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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"ז כל הכלי� 

גמ' קכב: � קכה. 
דלת שנתפרקה מכלי אפי' בחול ניטל אגב אביו 

למ"ד אי� בני� וסתירה בכלי� � אבל כ� במחובר לקרקע, ואי� מחזירי� דלת לשידה [שמא יתקע (רש"י � 
מכה בפטיש, לרש"י קלח: � בני� גמור)] 

טלטול מ� הצד אסור, לר"א ב� תדאי ור"נ להל' מותר 

מחט שניטל החור או העוק� � לרב יוס� עדיי� הוי כלי לשבת [חזי להוציא קו�] 
לרבא אינו כלי [כטומאה] חו� מגולמי מחטי� 

ליישב אברי ינוקא � לר"נ אסור [כמתק� � מחבר] 
לרב ששת מותר משא"כ אפיקטויזי� [מתק� גברא דלאו אורחיה] 

פשוטי כלי ע� ניטלי� 

בימי נחמיה רק ג' כלי� ניטלי� [תדירי בתשמיש] 

רב יהודה � מלאכתו לאיסור אסור אפי' לצור� גופו 
   אביי, רבה � מטלטל מלאכתו להיתר לצור� גופו ומקומו (חו� מגזירת יו"ט אטו שבת לב"ש) 

מלאכתו לאיסור לצור� גופו � חו�: ממייחד לו מקו� (לרש"י � מקצה בידי�) או קפיד עלייהו, רבה � 
או דאפשר בעני� אחר 

   רבא � מלאכתו להיתר מטלטל אפי' מחמה לצל 
מלאכתו לאיסור לצור� גופו ומקומו אא"כ ליכא תורת כלי (זרק לאשפה מע"ש) 

  לר' נחמיה � מלאכתו להיתר � 
לרבה לצור� גופו לתשמישו (לרש"י � המיוחד לו) וגר� של רעי לסלקו 

לרבא לצור� גופו ומקומו ולא מחמה לצל 
   רבה � מלאכתו להיתר לא יטלטל א� אפשר בלעדו 

אי� מטלטלי� מדוכה: כר' נחמי', מיחד מקו� (לרש"י), מחמה לצל, ר' אלעזר � קוד� התרת כלי� 

אי� סידור קני� בשלח� בשבת, אי� תליית פסח במקלות בשבת [ר' אלעזר � קוד� התרת כלי�,  
רבה � אפשר בלא"ה] 

נגר ע� גלוסטרא (ראוי לדו�) לר' יהושע גוררי� מפתח לפתח ולא טלטול [ר' אלעזר � קוד� התרת 
כלי�, ר' ינאי � בלי עירוב ותו� הפתח כלפני�] 

לר"ט מטלטל [תו� הפתח כלחו�] 

לב"ש ביו"ט גזרינ� הוצאה, וטלטול ע� לצור� מלאכה אחרת אטו שבת 

מכבדות של בגדי� מלאכת� להיתר, של תמרה מלאכת� לאיסור (רש"י � אשוויי גומות) 

שברי כלי� � לת"ק (ר"מ) צרי� שיעשו מעי� שו� מלאכה, לר"י מעי� מלאכת� [דהוי נולד] 
שמואל � מע"ש לכו"ע מותר [הוכנו למלאכה] חו� מזרקו לאשפה ע"ש 

לבני� שניתותרו מבני� מותר [חזי למיזגא] אא"כ אקצינהו 

חרס קטנה � ֵש� כלי עליו � לשמואל מטלטל בחצר, לר"נ אפי' בכרמלית, לרבא אפי' ברה"ר [דחזי 
בחצר] 

מטלניות שאי� בה� ג' על ג' אסור לטלטל 

תנור שהוסק מתוכה ולא מתו� בור ודות בהיסק ראשו� � 
לר"י אסור [טהור [אי� מחוסר נתיצה]], לרבנ� מותר [טמא [טמאי� יהיו לכ� � מ"מ]] 

גמ' קכה: � קכו: 
רבה א"ר אמי א"ר יוחנ� � מניח אב� ע"פ חבית נעשה בסיס אא"כ הדקה 

רב יוס� א"ר אסי א"ר יוחנ� � נעשה אב� כיסוי ויטלטל, חו�: מחסרו� כיס, אי� עליו תורת כלי  
[מח' אי מספיק יחוד במעשה כל דהו] 



לרשב"ג � מחשבה סגי חו� ממחובר לקרקע, רב אשי � זמורה צרי� לקשור [שמא יקטו�],  
לר' יוחנ� בעי תורת כלי לעצמו (לרש"י � ראוי לתשמיש אחר) 

פוקקי� בפקק החלו� � לר"א דוקא קשור ותלוי (ב' הראשי� מדרבנ�) 
חכמי� � לר' ירמיה א"צ תלוי [כר"י], לרב כהנא א"צ אפי' קשור [כרשב"ג דהזמנה מספיק] 

[מח' אי מוסיפי� על אהל עראי (לרש"י � כא� מיחזי כמוסי� על בני� קבוע)] 

נגר לדלת � רש"י � לר"י מדאו' (במקדש) א"צ אפי' קשור [מתוק� מאתמול להכי אינו בני�] 
לר"א אסור [בני�] אבל קשור (לרש"י וג� ראשו העליו� תלוי) מדאו' מותר [כבר נבנה דעומד לכ�] 

כיסוי קרקע בעי בית יד 
כיסוי כלי� א"צ � ר' יוחנ� � כשיש תורת כלי עליו (לרש"י ראוי לתשמיש אחר) 

כיסוי כלי שחיבר לקרקע � לת"ק צרי� [גזרינ� אטו כיסוי קרקע], לר' יוסי וראב"י א"צ 

רש"י קכה: 
לרש"י � איסור אהל בגג ולא בדפנות 

 


