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 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"ד שמונה שרצי� 

גמ' קז. � קיא: 
החובל ח' שרצי� חייב [יש עור � חבורה שאינה חוזרת (רש"י � שוחט, צובע)] 

לשמואל ואביי לחכמי� דר' יוחנ� ב"נ � ד' מה� (האנקה וכו') עור� כבשר� ופטור [כטומאה] 
ר"י � בעור דאינו עב (אנקה, כח, חומט) פטור 

נטילת נשמה בדג � יבש כסלע אפי' עביד רירי כשנוגע 

שאר שקצי� פטור, הורג� חייב (ר' ירמי' � כר"א דאפי' כינה, רב יוס� � לכו"ע דפרה ורבה [כאילי�]) 
צד פרעוש � לר"א חייב, לר' יהושע פטור אבל אסור [מח' באי� במינו ניצוד] 

מלאכה שא"צ לגופה � צד שלא לצור�, מפיס מורסה לליחה, צד נחש שלא ישכנו 

עוקר דבר מגידולו � כשותא מהיגי, עובר ממעי אמו, פטריות מדלי, ולא מעצי� שאינו נקוב [לאו 
רביתיה] 

תפילי� על עור עו� טהור [דיו עוברת על הנקב], דג ספק אי פסקא זוהמתא, 
ולא על בהמה טמאה ונבילת� [בפי� � מי� המותר בפי�] 

עולת עו� א"צ הפשט נוצה [בכנפיו] 

מקו� מילה [ערלתו ערלתו מנטיעה � דבר שעושה פרי, וערל זכר � מקו� שניכר בי� זכרות לנקבות] 

{שמואל וקרנא קבלו פני רב בבואו מא"י לבבל} 

רבנ� � עושי� מי מלח מועטי� 
ר' יוסי אוסר [מעבד האוכל] (לרב יהודה � ר' יוסי מתיר אפי' מרובי�) 

אלא נות� שמ� לתו� מי� או לתו� המלח 

מי מלח 2/3 מלח אסור; מח' אי מולחי� ביצה, וצנו� אסור 

רפואה � יי� ומלח סדו� וקילורי� ע"ג העי� מותר, תו� עי� אסור; רוק תפל אפי' ע"ג עי� אסור 

 �יד (רש"י � קוד� נטילה) לעי�, חוט�, פה, אוז�, חסודה (מקו� הקזה), אמה, פי טבעת, גיגית תיקצ

שריקא טויא (לרש"י � שמ� וביצי� ע"ג צלי ח�),  
סינו� מי� � לרב חסדא וזעירי מותר [נאכל בלאו הכי], לחייא בר אשי אסור 

לטרו� ביצי� אסור [לרש"י � נראה דבעי לקדרה] 

מכה ברגל צומתה ביי� חו� מבני מחוזא דמפנקי [לה� הוי רפואה], חלא לכו"ע אסור, 
גב הרגל תמיד מותר [מסוכ�] 

אי� רוחצי� בי� הגדול (רעי�), בימה דסדו�, במי משרה � בדאישתהי [רפואה] 

אוכלי� מאכל בריאי� לרפואה, מי דקלי� לצמאו � א� אינו חולה 

{רפואות} 

 �סירוס אסור [בארצכ� לא תעשו � בכ� לא תיעשו] אפי' אחר סירוס [נתוק וכרות � נותק אחר כורת] חו
מזקינה ועקרה ואשה למ"ד שאינה בפו"ר 

חושש בשיניו � לא יגמע חומ� ויפלוט, הו"א דרבא � לאחר אכילתו אסור לבלוע (הדר בי' [הואיל ושרי 
לפני טיבול]) אלא טובל כדרכו 

לת"ק לא יסו� בשמ� וורד [לרש"י � מוכחא מילתא לרפואה] חו� מבמקו� דשכיח 
ור"ש מתיר � כל ישראל בני מלכי� [לרש"י � לא מוכחא] 

אינו מתכוי� � רב כר"י דאסור, שמואל כר"ש דמותר 

רש"י קז. � קח: 
אי� במינו ניצוד � לרש"י לצור� חייב 

שורה קילורי� ע"ש ונות� על גב עיניו בשבת � לרש"י � היכר בשרייה והרואה סבר רחיצה היא  



 


