
 

 ע דף שבת
 ? מילי מנהני. שבת עיקר היודע

  יצחק בר נחמן רב  אבוה בר רבה אמר נחמן רב  

  ושבת שבת לכל אחת שמירה  הרבה לשבתות אחת שמירה  השבת את ישראל בני ושמרו

  הרבה לשבתות אחת שמירה  ושבת שבת לכל אחת שמירה  תשמרו שבתתי ואת

 
 ? סיפא שנא ומאי שנא מאי  .שבת שהוא היודע

  נחמן רב  ספרא רב  המשנה
 עיקר היודע רישא
 מלאכות ועשה, שבת

   הרבה בשבתות הרבה

 שבת כל על חייב
  ושבת

 הוא שבת מידיעת
  פורש

שכח שזה  – שגגה חדא
לכן מביא על כל  –שבת 

  שבת ושבת

 שהוא היודעסיפא 
 מלאכות ועשהשבת 
   הרבה בשבתות הרבה

 כל אב על חייב
  ומלאכה מלאכה

 הוא מלאכה מידיעת
  פורש

שכח כל  – שגגות טובא
מלאכה שהיא אסורה 

ולכן חייב על כל מלאכה 
  ומלאכה

  
  ? מנלן מלאכות חילוק

  ר' יוסי   ר' נתן  שמואל
 יומת מות מחלליה
 מיתות רבתה התורה
  אחד חילול על הרבה

  
, למזיד ענין אינו אם

   דכתיב
 יומת מלאכה העשה כל

 ומאי, לשוגג ענין תנהו -
  בממון יומת - יומת

, השבת ביום משבתיכם בכל אש תבערו לא
  ? לומר תלמוד מה
 בני עדת כל את משה ויקהל שנאמר לפי

 תעשה ימים ששת 'וגו הדברים אלה ישראל

  . מלאכה

  2  -דברים 

   1 -דברים ה

  36   -אלה 
______________  

  . בסיני למשה שנאמרו מלאכות 39 אלו         
 אלא חייב אינו אחד בהעלם כולן עשאן יכול
. תשבת ובקציר בחריש לומר תלמוד - אחת

 ועל חרישה על: אומר אני ועדיין(קושי) 
 לאא חייב אינו כולן ועל, שתים חייב - הקצירה

 הבערה, אש תבערו לא: לומר תלמוד! אחת
 רולומ, אליה להקיש - יצאת ולמה, היתה בכלל

 עליה וחייבין מלאכה אב שהיא הבערה מה: לך
 חייבין מלאכה אב שהוא כל אף - עצמה בפני
  עצמה בפני עליה

 שחייבים פעמים - מהנה מאחת ועשה
 כל על שחייבין ופעמים, כולן על אחת
  . ואחת אחת
 טעמא מאי, חנינא ברבי יוסי רבי ואמר
   יוסי דרבי

  שמעון  אחת

  משמעון שם  אחתמ

  אבות  הנה

  תולדות  הנהמ
סמיכות 

-ל אחת
  הנה

 שבת זדון - הנה שהיא אחת
 . מלאכות ושגגת

 שגגת - אחת שהיא הנה
  מלאכות  וזדון שבת

  
  
  

  
  אש תבערו לא

  נתן רבי  יוסי רבי
לא ענוש סקילה וכרת אלא  יצאת ללאו הבערה

  איסור לאו
ללמד חילוק מלאכות שחייבים  – יצאת לחלק

  חטאת על כל מלאכה ומלאכה
 

  ? מהו בידו(מלאכות)  וזה(שבת)  זה העלם: נחמן מרב רבא מיניה בעא: שאלה
  (כי עיקר המצוה זה שבת) . אחת אלא חייב ואינו, בידו שבת העלם הרי: ליה אמר: 1 תשובה

(אם היה העלם ! ואחת אחת כל על וחייב, בידו מלאכות העלם הרי, אדרבא: דחייה
מלאכה בלבד, היה חייב על כל מלאכה ומלאכה אז למה מקילים לו אם הוא גם שגג 

  בשבת?)
  



 

  , חזינן: אשי רב אמר אלא: 2תשובה 
 אחת אלא חייב ואינו בידו שבת העלם הרי - פריש קא שבת משום אי , 

 ואחת אחת כל על וחייב בידו מלאכות העלם הרי - קפריש מלאכה משום ואי . 
   פריש כלום, מלאכות משום אלא - משבת פריש כלום: אשי לרב רבינא ליה אמר: דחייה     
  ! שבת משום אלא - ממלאכות     

  )1כמו תשובה  –ייב רק חטאת אחת ח -(רש"י  .שנא לא, אל: אתגובה לדחייה  `
  
  

 למה מנינא: בה והוינן אחת חסר ארבעים מלאכות אבות: תנן: (שחייבים רק אחת) קושי על התשובה
  ? לי

  . ואחת אחת כל על חייב - אחד בהעלם כולן עשאן שאם: יוחנן רבי ואמר
  

  בידו שבת העלם: אמרת אי אלא     – בידו וזה זה העלם בשלמא אמרת אי
         - לה משכחת היכי אחת אלא חייב אינו        שפיר – ואחת אחת כל על חייב

  ?מלאכות ושגגת שבת בזדון                        
        
  קישכריש ל לה סבר אי אלא: קושי          , יוחנן כרבי ליה סבר אי הניחא      
  ,וכרת בלאו שישגוג עד: דאמר   בלאו שהזיד פי על אף בכרת ששגג כיון דאמר      
  ? במאי שבת ליה דידע        בלאו שבת ליה דידע לה משכחת      

  
 . עקיבא דרבי ואליבא, בתחומין לה דידע: תירוץ      

  
  :רבא אמר

  שגגת מלאכות(זדון שבת ו)  (וזדון מלאכות) שגגת שבת  
  טחן  קצר   טחן  קצר   מה עשה

  2ידיעה   2ידיעה   1ידיעה   1ידיעה   ומתי מה נודע לו
מה נגרר 
  מהקרבן?

קצירה של שגגת 
  מלאכות

טחינה של שגגת 
  מלאכות

    

  3ידיעה   1ידיעה   2ידיעה   2ידיעה   ומתי מה נודע לו
מה נגרר 
  מהקרבן?

טחינה של שגגת 
  שבת 

קצירה של שגגת   
  שבת

 –אינה נגררת 
  קרבן אחרצריך 

מה נגרר 
מהקרבן לפי 

  אביי?

  
  טחינה של 
  שגגת שבת 

    
  

טחינה של שגגת 
  מלאכות

  
קצירה של שגגת 

  שבת

  

  

 


