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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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גפ"ת, רח' חזו� איש 36 

פעיה"ק ירושלי� תובב"א 

טל: 571�2016 (02) 



פי"ג האורג 

גמ' קה. � קז. 
שיעור אורג: 

ר"א � בתחלת אריגה � ב', ג' חוטי� (נ"מ אלימי או קטיני), מוסי� על האריג � א' 
חכמי� � תמיד ב' אא"כ משלי� בגד 

רוחב � כמלא סיט (בי� אצבע לאמה), ובשפה כרוחב ג' בתי נירי� 

שיעור מלב�, מנפ�, צובע, טווה � חוט א' כמלא ב' סיטי� 

קורע ע"מ ליישב התפירה חייב 

קורע כשיש חיוב (בני אבלות, חכ�, אד� כשר, קאי בשעת יציאת נשמה) 
או להטיל אימה � חייב [מתק�] ולר"ש פטור [משאצל"ג] (לרש"י א� במתו) 

{בוכה על אד� כשר � מוחלי� לו, הקב"ה גונז דמעותיו; המתעצל בהספדו של חכ�;  
מת גדול/קט� שבאחי�, שבחבורה � ידאגו כול�} 

ר"ש � מקלקל בחבורה ובהבערה חייב [צרי� גזה"כ למילה ולהבערת בת כה�] (רש"י � מה שמתק� אצל 
אחרי� (או למצוה) = משאצל"ג) 

ר"י � פטור חו� מצרי� לכלבו ולאפרו לרש"י (רש"י � דמתק� אצל אחרי� = מלאכה) [הגזה"כ משו� 
תיקו� מילה (רש"י � גברא), מבשל אבר (לרש"י � מצרפו)] 

צידה � ציפור לביבר מקורה וציפור דרור למגדל 
לר"י צבי לבית, לחכמי� ורשב"ג אפי' צבי לגינה ולביבר קט� (מטי במרוצה א', צל דכתלי� 

אהדדי, בלי פיאות) 

פטור על צידת: חיגר, זק�, חולה מחמת עייפות, כבר ניצוד, לחכמי� דר"מ � אי� במינו ניצוד, חגבי� 
בשעת הטל או מקלחות ובאות לר"א ב� מהבאי 

מותר לכתחלה לשמור צבי שכבר ניצוד, מפיס מורסה להוציא לחה,  
ולצוד נחש שלא ישכנו (לר"ש) 

רש"י קה: � קז. 
רש"י � הקורע לעשות נחת רוח ליצרו פטור [מקלקל � דמרגיל יצרו לבא עליו] 

לרש"י � ר' אבהו כר"ש ור' יוחנ� כר"י במקלקל בחבורה 

לרש"י מקלקל בחבורה לר"ש לא בעי צריכה לגופה 

לכלבו ולאפרו � לרש"י הוי משאצל"ג � מקלקל במלאכה עצמה 

איסור לזו� אינ� ניצודי� � לרש"י � טירחא בשביל מוקצה 

פה במורסה � בונה פתח, מתק� כלי 

 
 


