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  .קגד�  שבת
  ?הקודח כל שהוא באופני� דלהל� הא� חייב

  
  השאיר את המסמר כדי לתלות עליו  עשה חור במסמר והוציאו   

   דהרי עשה בני" כל דהו חייב    משו� בונה�לרב 
   כיו" דהוי גמר מלאכה חייב   דאינו גמר מלאכה פטור    משו� מכה בפטיש�לשמואל 

  
  ? הוא מתחייבבכמה, התולש עולשי� והמזרד זרדי�

  
  2 שאינו מתכוו� ליפות� 1קרקע של חברו  שמתכוו� ליפות הקרקע�קרקע שלו   

  בכגרוגרת  בכל שהוא  לצור� אכילה
  בכמלא פי גדי  בכל שהוא  לצור� בהמה
  כדי לבשל גרוגרת מביצת תרנגולת  בכל שהוא  לצור� הסקה

  
  ?הכותב בשבת ביד שמאל הא� חייב

  
  ותב בשמאל ושמאלי שכותב בימי�בימני שכ  בשולט בשתי ידיו   

  פטור  חייב  לתנא קמא 
  )דלא גרע מרוש�(חייב   חייב  יוסי' לר

  
  ?מה הדי�,  או הרוש� שני סימני�, הכותב שתי אותיות שאי� לה� משמעות
  

  סימני�' הרוש� ב  )'א' א(אותיות בלא משמעות ' ב  
  פטור  3חייב  ק דמתניתי�"לת

  חייב  חייב   יוסי' לר
  פטור  4פטור  ברייתאלתנאי� ד

                                                           
 דכל ,)ה בארעא"בד(' עוד כתבו התוס. יפויבו ה באיל� יבש שלא שיי� "דה, )ה באג�"בד(' כתבו התוס 1

. ולכ� כשאינו מתכוו� ליפותה פטור, ש שפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה"החילוק הזה הוא אליבא דר
דהג� שלא , ג� בקרקע דחבריה,  חייב!יהודה דמחייב במלאכה שאי� צריכה לגופה ' אול� אליבא דר

 .מתכוו� ליפותה סו" סו" הוא מיפה אותה והוי מלאכה גמורה
הביאו מחלוקת ) ה לא"בד(' ובתוס. מ כיו� שלא ניחא ליה אינו מתחייב"מ, והג� שיש כא� פסיק רישיה 2

ואילו , לכתחילה' אפי סובר דמותר) 'סבר הוער� ', ער� פסק א(ערו� הד, � שאר ראשוני� בזהעהערו� 
  .חולקי� וסוברי� שרק פטור אבל איסורא ודאי איכא' התוס

' אותיות בלא משמעות אפי' ב' מבואר שאפי, שתיה� אלפי�ש ,)בי� מש� אחדה "בד(י במשנה "כ� פירש 3
 .ק"מש� אחד חייב אליבא דת

יהודה ' ק דברייתא ור"אכ� ג� לדברי ת, מבואר להדיא שפטור) 'בעמוד ב(' ש במסקנא של הגמ"בדברי ר 4
וכ� לרב� . ד פטוראבל מש� אח, שמות' אותיות מב' שה� ב, משמעו� חייב" ש�"דדוקא בכותב , מוכח כ�

שיש לו " שש"דדוקא ב, מאאזר� מבואר שפטור" אא"משש� אבל א� כתב " שש"יב ביגמליאל שמח
ולא מהני מה . אבל א� אי� לו משמעות במקו� אחר לא, בסימ� אחד' משמעות במקו� אחר אז חייב אפי

 .שכותבי� כ� בקמיעות
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  :שבת ד� קג
  ?מה הדי�אחת הכותב שתי אותיות מתו� תיבה 

  
    משמעו�"ש�"כתב   

   אותיות לא זהות�
  משש� " שש"כתב 

   אותיות זהות�
  פטור  חייב  יהודה' ק דברייתא ולר"לת

  )אבל לא צרי* כל הפסוק( עד שיכתוב תיבה שלמה  פטור   שמעו�' לר
  חייב  חייב  יהודה בש� רב� גמלאיל' לר

  
  ?"מאחת מהנה"דיוסי מקרא ' דרשת רחנינא את ' יוסי בר' כיצד ביאר ר

  
  1הדרשה ממה שהכל מיותר  "מ"הדרשה מתוספת ה  הדרשה מהתיבה בעצמה  

  , כל המלאכה  " אחת"  מאחת 
  "שמעו""כתב 

     מקצת המלאכה
  משמעו"" ש�"כתב 

  2אחת שהיא הנה
  3הנה שהיא אחת  על תולדותג� ב יחי   חייב על אבות " הנה"  מהנה

  
  ? דלהל� הא� חייב� באופניהתיבההכותב חלק מ� 

  
  מגדיאל" גד"מנחור " נח"  מדניאל" דנ"משמעו� " שמ"  

  חייב  חייב  לברייתא הראשונה
  חייב  4פטור  לברייתא דכתיבה תמה

  

                                                           
 או לכתוב תיבת .כלל" מהנה"בת תילכתוב וכ" בלא ' בלא מ" אחת"היה לו לכתוב , פירוש 1
 ).שש דרשות(ולכ* יש לדרוש מכולהו , בכלל" מאחת "תתיבלכתוב וכ" לא ' בלא מ" הנה"
 וזה באופ", דאזלינ" בתר המלאכות שעשה, דהיינו שמחלל שבת אחת וחייב עליה חטאות הרבה 2

 ).ות בשבתשיודע שהיו� שבת ולא יודע שמלאכות אלו אסור (,של זדו" שבת ושגגת מלאכות
וזה , דאזלינ" בתר השבת שחילל, דהיינו שעושה מלאכות הרבה ואינו חייב אלא חטאת אחת 3

שלא ידע שהיו� שבת אבל יודע שמלאכות אלו אסורות  (,באופ" של שגגת שבת וזדו" מלאכות
 ).בשבת

ותב כוממילא כא" כש,  שסתו� שעשאו פתוח או פתוח ועשאו סתו� פסולתברייתא זו סובר 4
אמנ� הברייתא השניה . ופטור" ש�"הרי שעשאו פתוח ואי" כא" במשמעות תיבת , משמעו"" מש"
ל שפתוח ועשאו סתו� "ועל כרח* דס, ת"יהודה ב" בתירא שמצא רמז לניסו* המי� מה' ל כר"ס

 ). בו למסקנאהנשאר, על תירו. זה' והג� שהקשתה הגמ (,ה נמי סתו� ועשאו פתוח כשר" וה,כשר


