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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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פט"ו ואלו קשרי� 

גמ' קיא: � קיג. 
רש"י � קשר של קיימא לעול� � דאו', לזמ
 � דרבנ
, לא לקיימא � מותר 

ר"מ � קשר של קיימא שיכול להתירו ביד א' פטור [קל להתיר, לא מיהדק (נ"מ עניבה)] 

נפסקה רצועה של סנדל � במקו� משומר לא יטלנו [כר"י � נפסקה רצועה חיצונה מבטלו מכלי] 
בכרמלית נועלו ע"י גמי לח 

סנדל שנפסקה אוז
 השנייה (רש"י  אפי' אחר שתיק� הראשונה) 
טהור ממדרס [הו"א דרש"י  לא מיוחד למנעל, פני� חדשות, נפסקה שתי החיצונות � כר"י דלאו כלי] 
 וטמא מגע מדרס [הו"א דרש"י  ראוי לתשמיש אחרינא, רש"י  תיק� הראשונה חזי למילתי' קמייתא. לרש"י 

ונגע בעצמו כשהיה אב הטומאה [כר"מ  טומאת בית הסתרי�], בשעת פרישתו] 

כלי בעה"ב שניקב כמוציא זית וסתמו וחזר וניקב וכו' עד כרימו
 טהור [פני� חדשות] 

{א� ראשוני� בני מלאכי� וכו'} 

רבנ
 � לא קושרי
 בחבל דגרדי [אטו חבל דעלמא] חו� מקושר בפרה ובאבוס ועניבה מותר [לא 
מיחל�] 

לר' יהודה מותר [לא מבטלו] ועניבה אסור [קשר] 

טלטול כובד העליו
 והתחתו
 של כלי אורגי� � לשמואל מותר, לר"י בר ליואי אסור 

חליצת דבר התחוב בגומא בבית אסור [חשש אשוויי גומות], בשדה מותר 

רש"י קיב: 
כלי אורגי� � לרש"י � אי סתמו לא לתשמיש אחר הוי מלאכת
 לאיסור 

כשהגרדי לא מקפיד מלטלטל לתשמיש אחרת לא הוי מלאכת
 לאיסור 

גמ' קיג. � קטו. 
מקפלי
 בגדי� � לבו ביו�, מיו"כ לשבת, באד� א', בחדשי�, בלבני�, בשאי
 לו להחלי� 

וכבדתו � לבושי שבת, מעשות דרכי� � פסיעה גסה (חו� מלא אפשר), ממצוא חפצ� � לא יטייל לשדהו 
(בחפצי שמי� מותר), ודבר דבר � לרש"י דיבור מו"מ 

{פסיעה גסה נוטלת 1/500 מאור עיניו ומהדר בקידוש ליל שבת; אכילת אדמה מביאה חולי;  
עפרה של בבל; ת
 לחכ� ויחכ� עוד � רות ושמואל; בועז ורות; ותחת כבודו יקד יקוד; בגדי� שבישל 

בה
 אל ימזוג בה
 כוס לרבו; איזהו ת"ח ש...; ר' ינאי � אל תקברוני בלבני� או שחורי�} 

גנאי לת"ח מנעלי� טלאי ע"ג טלאי 

גלימא עליו
 דת"ח � בלי רבב, לבוש התחתו
 � דוקא רבד 

מינוי ת"ח בעיר � יודע חדא מסכת (רבינו יצחק � והלכות החג), ריש מתיבתא � כל הש"ס 

בני עיר מצווי
 למיטרח בריפתיה דת"ח שעוסק רק בחפצי שמי� 

ר' ישמעאל � חלבי שבת ביו"כ ולא להיפ� [בשבתו] חלבי שבת ביו"ט [נדבות קריבי
 ביו"ט וכ"ש] 
ר"ע � חלבי שבת ביו"ט ולא ביו"כ [בשבתו] 

מח' לר' ישמעאל א� תוקעי
 יו"כ ע"ש [רש"י  להיכירא שהוא יו� הקל כשלא תוקעי� יו"כ מוצ"ש] 

אי
 תקיעה להתיר קניבת ירק [רב יוס� � אי
 דוחי
 שבות להתיר, ר' שישא � לא התירו שבות רחוקה] 

רב הונא � יו"כ שבת אסור בקניבת ירק (לרש"י  לנתק עלי�) [שבתו
 (לרש"י  דאו'), רש"י  לא שרו שבות 
דקטרח לחול] 

ר' יוחנ
 � מותר [שבתו
 ל"עשה" למלאכה] 
שאר יו"כ מותר [עגמת נפש (רש"י  התירו שבות, שבתו� רק מהמעכבי� מעינוי)] 

 



 


