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מסכת שבת

דפי עזר ללימוד ד היומי
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24b ( )משנה ב25b ()כל שיש לו בית סמו לשלחנו
 י, שמות יב:רֹפ$ְ %ִ

! ֵוְ א תו ִֹתיר ִמֶ  עַ ד  ֶֹקר וְ הַ ֹ ָתר ִמֶ  עַ ד ֹקֶ ר ָ א
 י, במדבר כח:)ָ* ִמיד וְ נִ ְס%ָ ַעלַת ה
ֹ  ֹו עַ ל% ַ!ַ ְ ֹעלַת ַ!ַ ת
 טז, שמות יב:,ֶה ָלכ$ֶ ָ ֹו יֵע0 ַכֵל לְ כָל נֶפֶ ! הא לְ ב/ֵ אֲ ֶ!ר י- ַ א, ֶה בָ ה$ֶ ָ *ָל ְמלָאכָה א יֵע...
 כד, ויקרא כג:! ֶרעָ ה ִמ ְק ָרא קֹ ד%ְ 5ֹ זִ כְ רו5ֹ ַ!ָ תו,ֶיעי ְ אֶ חָ ד לַחֹ דֶ ! י ְִהיֶה ָלכ
ִ ִב4ְ ַ ָראֵ ל לֵאמֹ ר ַ חֹ דֶ ! ה$ְִ ֵ ר אֶ ל ְ נֵי י0ַ
 ח, במדבר יח:,ָ לְ חָ ק ע ֹול: לְ מָ ְ!חָ ה לְ בָ נֶי,י%ִ  נְ ַת: ְ ָראֵ ל ל$ִ
ְ רמֹ ָתי לְ כָל ָק ְד ֵ!י בְ נֵי י%ְ  אֶ ת ִמ ְ!מֶ ֶרת: ְי ל%ִ  וַ אֲ נִי ִהֵה נ ַָת5ֹהֲ ר9 וַ י ְַדֵ ר ה' אֶ ל
 יד, כו, דברי:יתנִי
ָ ִיתי *ְ כֹל אֲ ֶ!ר ִצ
ִ $ִ ָי ְ קוֹל ה' אֱ הָ י ע%ִ י ִמֶ  לְ מֵ ת ָ!מַ ְע%ִ י ִמֶ  ְ טָ מֵ א וְ א נ ַָת%ִ י בְ אֹ נִי ִמֶ  וְ א בִ עַ ְר%ִ ְכַל/ א
 ד, יח, דברי: @ ֹו5%ֶ %ִ : ְא!ית ?ֵז ֹצאנ
ִ  וְ ֵר: וְ י ְִצהָ ֶר:!ְֹ יר%ִ : ְגָנ0ְ א!ית
ִ ֵר
 יז, איכה ג:יתי טוֹבָ ה
ִ !ִָ  נַפְ ִ!י נ,ֹלו4ָ זְ נַח ִמ%ִ ַו
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משנה ב: further permitted and prohibited fuels for נר שבת
a.  שריפה5 תרומה( שמthat became  טמאand must be burnt): may not light it on  טוב,יו
i.
Reason: we are not allowed to burn , קדשיon  טוב,יו
1. Source 1 ()חזקיה: v. 1 – 2nd בקרmust be burnt on ( חול המועדnot )יו"ט
2. Source2 ()אביי: v. 2 excludes burning  עולת חולon  שבתor  טוב,יו
3. Source3 ()רבא: v. 3 " "הואexcludes 5 ”לבדו“ ;מכשיריexcludes ( מילהif not 8th day), in spite of ( ק"וwould permit)
4. Source4 ()ר' אשי: v. 4; 5 שבתוis an ( עשהand  איסור מלאכהis a  ;)ל"תthe  עשהof burning , קדשיisn’t  דוחהa מ"ע+מל"ת
ii.
Tangential discussion: implied permission to use  תרומה טמאהon ( חולfor )נר שבת
1. Source:  – רבjust as there is a  מצוהto burn  שנטמאו,קדשי, same applies to תרומה שנטמאת
a. And:  תורהpermits getting benefit from it while being burnt up
b. Source1 ()ר"נ: v. 5 – refers to  טמאה – תרומותas well as  – טהורהand "  – "לthey belong to 5כה, to use as fuel
c. Source2 (5)ר' יוחנ: v. 6; may not burn  מע"שthat became טמאmay burn  של תרומה5 שמthat became טמא
i.
Challenge: why not extend that implication to קדש שנטמא, and allow benefit from that
ii.
Rejection:  – ק"וif we cannot benefit from מע"ש, then certainly we may not benefit from קודש
1. Block: if so, why not apply that  ק"וto  תרומהand disallow benefit from ?הסקת תרומה טמאה
2. Defense: v. 6 states " "ממנוas a מיעוט
a. Question: why did we “arbitrarily” decide to permit  תרומהand disallow ?קודש
b. Answer:  קודשisn’t excluded, due to פנ"ק עכ"ס
i.
פ: ( פיגולdoesn’t apply to )תרומה
ii.
נ: ( נותרdoesn’t apply to )תרומה
ק: 5 תרומה( קרבis not called a “5)”קרב
iii.
iv.
ע: ( מעילהno such liability for misusing )תרומה
v.
כ: ( כרתno  כרתfor eating )תרומה בטומאה
ס: 5 תרומה( אסור לאונnot prohibited to 5)אונ
vi.
c. Challenge:  תרומהis more severe, due to מחפ"ז
i.
מ: liability for , מיתה בידי שמיfor violation (not for ,)קדשי
ii.
ח: has to pay an extra  חומשfor violating ( תרומהnot for ,)קדשי
iii.
פ: no 5( פדיוunlike ,קדשי, which can be redeemed if ,)בעלי מו
iv.
ז: prohibited to ,( זריnon-,)כהני
d. Defense: , קדשיhas more stringencies
e. Alternate defense: the punishment of  כרתindicates inherent severity
f. רנב"י: v. 7 (excluding use as fuel if  )טהורimplies that ( תרומהif “ )טמאהbelongs” to the fire
b. 5( עטרremains of )זפת: smells bad
i.
ר' ישמעאל: may not use it, due to כבוד שבת
1. Reason ()רבא: since it smells bad, he may walk away
a. Challenge ()אביי: let him walk away!
b. Answer:  – הדלקת נר בשבתis an obligation (and we must eat by the light of the )נר
i.
Per: ’רבs ruling that  הדלקת נרis a חובה, but washing in hot water for  שבתis רשות
ii.
And:  )?(רבאadds that it is a מצוה, per the description of ר' יהודה בר אילעאי
1. Tangent: about  בציצית5סדי, which his students didn’t wear, due to a concern about כסות לילה
2. Tangent: application of v. 8 to  נר שבתor other pleasures related to שבתCע"ש
a. ברייתא: definition of wealthy person; ר"מ, 5ר' טרפו, ר"ע, ר' יוסי
ii.
,חכמי: may use all oils – sesame, nut, radish, fish, gourd, 5 עטרand naptha
iii.
5ר' טרפו: must use olive oil exclusively
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