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 גלי מסכתא 
הוכן ע"י ת"ח א' מיקירי ירושלים והופץ על ידי כולל עיון הדף 

 עיקר כללי מסקנת הסוגיות [ומקורות] 
מיועד לאלו שלמדו הסוגיא לתועלת חזרה מקוצרת ושינו� 

 

 

מסכת שבת 
 

 

 

 

 
כללי� לשימוש 

[ ]  =   מקור או טע� הדבר 
( )  =   הוספת פרט או תוספת ביאור 
להל'  =   להלכה (כמוב� לא למעשה) 

מדאו'  =   מדאורייתא 

לרש"י  =   שיטת רש"י כשתוס' חולקי� � עי' בספר סיכומי גפ"ת את שיטת 

תוס' (וג� לעיקרי החידושי� שבתוס') 

 

בפע� הראשונה כדאי לדקדק מאד בדברי הסיכו� כדי לתפוס מלא המוב� לאור מה 
שלמדת בפני� הגמרא, ואח"כ לחזור בקלות הרבה פעמי� שיהיו מחודדי� בפי�. 
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פי"ב הבונה 

גמ' קב: � קה. 
בונה חייב בכל שהוא [במשכ� � חפירה להצניע מחטי�, פיטפוט כירה קטנה, אבר לסתו� נקב בקרש] 

וכ� מכה בפטיש (לרש"י � מפוצ� אב� מסלע) 

שורה תחתונה חייב על צידוד אב�, באמצע � בטיט, 
העליונה � (לרש"י ת"ק � בטיט, ר' יוסי �) הנחה 

מסתת (מרבע אב�) כל שהוא, נקב בלול או יתד במרא � לרב משו� בונה, לשמואל מכה בפטיש 

לרשב"ג � מכה בקורנס אסדי� חייב [רבה ורב יוס� � מאמ� ידו, 
אביי ורבא � כמרדדי טסי משכ� (רש"י � להחליק הקורנוס)] 

חורש, יפוי קרקע כל שהוא חייב [במשכ� � ראוי לקלח א' של סמני�] 
חו� מבאג�, בארעא דחבריה [לרש"י � לא איכפת ליה] 

חיוב תולש עולשי� וזרדי� � לאד� בכגרוגרת, לבהמה כמלא פי גדי, להיסק כדי לבשל ביצה,  
ליפות הקרקע בכ"ש 

כותב ב' אותיות חייב לר' יוסי משו� רוש� (רש"י � לת"ק רוש� פטור) 

ת"ק דמשנה � רש"י במשנה � חייב במתכוי� לכתוב "אא" או "אב" 
ת"ק דברייתא, ר"י, ר' יוסי � א� "שמ" משמעו� [מאחת � אחת (שלימה)] 

ר"י בש� ר"ג � א� "תת" מתתראו 
ר"ש � צרי� "שמעו�" [מאחת = דא"צ פסוק של�] 

לר"ש קודח, גורר (ממחק), עיבוד, צורה � חייב רק בתיקו� כולו 

ר"י, ר"י ב� בתירה � החלי� "מ" פתוח וסתו� כשר, וברייתא של כתיבה תמה חולק 

{לוחות � "�" "ס" בנס, נקרא מבפני� ומבחו�; בזמ� ריב"ל דרשו דרדקי א"ב, א"ת ב"ש, 
אח"ס בט"ע גי"�, א"ל ב"� ג"�; שקר שכיח, לא קאי} 

מסרט על בשרו � לר"א חייב [כב� סטדא], וחכמי� פוטרי� [שוטה היה] 

כתב שאינה מתקיימת, שלא כדר�, ב' דפי� שאינ� נהגי� זה ע� זה פטור [מחוסר מעשה דקריבה] 

נוטריקו� (סימ� נקודה עליה) � לר' יהושע ב"ב כתב אות א' חייב, לחכמי� פטור 

אות א' ליד כתב � לר"א חייב, לחכמי� פטור 
כתב (או מגיה) אות א' דמשלי� ספר � לרבה בב"ה מח', לרב אשי לכו"ע חייב; וכ� באורג 

כתב ע"ג כתב � רב חסדא � לר"י חייב לחכמי� פטור 

נתכוי� ל"ח" ונמצא "זז" ע� תגי� חייב 

לר"ג אי� ידיעה (לרש"י � שהות) מחלקת צירו� ב' חצאי שיעור, וחכמי� חולקי� 

 
 


