ַהֵּׁשִני
ִּכי ָלׂשַֹבע ֶלֶחם ְּבָאְכֵלנּו ַהָּבָׂשר ִסיר ַעל ְּבִׁשְבֵּתנּו ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ד' ְבַיד מּוֵתנּו ִיֵּתן ִמי ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני                   ֲאֵלֶהם
ִהְנִני מֶֹׁשה ֶאל ד' וַּיֹאֶמר    ד ָּבָרָעב. ַהֶּזה ַהָּקָהל ָּכל ֶאת ְלָהִמית ַהֶּזה ַהִּמְדָּבר ֶאל אָֹתנּו                  הֹוֵצאֶתם
ְוָהָיה ה לֹא. ִאם ְּבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלְך ֲאַנֶּסּנּו ְלַמַען ְּביֹומֹו יֹום ְּדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם וְָיָצא ַהָּׁשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם                    ַמְמִטיר
ָּכל ֶאל ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר    ו יֹום. יֹום ִיְלְקטּו ֲאֶׁשר ַעל ִמְׁשֶנה ְוָהָיה ָיִביאּו ֲאֶׁשר ֵאת ְוֵהִכינּו ַהִּׁשִּׁשי                    ַּבּיֹום
ֶאת ְּבָׁשְמעֹו ד' ְּכבֹוד ֶאת ּוְרִאיֶתם ּובֶֹקר ז ִמְצָרִים. ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוִציא ד' ִּכי וִיַדְעֶּתם ֶעֶרב ִיְׂשָרֵאל                   ְּבֵני
ְוֶלֶחם ֶלֱאכֹל ָּבָׂשר ָּבֶעֶרב ָלֶכם ד' ְּבֵתת מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר ח ָעֵלינּו. [ַתִּלינּו] תלונו ִּכי ָמה וְַנְחנּו ד' ַעל                    ְּתֻלּנֵֹתיֶכם
ט ד'. ַעל ִּכי ְתֻלּנֵֹתיֶכם ָעֵלינּו לֹא ָמה וְַנְחנּו ָעָליו ַמִּליִנם ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְּתֻלּנֵֹתיֶכם ֶאת ד' ִּבְׁשמַֹע ִלְׂשּבַֹע                    ַּבּבֶֹקר
ַאֲהרֹן ְּכַדֵּבר וְַיִהי י ְּתֻלּנֵֹתיֶכם. ֵאת ָׁשַמע ִּכי ד' ִלְפֵני ִקְרבּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲעַדת ָּכל ֶאל ֱאמֹר ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה                      וַּיֹאֶמר

  ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וִַּיְפנּו ֶאל ַהִּמְדָּבר ְוִהֵּנה ְּכבֹוד ד' ִנְרָאה ֶּבָעָנן.
ָבָׂשר ּתֹאְכלּו ָהַעְרַּבִים ֵּבין ֵלאמֹר ֲאֵלֶהם ַּדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתלּוּנֹת ֶאת ָׁשַמְעִּתי יב ֵּלאמֹר. מֶֹׁשה ֶאל ד' וְַיַדֵּבר                    יא
ָהְיָתה ּוַבּבֶֹקר ַהַּמֲחֶנה ֶאת ַוְּתַכס ַהְּׂשָלו ַוַּתַעל ָבֶעֶרב וְַיִהי יג ֱאלֵֹהיֶכם. ד' ֲאִני ִּכי וִיַדְעֶּתם ָלֶחם ִּתְׂשְּבעּו                   ּוַבּבֶֹקר
טו ָהָאֶרץ. ַעל ַּכְּכפֹר ַּדק ְמֻחְסָּפס ַּדק ַהִּמְדָּבר ְּפֵני ַעל ְוִהֵּנה ַהָּטל ִׁשְכַבת ַוַּתַעל יד ַלַּמֲחֶנה. ָסִביב ַהַּטל                    ִׁשְכַבת
ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם הּוא ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר הּוא ַמה ָיְדעּו לֹא ִּכי הּוא ָמן ָאִחיו ֶאל ִאיׁש וַּיֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ְבֵני                     וִַּיְראּו
ַנְפׁשֵֹתיֶכם ִמְסַּפר ַלֻּגְלּגֶֹלת עֶֹמר ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ִמֶּמּנּו ִלְקטּו ד' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה טז ְלָאְכָלה. ָלֶכם ד'                    ָנַתן
ֶהְעִּדיף ְולֹא ָבעֶֹמר וַָּימֹּדּו יח ְוַהַּמְמִעיט. ַהַּמְרֶּבה וִַּיְלְקטּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵכן וַַּיֲעׂשּו יז ִּתָּקחּו. ְּבָאֳהלֹו ַלֲאֶׁשר                  ִאיׁש
כ  ּבֶֹקר. ַעד ִמֶּמּנּו יֹוֵתר ַאל ִאיׁש ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר יט ָלָקטּו. ָאְכלֹו ְלִפי ִאיׁש ֶהְחִסיר לֹא ְוַהַּמְמִעיט                    ַהַּמְרֶּבה
אֹתֹו וִַּיְלְקטּו כא מֶֹׁשה. ֲעֵלֶהם וִַּיְקצֹף וִַּיְבַאׁש ּתֹוָלִעים וַָּיֻרם ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו ֲאָנִׁשים וַּיֹוִתרּו מֶֹׁשה ֶאל ָׁשְמעּו                   ְולֹא
ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְׁשֵני ִמְׁשֶנה ֶלֶחם ָלְקטּו ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום וְַיִהי כב וְָנָמס. ַהֶּׁשֶמׁש ְוַחם ָאְכלֹו ְּכִפי ִאיׁש ַּבּבֶֹקר                   ַּבּבֶֹקר
ֵאת ָמָחר ַלד' ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ד' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר הּוא ֲאֵלֶהם וַּיֹאֶמר כג ְלמֶֹׁשה. וַּיִַּגידּו ָהֵעָדה ְנִׂשיֵאי ָּכל                    וַָּיבֹאּו
ַעד אֹתֹו וַּיִַּניחּו כד ַהּבֶֹקר. ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ַהִּניחּו ָהעֵֹדף ָּכל ְוֵאת ַּבֵּׁשלּו ְּתַבְּׁשלּו ֲאֶׁשר ְוֵאת ֵאפּו ּתֹאפּו                    ֲאֶׁשר
ַלד' ַהּיֹום ַׁשָּבת ִּכי ַהּיֹום ִאְכֻלהּו מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר כה ּבֹו. ָהְיָתה לֹא ְוִרָּמה ִהְבִאיׁש ְולֹא מֶֹׁשה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר                    ַהּבֶֹקר
ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום וְַיִהי כז ּבֹו. ִיְהֶיה לֹא ַׁשָּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ִּתְלְקֻטהּו ָיִמים ֵׁשֶׁשת כו ַּבָּׂשֶדה. ִתְמָצֻאהּו לֹא                   ַהּיֹום
כט  ְותֹורָֹתי. ִמְצו ַֹתי ִלְׁשמֹר ֵמַאְנֶּתם ָאָנה ַעד מֶֹׁשה ֶאל ד' וַּיֹאֶמר    כח ָמָצאּו. ְולֹא ִלְלֹקט ָהָעם ִמן                   ָיְצאּו
ִאיׁש ֵיֵצא ַאל ַּתְחָּתיו ִאיׁש ְׁשבּו יֹוָמִים ֶלֶחם ַהִּׁשִּׁשי ַּבּיֹום ָלֶכם נֵֹתן הּוא ֵּכן ַעל ַהַּׁשָּבת ָלֶכם ָנַתן ד' ִּכי                      ְראּו
ָלָבן ַּגד ְּכֶזַרע ְוהּוא ָמן ְׁשמֹו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵבית וִַּיְקְראּו לא ַהְּׁשִבִעי. ַּבּיֹום ָהָעם וִַּיְׁשְּבתּו ל ַהְּׁשִביִעי. ַּבּיֹום                    ִמְּמֹקמֹו
ְלַמַען ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ִמֶּמּנּו ָהעֶֹמר ְמלֹא ד' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר לב ִּבְדָבׁש. ְּכַצִּפיִחת                  ְוַטְעמֹו
ַקח ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר לג ִמְצָרִים. ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבהֹוִציִאי ַּבִּמְדָּבר ֶאְתֶכם ֶהֱאַכְלִּתי ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם ֶאת                  ִיְראּו
מֶֹׁשה ֶאל ד' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר לד ְלדֹרֵֹתיֶכם. ְלִמְׁשֶמֶרת ד' ִלְפֵני אֹתֹו ְוַהַּנח ָמן ָהעֶֹמר ְמלֹא ָׁשָּמה ְוֶתן ַאַחת                    ִצְנֶצֶנת
נֹוָׁשֶבת ֶאֶרץ ֶאל ּבָֹאם ַעד ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַהָּמן ֶאת ָאְכלּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני לה ְלִמְׁשָמֶרת. ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַאֲהרֹן                   וַּיִַּניֵחהּו

 ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען.  לו ְוָהעֶֹמר ֲעִׂשִרית ָהֵאיָפה הּוא.
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