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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: יציאות השבת � הוצאה, הכנות מע"ש

כ:ב: במה מדליקי� � הדלקת הנר [חנוכה]

לו:ג: כירה � השהיה והחזרה, מוקצה

מז:ד: במה טומני� � הטמנה

נא:ה: במה בהמה � הוצאה מרשות לרשות

נז.ו: במה אשה � הוצאה מרשות לרשות

סז:ז: כלל גדול � ל"ט מלאכות של שבת

�עו:ח: המוציא יי� � שיעורי הוצאת אוכלי

�פב.ט: אמר רבי עקיבא � שיעורי הוצאת אוכלי

�צ:י: המצניע � שיעורי הוצאת אוכלי

צו.יא: הזורק � גדרי הוצאה מרשות לרשות

קב:יב: הבונה � בונה, חורש, כותב

קה.יג: האורג � אורג, תופר, מלב�, צד

�קז.יד: שמנה שרצי� � מעבד, תיקו� אוכלי

קיא:טו: ואלו קשרי� � קושר, תיקו� בגדי�

קטו.טז: כל כתבי � דלקה בשבת

קכב:יז: כל הכלי� � מוקצה

קכו:יח: מפני� � מוקצה ויולדת

קל.יט: רבי אליעזר דמילה � מילה ופיקוח נפש

�קלז:כ: תולי� � אהל, בורר, תיקו� אוכלי

קמא:כא: נוטל � מוקצה

קמג:כב: חבית � סחיטה

קמח.כג: שואל � איסורי� מדברי קבלה

קנג.כד: מי שהחשי! � מוקצה, טיפול בבע"ח

אאאא:  :  :  :  יציאות השבת יציאות השבת יציאות השבת יציאות השבת �  �  �  �  הוצאההוצאההוצאההוצאה, , , , הכנות מעהכנות מעהכנות מעהכנות מע""""שששש

יציאות השבת ביציאות השבת ביציאות השבת ביציאות השבת ב'  '  '  '  שה� דשה� דשה� דשה� ד'''' ב
כל פטורי דשבת פטור אבל אסור (1) ג

בבבב'  '  '  '  שעשו מלאכה אשעשו מלאכה אשעשו מלאכה אשעשו מלאכה א'  '  '  '  ((((1111))))    והעושה חצי מלאכהוהעושה חצי מלאכהוהעושה חצי מלאכהוהעושה חצי מלאכה

הטעינו חברו או היה טעו� מבעוד יו� ועקרהטעינו חברו או היה טעו� מבעוד יו� ועקרהטעינו חברו או היה טעו� מבעוד יו� ועקרהטעינו חברו או היה טעו� מבעוד יו� ועקר

שאלת רב במסכת שאינו עומד בה

הוציא ידו טעונה לחו&הוציא ידו טעונה לחו&הוציא ידו טעונה לחו&הוציא ידו טעונה לחו&,  ,  ,  ,  א� מותר לו להחזירהא� מותר לו להחזירהא� מותר לו להחזירהא� מותר לו להחזירה

קנס שוגג אטו מזיד (1)

הדביק פת בתנור, אי התירו לו לרדותה ד
אי אומרי� לאד� חטא כדי שיזכה חבר! (1)

עקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה ע""""ג מקו� דג מקו� דג מקו� דג מקו� ד'  '  '  '  על דעל דעל דעל ד'  '  '  '  ((((1111))))

הזורק מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע (1)

קלוטה אי כמי שהונחה (1)

זרק ונח ע"ג זיז כלשהו ברה"י (1)

הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע (1)

רה"ר מקורה (1) ה
זרק ברה"ר ונח ע"ג קנה שבראשו טרסקל (1)

זרק ונח ביד חברוזרק ונח ביד חברוזרק ונח ביד חברוזרק ונח ביד חברו

זרק וקבלו אחר כשהיה עומד או מהל!זרק וקבלו אחר כשהיה עומד או מהל!זרק וקבלו אחר כשהיה עומד או מהל!זרק וקבלו אחר כשהיה עומד או מהל!

זרקזרקזרקזרק,  ,  ,  ,  עקר ממקומו וחזר וקיבלעקר ממקומו וחזר וקיבלעקר ממקומו וחזר וקיבלעקר ממקומו וחזר וקיבל

קיבל או קלט מי גשמי� בידו והוציא�קיבל או קלט מי גשמי� בידו והוציא�קיבל או קלט מי גשמי� בידו והוציא�קיבל או קלט מי גשמי� בידו והוציא�

עקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה ע""""ג מי� ג מי� ג מי� ג מי� ((((1111))))

((((1111)))) �עקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� ע""""ג יי� ג יי� ג יי� ג יי

יצא ונכנס כל היו� כשהוא טעו� ולא עמדיצא ונכנס כל היו� כשהוא טעו� ולא עמדיצא ונכנס כל היו� כשהוא טעו� ולא עמדיצא ונכנס כל היו� כשהוא טעו� ולא עמד

עקירה לש� הוצאהעקירה לש� הוצאהעקירה לש� הוצאהעקירה לש� הוצאה

המוציא או הזורק מרההמוציא או הזורק מרההמוציא או הזורק מרההמוציא או הזורק מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""ר דר! כרמליתר דר! כרמליתר דר! כרמליתר דר! כרמלית

צידי רהצידי רהצידי רהצידי רה""""ר ר ר ר ((((1111)))) ו
דדדד'  '  '  '  רשויות לשבתרשויות לשבתרשויות לשבתרשויות לשבת

רהרהרהרה""""י י י י ((((1111))))

רהרהרהרה""""רררר

דעת ר'  יהודה להתיר עירוב רה"ר שבי� ב'  בתי� שלו (1)

דר! רה"ר המפסקת פסי ביראות (1)

מדברמדברמדברמדבר

חיובי שבת בשוגג, במזיד ובהתראה

בקעהבקעהבקעהבקעה

הזורק לקרפ' יותר מבית סאתי� שלא הוק' לדירה הזורק לקרפ' יותר מבית סאתי� שלא הוק' לדירה הזורק לקרפ' יותר מבית סאתי� שלא הוק' לדירה הזורק לקרפ' יותר מבית סאתי� שלא הוק' לדירה ((((1111)))) ז
כרמליתכרמליתכרמליתכרמלית

קר� זוית הסמוכה לרהקר� זוית הסמוכה לרהקר� זוית הסמוכה לרהקר� זוית הסמוכה לרה""""רררר

בי� העמודי� ואיצטבא שלפני העמודי�בי� העמודי� ואיצטבא שלפני העמודי�בי� העמודי� ואיצטבא שלפני העמודי�בי� העמודי� ואיצטבא שלפני העמודי�

לבינה זקופהלבינה זקופהלבינה זקופהלבינה זקופה,  ,  ,  ,  קוצי� או צואה ברהקוצי� או צואה ברהקוצי� או צואה ברהקוצי� או צואה ברה""""ר הוי מקו� פטורר הוי מקו� פטורר הוי מקו� פטורר הוי מקו� פטור

שיעורי כרמלית שיעורי כרמלית שיעורי כרמלית שיעורי כרמלית ((((1111))))

רהרהרהרה""""י עולה עד לרקיע י עולה עד לרקיע י עולה עד לרקיע י עולה עד לרקיע ((((1111))))

רה"ר וכרמלית אינ� למעלה מי'

בית שאי� תוכו יבית שאי� תוכו יבית שאי� תוכו יבית שאי� תוכו י'  '  '  '  וקרויו משלימו ליוקרויו משלימו ליוקרויו משלימו ליוקרויו משלימו לי''''

חורי רהחורי רהחורי רהחורי רה""""י ורהי ורהי ורהי ורה""""רררר

הזורק ברה"ר ונח ע"ג כותל (1)

הזורק ברה"ר ונח בחור כלשהו שבכותל (1)

חוקקי� להשלי� (1)

זרק ונח עזרק ונח עזרק ונח עזרק ונח ע""""ג זיז כלשהו ברהג זיז כלשהו ברהג זיז כלשהו ברהג זיז כלשהו ברה""""י י י י ((((2222))))

זרק כלי גדול ברהזרק כלי גדול ברהזרק כלי גדול ברהזרק כלי גדול ברה""""רררר ח
עמוד נמו! מיעמוד נמו! מיעמוד נמו! מיעמוד נמו! מי'  '  '  '  ברהברהברהברה""""רררר

גומא עמוקה טגומא עמוקה טגומא עמוקה טגומא עמוקה ט'  '  '  '  ברהברהברהברה""""רררר

נת� עירובו בבור ונתכוו� לשבות ברה"ר

שלולית מי� שרהשלולית מי� שרהשלולית מי� שרהשלולית מי� שרה""""ר מהלכת בו ר מהלכת בו ר מהלכת בו ר מהלכת בו ((((1111))))

הילו! או תשמיש ע"י הדחק (1)

טלטול קנה עטלטול קנה עטלטול קנה עטלטול קנה ע""""י גלגול ברהי גלגול ברהי גלגול ברהי גלגול ברה""""רררר

מקו� פטורמקו� פטורמקו� פטורמקו� פטור

טלטול ברה"ר למעלה מי'  (1)

איסקופה שבי� רהאיסקופה שבי� רהאיסקופה שבי� רהאיסקופה שבי� רה""""ר לרהר לרהר לרהר לרה""""יייי ט
רהרהרהרה""""י בתו! רהי בתו! רהי בתו! רהי בתו! רה""""י י י י ((((1111))))

דברי� האסורי� סמו! לתפילת המנחהדברי� האסורי� סמו! לתפילת המנחהדברי� האסורי� סמו! לתפילת המנחהדברי� האסורי� סמו! לתפילת המנחה

הכו� לקראת אלוקי! � לפני תפילה י
העדפת תפילה או תורה

מעלת הד� די� אמת

זמ� אכילת פת שחרית לכל אד� (1)

דבר שבקדושה בבית המרח&

הזמנה אי מילתא היא (2)

אמירת שלו� בבית המרח&

שלו� שמו של הקב"ה

הנות� מתנה לחברו אי צרי! להודיעו (1)

אל ישנה אד� בנו בי� הבני�

מגורי� בעיר צעירה

הגבהת בני� מגובה בהכ"נ יא
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סיכו� שבשימוש ת"ח, יתו� ואלמנה יא
שיא החולי, הכאב והרעה

(�אחריות הרשות (שלטו

מעלת תענית חלו�, ודינה בשבת (1)

הפסקה מתורה או עיבור שנה לקהפסקה מתורה או עיבור שנה לקהפסקה מתורה או עיבור שנה לקהפסקה מתורה או עיבור שנה לק""""ש ולתפילהש ולתפילהש ולתפילהש ולתפילה

יציאת אומ� בכלי אומנותו סמו! לחשיכהיציאת אומ� בכלי אומנותו סמו! לחשיכהיציאת אומ� בכלי אומנותו סמו! לחשיכהיציאת אומ� בכלי אומנותו סמו! לחשיכה

עמידה ברשות א'  ושתיה מרשות אחרת (1)

אי גוזרי� גזירה לגזירה אי גוזרי� גזירה לגזירה אי גוזרי� גזירה לגזירה אי גוזרי� גזירה לגזירה ((((1111))))

אומ� שהוציא בשינוי וכדר! אומנותו

יציאת זב בכיס שלו (1)

מעשה ע� מחשבת מניעה

משאצל"ג � יציאת זב בכיס שלו יב
(1) �איסור היסח הדעת מהצי& ומתפילי

יציאה בתפילי� סמו! לחשיכהיציאה בתפילי� סמו! לחשיכהיציאה בתפילי� סמו! לחשיכהיציאה בתפילי� סמו! לחשיכה

מישמוש בבגדו עמישמוש בבגדו עמישמוש בבגדו עמישמוש בבגדו ע""""שששש

איסור הפליית כליו בשבתאיסור הפליית כליו בשבתאיסור הפליית כליו בשבתאיסור הפליית כליו בשבת

איסור הפליית כליו ואפיקטויזי� ברה"ר אפי'  בחול

שידוכי�, ניחו� אבלי� וביקור חולי� בשבת

המתפלל על החולה יכללו בתו! חולי ישראל

שאילת צרכיו בלשו� ארמית (1)

חולה, שכינה עמו

איסור קריאה לאור הנראיסור קריאה לאור הנראיסור קריאה לאור הנראיסור קריאה לאור הנר,  ,  ,  ,  שמא יטהשמא יטהשמא יטהשמא יטה

בדיקת כלי� לאור הנרבדיקת כלי� לאור הנרבדיקת כלי� לאור הנרבדיקת כלי� לאור הנר

הקריית תינוקות לאור הנרהקריית תינוקות לאור הנרהקריית תינוקות לאור הנרהקריית תינוקות לאור הנר

לא יאכל הזב ע� הזבה יג
(1) �רוב ע"ה אי מעשרי

שינת נדה ובעלה בבגדיה�

אכילת בשר וחלב על שולח� אחד

איסור קרבה לעריות

מעשה בתלמיד שהקל בקרבת נדה בימי ליבונה

י"ח דברי� שגזרו בו ביו�

מגילת תענית מי כתבה

קשה רימה למת כמחט בבשר החי (1)

דברי� הפוסלי� את התרומה משו� טומאה

האוכל אוכל ראשו� או שני פוסל תרומה

השותה משקי� טמאי� פוסל תרומה יד
הבא ראשו ורובו במי� שאובי� פוסל תרומה

�טהור שנפלו על ראשו ורובו ג'  לוגי� מי� שאובי

טומאת כתבי הקודש

טומאת ידי�

האוחז ס"ת ערו� (1)

טומאת טבול יו�

�טומאת אוכלי� שנטמאו במשקי

�טומאת כלי� שנטמאו במשקי

שיעור עיסה החייבת בחלה (1) טו
שיעור מי� שאובי� הפוסלי� את המקוה

טומאת אשה הרואה ד� למפרע (1)

טומאת אר& העמי� (1)

טומאת כלי זכוכית

טומאה ישנה בכלי מתכות וזכוכית טז
�שכח כלי� וירדו בה� מי גשמי�, אי הוו שאובי

גזירת טומאה על כותיי� (1)

מטלטלי� מביאי� את הטומאה בעובי המרדע

הבוצר לגת, אי הוכשר יז
גידולי תרומה תרומה

המהל! בדר! ע"ש ע� חשיכה נות� כיסו לנכרי

פת, שמ�, יי� ובנות נכרי�

תינוק נכרי מטמא בזיבה

התחלת מלאכה בעהתחלת מלאכה בעהתחלת מלאכה בעהתחלת מלאכה בע""""ש שתיעשה מאליה בשבתש שתיעשה מאליה בשבתש שתיעשה מאליה בשבתש שתיעשה מאליה בשבת

שרייה וגיבול משו� לש יח
איסור מלאכה הנעשית מאליה שמשמעת קולאיסור מלאכה הנעשית מאליה שמשמעת קולאיסור מלאכה הנעשית מאליה שמשמעת קולאיסור מלאכה הנעשית מאליה שמשמעת קול

שביתת כלי�שביתת כלי�שביתת כלי�שביתת כלי�

גזירה שמא יחתה בגחלי�גזירה שמא יחתה בגחלי�גזירה שמא יחתה בגחלי�גזירה שמא יחתה בגחלי�

הגסת תבשיל ח�הגסת תבשיל ח�הגסת תבשיל ח�הגסת תבשיל ח�

מכירה או הלואה לנכרימכירה או הלואה לנכרימכירה או הלואה לנכרימכירה או הלואה לנכרי,  ,  ,  ,  א� ודאי יטלטלנו בשבתא� ודאי יטלטלנו בשבתא� ודאי יטלטלנו בשבתא� ודאי יטלטלנו בשבת

מכירת חמ& לנכרי ערב פסח (1)

נתינת אוכל לכלב או לנכרי והוציאו לרהנתינת אוכל לכלב או לנכרי והוציאו לרהנתינת אוכל לכלב או לנכרי והוציאו לרהנתינת אוכל לכלב או לנכרי והוציאו לרה""""רררר יט
השכרת כליו לנכריהשכרת כליו לנכריהשכרת כליו לנכריהשכרת כליו לנכרי

שליחת אגרת ביד נכרישליחת אגרת ביד נכרישליחת אגרת ביד נכרישליחת אגרת ביד נכרי

תחילת הפלגה בספינה מעתחילת הפלגה בספינה מעתחילת הפלגה בספינה מעתחילת הפלגה בספינה מע""""שששש

לצור על עיירות נכרי� ומלחמה בשבתלצור על עיירות נכרי� ומלחמה בשבתלצור על עיירות נכרי� ומלחמה בשבתלצור על עיירות נכרי� ומלחמה בשבת

נתינת בגדי� לכובס נכרינתינת בגדי� לכובס נכרינתינת בגדי� לכובס נכרינתינת בגדי� לכובס נכרי

נתינת קורות בית הבד ועיגולי הגת מענתינת קורות בית הבד ועיגולי הגת מענתינת קורות בית הבד ועיגולי הגת מענתינת קורות בית הבד ועיגולי הגת מע""""שששש

מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה ((((1111))))

תחילת בישול ואפיה מעתחילת בישול ואפיה מעתחילת בישול ואפיה מעתחילת בישול ואפיה מע""""ש הנגמרת בשבתש הנגמרת בשבתש הנגמרת בשבתש הנגמרת בשבת

שיעור כמאכל ב� דרוסאישיעור כמאכל ב� דרוסאישיעור כמאכל ב� דרוסאישיעור כמאכל ב� דרוסאי כ
((((1111)))) �בני חבורה זריזי� ה� בני חבורה זריזי� ה� בני חבורה זריזי� ה� בני חבורה זריזי� ה

(1) �כהני� זריזי� ה

הדלקת מדורה בעהדלקת מדורה בעהדלקת מדורה בעהדלקת מדורה בע""""ש כדי שתאחז האש ברובהש כדי שתאחז האש ברובהש כדי שתאחז האש ברובהש כדי שתאחז האש ברובה

בבבב:  :  :  :  במה מדליקי� במה מדליקי� במה מדליקי� במה מדליקי� �  �  �  �  הדלקת הנר הדלקת הנר הדלקת הנר הדלקת הנר [[[[חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה]]]]

פתילות ושמני� הפסולי� להדלקת נר שבתפתילות ושמני� הפסולי� להדלקת נר שבתפתילות ושמני� הפסולי� להדלקת נר שבתפתילות ושמני� הפסולי� להדלקת נר שבת כ
הדלקת מדורה והסקת כירה בפסולי הדלקת הנרהדלקת מדורה והסקת כירה בפסולי הדלקת הנרהדלקת מדורה והסקת כירה בפסולי הדלקת הנרהדלקת מדורה והסקת כירה בפסולי הדלקת הנר כא

קיקיו� דיונה

הדלקה בתערובת שמני� או פתילות פסול וכשרהדלקה בתערובת שמני� או פתילות פסול וכשרהדלקה בתערובת שמני� או פתילות פסול וכשרהדלקה בתערובת שמני� או פתילות פסול וכשר

שמני� ופתילות להדלקת מנורת המקדש

אי גוזרי� גזירה לגזירה (2)

פתילות ושמני� לנר חנוכה

נר חנוכה שכבה א� זקוק להדליקו

הא� מותר להשתמש לאור נר חנוכה

גירסא דינקותא

זמ� הדלקת נר חנוכה ושיעורה

�נר חנוכה איש וביתו, מהדרי� ומהדרי� מ� המהדרי

(2) �מעלי� בקודש ואי� מורידי

מקו� הדלקת נר חנוכה

מאי חנוכה

גובה מקו� הדלקת נר חנוכה (1)

הבור ריק אי� בו מי� (1) כב
מקו� הנחת נר חנוכה בפתח

הרצאת מעות לאור נר חנוכה

ביזוי מצוות

מוקצה מחמת מצוה (1)

הדלקה מנר לנר בחנוכה ובמנורת המקדש

דשא"מ � מח'  ר"י ור"ש, ורב ושמואל

נר מערבי במנורת המקדש

הדלקה או הנחה עושה מצוה בנר חנוכה

נר חנוכה שהיה דלוק מע"ש כג
נר חנוכה שהדליק חש"ו

נשי� במצות נר חנוכה
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כיצד אכסנאי יוצא בנר חנוכה כג
שמ� זית מ� המובחר לנר חנוכה ולדיו

ברכות הדלקת נר חנוכה למדליק ולרואה (1)

(2) �לאו ד'לא תסור', מקור לכל מצוות דרבנ

(2) �רוב ע"ה אי מעשרי

בית או חצר שיש לו שני פתחי� לנר חנוכה

אי חיישינ� לחשד (1)

מצות הנחת פאה בסו' שדהו

קערה מלאה שמ� ופתילות לנר חנוכה

עדיפות בי� נר חנוכהעדיפות בי� נר חנוכהעדיפות בי� נר חנוכהעדיפות בי� נר חנוכה,  ,  ,  ,  נר שבת ויי� לקידוש היו�נר שבת ויי� לקידוש היו�נר שבת ויי� לקידוש היו�נר שבת ויי� לקידוש היו�

הזהיר בנר שבתהזהיר בנר שבתהזהיר בנר שבתהזהיר בנר שבת

האוהב, מכבד או ירא ת"ח

שמ� שריפה הפסול לנר בשבתשמ� שריפה הפסול לנר בשבתשמ� שריפה הפסול לנר בשבתשמ� שריפה הפסול לנר בשבת

הזכרת חנוכה בבהמ"ז ובתפילה כד
הזכרת ר"ח בבהמ"ז

הזכרת ר"ח וחוה"מ בתפילה

הזכרת חנוכה בתפילת מוס'

הזכרת ר"ח ומועד בברכות הפטרה

הדלקה בשמ� שריפה ביוהדלקה בשמ� שריפה ביוהדלקה בשמ� שריפה ביוהדלקה בשמ� שריפה ביו""""טטטט

שריפת קדשי� ביו"ט (1)

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (1) כה
הנאה בשריפת תרומה,מע"ש וקודש שנטמאו (1)

�הדלקה בעטר�הדלקה בעטר�הדלקה בעטר�הדלקה בעטר

מצות הדלקת הנר ורחיצה בחמי� ע"ש

חובת סדי� בציצית (1)

איזהו עשיר

הדלקה בצריהדלקה בצריהדלקה בצריהדלקה בצרי

�שמ� אפרסמו כו
איסור הנאה מטבל טמא

הדלקה בשמני� וחומרי� שוני�הדלקה בשמני� וחומרי� שוני�הדלקה בשמני� וחומרי� שוני�הדלקה בשמני� וחומרי� שוני�

טומאה ביוצא מ� הע&

טומאת בגד ג'  על ג' כז
בגדי� האסורי� בכלאי� (1)

בגדי� החייבי� בציצית (1)

�הדלקה בפשת�הדלקה בפשת�הדלקה בפשת�הדלקה בפשת

�היוצא מ� הע& אינו נטמא כאהל המת אלא פשת

עור בהמה טמאה לטומאת אהלי� כח
�תחש שהיה במשכ

�עור הכשר לתפילי

פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבהפתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבהפתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבהפתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה,  ,  ,  ,  להדלקה ולטומאהלהדלקה ולטומאהלהדלקה ולטומאהלהדלקה ולטומאה

הסקה בכלי� ובשברי כלי� ביו"ט

מוקצה משו� נולד (1) כט
ביטול מוקצה ברוב (1)

�אופ� הדלקה אסוראופ� הדלקה אסוראופ� הדלקה אסוראופ� הדלקה אסור,  ,  ,  ,  גזירה שמא יסתפק מהשמ�גזירה שמא יסתפק מהשמ�גזירה שמא יסתפק מהשמ�גזירה שמא יסתפק מהשמ

דשא"מ � גרירת מיטה, כסא וספסל (1)

דשא"מ � כלאי�

משאצלמשאצלמשאצלמשאצל""""ג ג ג ג �  �  �  �  כיבוי כיבוי כיבוי כיבוי ((((1111))))

כיו� שאד� מת נעשה חופשי מ� המצוות (1) ל
שבח אני את המתי� שכבר מתו

מחילת חטאו של דוד בבת שבע (1)

כלב חי טוב מאריה מת

מדת ימי מה היא

ת"ת עדי' מעבודת הקרבנות (1)

מות דוד המל!

דברי ספר קהלת ומשלי סותרי� זא"ז

כי זה כל האד�

שמחה מה זו עושה

אי� שכינה שורה אלא מתו! שמחה של מצוה (1)

פתיחת הלימוד במילתא דבדיחותא (1)

ענה / אל תע� כסיל כאולתו

אי� כל חדש תחת השמש (1)

ענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי

מה ששנוי עלי! אל תעשה לחבר! לא
�בשעה שמכניסי� אד� לדי

יראת ה'  היא אוצרו (2)

אד� שיש בו תורה ואי� בו יראת שמי�

סותר עסותר עסותר עסותר ע""""מ לבנות שלא במקומומ לבנות שלא במקומומ לבנות שלא במקומומ לבנות שלא במקומו

�על געל געל געל ג'  '  '  '  עברות נשי� מתות בשעת לידת�עברות נשי� מתות בשעת לידת�עברות נשי� מתות בשעת לידת�עברות נשי� מתות בשעת לידת

נפרעי� מהאד� בשעת נפילתו לב
אי� סומכי� על הנס (1)

מגלגלי� זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב

עונש עו� נדרי� (1), ביטול תורה, מזוזה וציצית

מקרא נדרש לפניו, לפני פניו ולאחריו (1)

עונש שנאת חינ�

עונש ושכר מצות חלה ותו"מ

עונש גזל (1)

עונש עינוי, עיוות וקלקול די� וביטול תורה לג
עונש שבועת שוא ושקר, חילול הש� ושבת

עונש שפיכות דמי�

עונש גילוי עריות, ע"ז וביטול מצות שמיטה ויובל

עונש ניבול פה

�מחלת הדרוק

מחלת אסכרה

�כפרת צדיקי� ותנוקות של בית רב� על דור

מעשה רשב"י ובנו במערה

נשי� דעת� קלה (1)

דברי� שצרי! לומר אד� בביתו עדברי� שצרי! לומר אד� בביתו עדברי� שצרי! לומר אד� בביתו עדברי� שצרי! לומר אד� בביתו ע""""ש ע� חשיכהש ע� חשיכהש ע� חשיכהש ע� חשיכה לד
קולא בעירוב בבהקולא בעירוב בבהקולא בעירוב בבהקולא בעירוב בבה""""ש אפיש אפיש אפיש אפי'  '  '  '  בתרתי דסתריבתרתי דסתריבתרתי דסתריבתרתי דסתרי

ספק דרבנ� להקל (1)

איסור הטמנה משחשכה, אפי'  באינו מוסי' הבל

איסור הטמנה במוסי' הבל, אפי'  מבעוד יו�

זמ� בהזמ� בהזמ� בהזמ� בה""""ש ש ש ש ((((2222))))

טלטול כלי גדול במיוחד לה
שיעור גודש כלי בלח וביבש (1)

בארה של מרי�

גגגג'  '  '  '  כוכבי� סימ� ללילהכוכבי� סימ� ללילהכוכבי� סימ� ללילהכוכבי� סימ� ללילה

וווו'  '  '  '  תקיעות בעתקיעות בעתקיעות בעתקיעות בע""""שששש

(1) �חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי

טלטול שופר וחצוצרות

דברי� שנשתנה שמ� (1) לו

גגגג:  :  :  :  כירה כירה כירה כירה �  �  �  �  השהיה והחזרההשהיה והחזרההשהיה והחזרההשהיה והחזרה, , , , מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה

שהיה והחזרה עשהיה והחזרה עשהיה והחזרה עשהיה והחזרה ע""""ג כירה שאינה גוג כירה שאינה גוג כירה שאינה גוג כירה שאינה גו""""קקקק לו
החזרה לכירה תוכה ועל גבההחזרה לכירה תוכה ועל גבההחזרה לכירה תוכה ועל גבההחזרה לכירה תוכה ועל גבה לז

לסמו! תבשיל לכירה שאינה גולסמו! תבשיל לכירה שאינה גולסמו! תבשיל לכירה שאינה גולסמו! תבשיל לכירה שאינה גו""""קקקק

כירה קטומה שהובערהכירה קטומה שהובערהכירה קטומה שהובערהכירה קטומה שהובערה

מצטמק ויפה לו מצטמק ויפה לו מצטמק ויפה לו מצטמק ויפה לו / / / / ורע לוורע לוורע לוורע לו

שכח קדירה עשכח קדירה עשכח קדירה עשכח קדירה ע""""ג כירה מעג כירה מעג כירה מעג כירה מע""""שששש לח
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עבר ושהה במזידעבר ושהה במזידעבר ושהה במזידעבר ושהה במזיד לח
איסור החזרה בשבתאיסור החזרה בשבתאיסור החזרה בשבתאיסור החזרה בשבת

שהיה והחזרה בתנור וכופחשהיה והחזרה בתנור וכופחשהיה והחזרה בתנור וכופחשהיה והחזרה בתנור וכופח

בישול ביצהבישול ביצהבישול ביצהבישול ביצה

בישול באורבישול באורבישול באורבישול באור,  ,  ,  ,  בחמה ובתולדותיה�בחמה ובתולדותיה�בחמה ובתולדותיה�בחמה ובתולדותיה�

הטמנת ביצה בחולהטמנת ביצה בחולהטמנת ביצה בחולהטמנת ביצה בחול לט
הטמנה בחמי טבריאהטמנה בחמי טבריאהטמנה בחמי טבריאהטמנה בחמי טבריא

רחיצה בחמי� וצונ� בשבת  וביורחיצה בחמי� וצונ� בשבת  וביורחיצה בחמי� וצונ� בשבת  וביורחיצה בחמי� וצונ� בשבת  וביו""""ט ט ט ט ((((1111))))

הלכה כדברי המכריע (2)

גזירת זיעה וחמי טבריהגזירת זיעה וחמי טבריהגזירת זיעה וחמי טבריהגזירת זיעה וחמי טבריה מ
הפשרת מי� כנגד מדורההפשרת מי� כנגד מדורההפשרת מי� כנגד מדורההפשרת מי� כנגד מדורה

�בישול או הפשרת שמ�בישול או הפשרת שמ�בישול או הפשרת שמ�בישול או הפשרת שמ

יד סולדת בויד סולדת בויד סולדת בויד סולדת בו

בישול בכלי שניבישול בכלי שניבישול בכלי שניבישול בכלי שני

הרהור בד"ת במקומות המטונפי� (2)

המבשל בחמי טבריההמבשל בחמי טבריההמבשל בחמי טבריההמבשל בחמי טבריה

לשוט בשבת

האוחז באמה ומטיל מי רגלי� מא
איסור עליה לא"י (2)

עצות לאכילה ורחיצה בריאה

שימוש במוליאר ואנטיכי בשבתשימוש במוליאר ואנטיכי בשבתשימוש במוליאר ואנטיכי בשבתשימוש במוליאר ואנטיכי בשבת

מיח� שפינהומיח� שפינהומיח� שפינהומיח� שפינהו

דשא"מ � מצר' (1)

משאצל"ג � כיבוי (2) והוצאה (1) מב
טלטול ברה"ר פחות פחות מד'  אמות (1) בהיזק דרבי�

עירוב מי� חמי� בקרי�עירוב מי� חמי� בקרי�עירוב מי� חמי� בקרי�עירוב מי� חמי� בקרי�

כלי ראשו� שהעבירוהו מעל האש וכלי שניכלי ראשו� שהעבירוהו מעל האש וכלי שניכלי ראשו� שהעבירוהו מעל האש וכלי שניכלי ראשו� שהעבירוהו מעל האש וכלי שני

בישול מלח בכלי ראשו� ושניבישול מלח בכלי ראשו� ושניבישול מלח בכלי ראשו� ושניבישול מלח בכלי ראשו� ושני

�נתינת כלי תחת הנר לקבל בו שמ�נתינת כלי תחת הנר לקבל בו שמ�נתינת כלי תחת הנר לקבל בו שמ�נתינת כלי תחת הנר לקבל בו שמ

טלטול כלי לכסות ביצה שנולדה בשבתטלטול כלי לכסות ביצה שנולדה בשבתטלטול כלי לכסות ביצה שנולדה בשבתטלטול כלי לכסות ביצה שנולדה בשבת

טלטול לצור! הצלה מצויה ושאינה מצויה

ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ((((1111)))) מג
טבל שתיקנו בשבת (1)

מיגו דאיתקצאי לבה"ש איתקצאי לכולי יומא (1)

טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת ((((1111))))

דשא"מ � צד (1)

טלטול מת המוטל בחמהטלטול מת המוטל בחמהטלטול מת המוטל בחמהטלטול מת המוטל בחמה

טלטול מ� הצד (1)

טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר ((((1111)))) מד
טלטול נר טלטול נר טלטול נר טלטול נר ((((פמוטפמוטפמוטפמוט))))

מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס ((((1111))))    ומחמת איסורומחמת איסורומחמת איסורומחמת איסור

בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור �  �  �  �  מיטה שיחדה למעותמיטה שיחדה למעותמיטה שיחדה למעותמיטה שיחדה למעות

מיגו דאיתקצאי לבהמיגו דאיתקצאי לבהמיגו דאיתקצאי לבהמיגו דאיתקצאי לבה""""ש איתקצאי לכולי יומא ש איתקצאי לכולי יומא ש איתקצאי לכולי יומא ש איתקצאי לכולי יומא ((((2222))))

הנחת נר ע"ג איל� בשבת וביו"ט מה
טלטול נר חנוכה בשבת משו� סכנה

מוקצה שדחאו בידי� מוקצה שדחאו בידי� מוקצה שדחאו בידי� מוקצה שדחאו בידי� ((((1111))))

מוקצה מחמת מצוה מוקצה מחמת מצוה מוקצה מחמת מצוה מוקצה מחמת מצוה ((((2222))))

הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה ((((1111))))

מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד ((((2222))))

טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� ((((1111))))

מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס מוקצה מחמת מיאוס ((((2222)))) מו
טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר טלטול מותר השמ� שבנר ((((2222))))

טלטול נר דלוקטלטול נר דלוקטלטול נר דלוקטלטול נר דלוק

דשא"מ � כיבוי נר תו! כדי טלטול

דשא"מ � לר"ש פטור או מותר

בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור �  �  �  �  נר שמ� ופתילהנר שמ� ופתילהנר שמ� ופתילהנר שמ� ופתילה מז
הראוי לעניי� אי חשוב לעשירי� לקבלת טומאה

טלטול גר' של רעי (1)

בני� בכלי� � מכה בפטיש

נתינת כלי תחת הנר לקבלת ניצוצותנתינת כלי תחת הנר לקבלת ניצוצותנתינת כלי תחת הנר לקבלת ניצוצותנתינת כלי תחת הנר לקבלת ניצוצות

גר� כיבוי גר� כיבוי גר� כיבוי גר� כיבוי ((((1111))))    וקירוב כיבויוקירוב כיבויוקירוב כיבויוקירוב כיבוי

דדדד:  :  :  :  במה טומני� במה טומני� במה טומני� במה טומני� �  �  �  �  הטמנההטמנההטמנההטמנה

�במה טומני�במה טומני�במה טומני�במה טומני מז
טלטול חומרי הטמנהטלטול חומרי הטמנהטלטול חומרי הטמנהטלטול חומרי הטמנה מח

הפותח בית הצואר בשבת

כל המחובר לו הרי הוא כמוהו לטומאה

חיבור במספריי� ואיזמל לטומאה והזאה (1)

חומרי הטמנה חומרי הטמנה חומרי הטמנה חומרי הטמנה �  �  �  �  המש!המש!המש!המש! מט
תפילי� צריכות גו' נקי

אלישע בעל כנפי� (1)

�הטמנה בעורות ונסרי� וטלטול�הטמנה בעורות ונסרי� וטלטול�הטמנה בעורות ונסרי� וטלטול�הטמנה בעורות ונסרי� וטלטול

�ל"ט מלאכות שבת ממלאכת המשכ

טלטול מה שהטמי� בוטלטול מה שהטמי� בוטלטול מה שהטמי� בוטלטול מה שהטמי� בו

טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד ((((2222))))

יחוד במחשבה ובמעשה למוקצהיחוד במחשבה ובמעשה למוקצהיחוד במחשבה ובמעשה למוקצהיחוד במחשבה ובמעשה למוקצה נ
לחו' כלי� בנתר ובחול וכיו"ב

דשא"מ � ממחק

(1) �הפסד אוכלי

רחיצת פניו, ידיו ורגליו בכל יו� לכבוד קונו

טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד ((((3333))))

הטמנה בשבתהטמנה בשבתהטמנה בשבתהטמנה בשבת נא
�הטמנת צונ�הטמנת צונ�הטמנת צונ�הטמנת צונ

בישולי נכרי� בדבר שנאכל כמות שהוא חי (1)

הוספה בשבת על הטמנה מעהוספה בשבת על הטמנה מעהוספה בשבת על הטמנה מעהוספה בשבת על הטמנה מע""""שששש

�פינה ממיח� למיח� מותר להטמי�פינה ממיח� למיח� מותר להטמי�פינה ממיח� למיח� מותר להטמי�פינה ממיח� למיח� מותר להטמי

הנחת קדירה עהנחת קדירה עהנחת קדירה עהנחת קדירה ע""""ג קדירהג קדירהג קדירהג קדירה

ריסוק שלג או ברד בשבת

הההה:  :  :  :  במה בהמה במה בהמה במה בהמה במה בהמה �  �  �  �  הוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשות

במה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאה נא
איסור הוצאה משו� שמירה יתירהאיסור הוצאה משו� שמירה יתירהאיסור הוצאה משו� שמירה יתירהאיסור הוצאה משו� שמירה יתירה

איסור הוצאה שמא יפול ויבוא להעביר דאיסור הוצאה שמא יפול ויבוא להעביר דאיסור הוצאה שמא יפול ויבוא להעביר דאיסור הוצאה שמא יפול ויבוא להעביר ד""""א ברהא ברהא ברהא ברה""""רררר נב
העשוי לבהמה לנויהעשוי לבהמה לנויהעשוי לבהמה לנויהעשוי לבהמה לנוי

טומאת טבעת אד�, בהמה וכלי�

כלי� יוצאי� מידי טומאת� בשינוי מעשה (1)

חמור יוצא במרדעתחמור יוצא במרדעתחמור יוצא במרדעתחמור יוצא במרדעת

טלטול לצור! בהמה נג
יציאה בקמיעיציאה בקמיעיציאה בקמיעיציאה בקמיע

�גזירת רפואה בשבת משו� שחיקת סממני

�יציאת זב בכיס שלו יציאת זב בכיס שלו יציאת זב בכיס שלו יציאת זב בכיס שלו ((((2222))))    וצא� בכיס שבדדיה�וצא� בכיס שבדדיה�וצא� בכיס שבדדיה�וצא� בכיס שבדדיה

גדולתו או גריעותו של אד� שנעשה לו נס

קשי� מזונותיו של אד� (1)

�זכרי� יוצאי� לבובי�זכרי� יוצאי� לבובי�זכרי� יוצאי� לבובי�זכרי� יוצאי� לבובי

רחלי� יוצאות כבולות וכבונותרחלי� יוצאות כבולות וכבונותרחלי� יוצאות כבולות וכבונותרחלי� יוצאות כבולות וכבונות נד
במה בהמה אינה יוצאהבמה בהמה אינה יוצאהבמה בהמה אינה יוצאהבמה בהמה אינה יוצאה

איסור הוצאה משו� שנראה כהול! לשוקאיסור הוצאה משו� שנראה כהול! לשוקאיסור הוצאה משו� שנראה כהול! לשוקאיסור הוצאה משו� שנראה כהול! לשוק

פרת ראב"ע יצאה ברצועה שבי� קרניה (1)
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היכול למחות ואינו מוחה נתפס בעוונות אחרי� נד
חובת הוכח תוכיח את עמית! (2) נה
זכות אבות אי תמה

�מיתה בלא חטא ויסורי� בלא עו

מתו בעטיו של נחש (1)

�חטא ראוב

חטא בני עלי � חפני ופנחס

חטא בני שמואל נו
גדולתו של שמואל הנביא

חטא דוד

קיבל דוד לשו� הרע

חלוקת המלכות ליהודה ולישראל

חטא שלמה

חטא יאשיהו

וווו:  :  :  :  במה אשה במה אשה במה אשה במה אשה �  �  �  �  הוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשותהוצאה מרשות לרשות

במה אי� האשה יוצאהבמה אי� האשה יוצאהבמה אי� האשה יוצאהבמה אי� האשה יוצאה נז
דברי� החוצצי� בטבילה

יציאת עבד ובהמה בחות� או בזוגיציאת עבד ובהמה בחות� או בזוגיציאת עבד ובהמה בחות� או בזוגיציאת עבד ובהמה בחות� או בזוג נח
כלי� יוצאי� מידי טומאת� בשינוי מעשה (2)

טומאת זוג, ואי ניטל עינבלו

חיבור במספריי� ואיזמל לטומאה והזאה (2)

מעי� מלאכה ראשונה לטומאת מדרס וטמא מת נט
אי� מטמא מדרס אלא כלי המיוחד לישיבה (1)

יציאה ע� תכשיט ירושלי� של זהביציאה ע� תכשיט ירושלי� של זהביציאה ע� תכשיט ירושלי� של זהביציאה ע� תכשיט ירושלי� של זהב

יציאה בכלילאיציאה בכלילאיציאה בכלילאיציאה בכלילא

מותו של רבי אפס וירידתו של לוי לבבל

גזירת צדיקי� מתקיימת

יציאה באבנט זהביציאה באבנט זהביציאה באבנט זהביציאה באבנט זהב

יציאה בקטלאותיציאה בקטלאותיציאה בקטלאותיציאה בקטלאות,  ,  ,  ,  נזמי� ובטבעתנזמי� ובטבעתנזמי� ובטבעתנזמי� ובטבעת

הולכי� אחר המעמיד או החות� לטומאה

יציאה במחט שאינה נקובהיציאה במחט שאינה נקובהיציאה במחט שאינה נקובהיציאה במחט שאינה נקובה ס
יציאה בסנדל המסומריציאה בסנדל המסומריציאה בסנדל המסומריציאה בסנדל המסומר

גזירה כעי� המעשה בלבד (1)

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (3)

יציאה בסנדל איציאה בסנדל איציאה בסנדל איציאה בסנדל א'''' סא
הקדמת ימי� או שמאל בתפילי�, מנעלי� ורחיצה

�יציאה בתפילי�יציאה בתפילי�יציאה בתפילי�יציאה בתפילי

יציאה בקמיע שאינו מומחהיציאה בקמיע שאינו מומחהיציאה בקמיע שאינו מומחהיציאה בקמיע שאינו מומחה

�יציאה בקמיע כשקמיע וגברא מומחי

קדושה בקמיעות

יציאה בשריו�, קסדא ומגפיי� סב
�דברי� שאשה חייבת ע� יצאה בה�דברי� שאשה חייבת ע� יצאה בה�דברי� שאשה חייבת ע� יצאה בה�דברי� שאשה חייבת ע� יצאה בה

�נשי� ע� בפני עצמ

�נשי� במצות תפילי

מצות עשה שהזמ� גרמא נשי� פטורות (2)

יציאה בכוליאר ובכובלתיציאה בכוליאר ובכובלתיציאה בכוליאר ובכובלתיציאה בכוליאר ובכובלת

הוציא אוכלי� פחות מכשיעור בכלי

דרשות נבואות תוכחה בעמוס ובישעיהו

דברי� המביאי� לידי עניות

המזלזל בנט"י (2) ומעלת נט"י במי� מרובי�

�דברי� שאיש חייב ע� יצא בה�דברי� שאיש חייב ע� יצא בה�דברי� שאיש חייב ע� יצא בה�דברי� שאיש חייב ע� יצא בה סג
�יציאת איש בכלי זי�יציאת איש בכלי זי�יציאת איש בכלי זי�יציאת איש בכלי זי

בי� העוה"ז לימות המשיח (2)

אי� מקרא יוצא מידי פשוטו (1)

(2) �שינו� קוד� לעיו

לימוד תורה בחברותא (1)

אור! ימי� בימינה בשמאלה עושר וכבוד

ת"ח הנוחי� זל"ז בהלכה

חשב לעשות מצוה ונאנס נחשב כאילו עשאה (2)

גדול המלוה מהעושה צדקה

ע� האר& "חסיד"

גידול כלב בתו! ביתו

יציאה בשבת בבירית ואצעדה ולטומאהיציאה בשבת בבירית ואצעדה ולטומאהיציאה בשבת בבירית ואצעדה ולטומאהיציאה בשבת בבירית ואצעדה ולטומאה

טומאת אריג או תכשיט בכלשהו

מראה הצי& (1)

טומאת שק אע"פ שטווי ואינו ארוג סד
טומאת דבר הבא מזנב סוס ופרה

לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (1)

�שלל מלחמת מדי

איסור הסתכלות באשה (2)

במה אשה יוצאהבמה אשה יוצאהבמה אשה יוצאהבמה אשה יוצאה

יציאת אשה בתכשיטיה לחצריציאת אשה בתכשיטיה לחצריציאת אשה בתכשיטיה לחצריציאת אשה בתכשיטיה לחצר

התקשטות אשה בימי נידתה

(1) �האסור משו� מראית עי

יציאת אשה במו! שבאזנה ושהתקינה לנידתהיציאת אשה במו! שבאזנה ושהתקינה לנידתהיציאת אשה במו! שבאזנה ושהתקינה לנידתהיציאת אשה במו! שבאזנה ושהתקינה לנידתה סה
יציאה בש� תותבתיציאה בש� תותבתיציאה בש� תותבתיציאה בש� תותבת

יציאת אשה בדבר שגנאי הוא להיציאת אשה בדבר שגנאי הוא להיציאת אשה בדבר שגנאי הוא להיציאת אשה בדבר שגנאי הוא לה

יציאה בסלע לרפואהיציאה בסלע לרפואהיציאה בסלע לרפואהיציאה בסלע לרפואה

יציאת אשה בחוטי� שבאוזניהיציאת אשה בחוטי� שבאוזניהיציאת אשה בחוטי� שבאוזניהיציאת אשה בחוטי� שבאוזניה

נשי� המסוללות זו בזו (1)

(1) �טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי

יציאה לרהיציאה לרהיציאה לרהיציאה לרה""""ר בלבוש דר! הערמהר בלבוש דר! הערמהר בלבוש דר! הערמהר בלבוש דר! הערמה

יציאת קיטע וטומאה בקב בסמוכות ובכסאיציאת קיטע וטומאה בקב בסמוכות ובכסאיציאת קיטע וטומאה בקב בסמוכות ובכסאיציאת קיטע וטומאה בקב בסמוכות ובכסא

סנדל או מנעל של ע& לטומאה ולחליצה סו
יציאה בדבר רפואה בשבתיציאה בדבר רפואה בשבתיציאה בדבר רפואה בשבתיציאה בדבר רפואה בשבת

סגולות ולחשי� לרפואה

לחנק ומיני רפואה בשבת

ישראל בני מלכי� ה� (1) סז
האסור משו� דרכי האמוריהאסור משו� דרכי האמוריהאסור משו� דרכי האמוריהאסור משו� דרכי האמורי

המצטער צרי! להודיע צערו לרבי� (1)

בל תשחית

זזזז:  :  :  :  כלל גדול כלל גדול כלל גדול כלל גדול �  �  �  �  לללל""""ט מלאכות של שבתט מלאכות של שבתט מלאכות של שבתט מלאכות של שבת

כלל גדול כלל גדול כלל גדול כלל גדול �  �  �  �  חיובי שבתחיובי שבתחיובי שבתחיובי שבת סז
תינוק שנשבה לבי� הנכרי�תינוק שנשבה לבי� הנכרי�תינוק שנשבה לבי� הנכרי�תינוק שנשבה לבי� הנכרי� סח
הכיר הכיר הכיר הכיר ((((השבתהשבתהשבתהשבת))))    ולבסו' שכחולבסו' שכחולבסו' שכחולבסו' שכח

חיוב חטאת רק על עבירות שזדונ� כרת סט
�שגגת קרב

שגג בכרת והזיד בלאו

קרב� חטאת למומר

שגגת שבועת ביטוי

שגגת אכילת תרומה

מהל! במדבר ואינו יודע אימתי שבתמהל! במדבר ואינו יודע אימתי שבתמהל! במדבר ואינו יודע אימתי שבתמהל! במדבר ואינו יודע אימתי שבת

המקור לחיוב חטאת אהמקור לחיוב חטאת אהמקור לחיוב חטאת אהמקור לחיוב חטאת א'  '  '  '  לשבתות הרבהלשבתות הרבהלשבתות הרבהלשבתות הרבה

ההבדל שבי� שגגת שבת וזדו� מלאכות וההיפ!ההבדל שבי� שגגת שבת וזדו� מלאכות וההיפ!ההבדל שבי� שגגת שבת וזדו� מלאכות וההיפ!ההבדל שבי� שגגת שבת וזדו� מלאכות וההיפ! ע
המקור לחילוק מלאכותהמקור לחילוק מלאכותהמקור לחילוק מלאכותהמקור לחילוק מלאכות

הבערה ללאו או לחלק יצאתהבערה ללאו או לחלק יצאתהבערה ללאו או לחלק יצאתהבערה ללאו או לחלק יצאת
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בחריש ובקציר תשבות (1) ע
העל� זה וזה בידוהעל� זה וזה בידוהעל� זה וזה בידוהעל� זה וזה בידו

�גרירת כפרה לפטור מקרב�גרירת כפרה לפטור מקרב�גרירת כפרה לפטור מקרב�גרירת כפרה לפטור מקרב

גרירה להצטר' לכשיעורגרירה להצטר' לכשיעורגרירה להצטר' לכשיעורגרירה להצטר' לכשיעור עא
(1) �תמחויי� מחלקי

ידיעה לחצי שיעור (1)

ידיעות או כפרות מחלקות

אש� ודאי אי בעי ידיעה בתחילה

ידיעה לחלק בחיובי אש� ודאי עב
מתעסק בשבתמתעסק בשבתמתעסק בשבתמתעסק בשבת

שגג בלא מתכוי� בשבת, ע"ז ושאר איסורי�

העובד ע"ז מאהבה ומיראה

אומר מותר

מלאכות ע"ז בהעל� א'

נתכוו� לזרוק בנתכוו� לזרוק בנתכוו� לזרוק בנתכוו� לזרוק ב'  '  '  '  וזרק דוזרק דוזרק דוזרק ד'  '  '  '  וכיווכיווכיווכיו""""בבבב עג
לללל""""ט אבות מלאכותט אבות מלאכותט אבות מלאכותט אבות מלאכות

מלאכת זורעמלאכת זורעמלאכת זורעמלאכת זורע

עשה בשבת מלאכות הרבה מעי� מלאכה אעשה בשבת מלאכות הרבה מעי� מלאכה אעשה בשבת מלאכות הרבה מעי� מלאכה אעשה בשבת מלאכות הרבה מעי� מלאכה א''''

זומר וצרי! לעצי�זומר וצרי! לעצי�זומר וצרי! לעצי�זומר וצרי! לעצי�

מלאכת חורשמלאכת חורשמלאכת חורשמלאכת חורש

חופר גומא כשצרי! רק לעפרה (1)

מלאכת קוצרמלאכת קוצרמלאכת קוצרמלאכת קוצר

מלאכת מעמרמלאכת מעמרמלאכת מעמרמלאכת מעמר,  ,  ,  ,  ועימור בדבר שאינו גידולי קרקעועימור בדבר שאינו גידולי קרקעועימור בדבר שאינו גידולי קרקעועימור בדבר שאינו גידולי קרקע

מלאכת דשמלאכת דשמלאכת דשמלאכת דש

מלאכת זורהמלאכת זורהמלאכת זורהמלאכת זורה,  ,  ,  ,  בורר ומרקדבורר ומרקדבורר ומרקדבורר ומרקד

�מני� המלאכות ממלאכת המשכ�מני� המלאכות ממלאכת המשכ�מני� המלאכות ממלאכת המשכ�מני� המלאכות ממלאכת המשכ

גדרי מלאכת בוררגדרי מלאכת בוררגדרי מלאכת בוררגדרי מלאכת בורר עד
�מלאכת טוח�מלאכת טוח�מלאכת טוח�מלאכת טוח

מלאכת אופה וגדרי בישולמלאכת אופה וגדרי בישולמלאכת אופה וגדרי בישולמלאכת אופה וגדרי בישול

מלאכת גוזזמלאכת גוזזמלאכת גוזזמלאכת גוזז,  ,  ,  ,  מנפ& ואורגמנפ& ואורגמנפ& ואורגמנפ& ואורג

מלאכת קושר ומתירמלאכת קושר ומתירמלאכת קושר ומתירמלאכת קושר ומתיר

מלאכת תופר וקורעמלאכת תופר וקורעמלאכת תופר וקורעמלאכת תופר וקורע

איסור לימוד כל דבר ממי� וכופר עה
חישוב תקופות ומזלות

מלאכת צדמלאכת צדמלאכת צדמלאכת צד

דישה בדבר שאינו גידולי קרקעדישה בדבר שאינו גידולי קרקעדישה בדבר שאינו גידולי קרקעדישה בדבר שאינו גידולי קרקע

�פסיק רישיה פסיק רישיה פסיק רישיה פסיק רישיה �  �  �  �  פוצע חלזו�פוצע חלזו�פוצע חלזו�פוצע חלזו

מלאכת שוחט מלאכת שוחט מלאכת שוחט מלאכת שוחט �  �  �  �  נטילת נשמהנטילת נשמהנטילת נשמהנטילת נשמה

מלאכת מולח ומעבדמלאכת מולח ומעבדמלאכת מולח ומעבדמלאכת מולח ומעבד

שרטוטשרטוטשרטוטשרטוט

�עיבוד באוכלי�עיבוד באוכלי�עיבוד באוכלי�עיבוד באוכלי

מלאכת ממחקמלאכת ממחקמלאכת ממחקמלאכת ממחק

מלאכת מחת!מלאכת מחת!מלאכת מחת!מלאכת מחת!

מלאכת מכה בפטישמלאכת מכה בפטישמלאכת מכה בפטישמלאכת מכה בפטיש

מלאכת כותב ומוחקמלאכת כותב ומוחקמלאכת כותב ומוחקמלאכת כותב ומוחק

מלאכת בונה וסותרמלאכת בונה וסותרמלאכת בונה וסותרמלאכת בונה וסותר

מלאכת מכבה ומבעירמלאכת מכבה ומבעירמלאכת מכבה ומבעירמלאכת מכבה ומבעיר

חיוב על תולדה במקו� אב חיוב על תולדה במקו� אב חיוב על תולדה במקו� אב חיוב על תולדה במקו� אב ((((1111))))

שובט ומדקדקשובט ומדקדקשובט ומדקדקשובט ומדקדק

שיעורי הוצאה שיעורי הוצאה שיעורי הוצאה שיעורי הוצאה �  �  �  �  הראוי להצניעהראוי להצניעהראוי להצניעהראוי להצניע

שיעורי הוצאה למאכלי בהמהשיעורי הוצאה למאכלי בהמהשיעורי הוצאה למאכלי בהמהשיעורי הוצאה למאכלי בהמה עו
אכילה ע"י הדחק אי חשובה אכילה

צירו' מיני� שוני� לשיעור לשבת ולטומאהצירו' מיני� שוני� לשיעור לשבת ולטומאהצירו' מיני� שוני� לשיעור לשבת ולטומאהצירו' מיני� שוני� לשיעור לשבת ולטומאה

שיעור הוצאה למאכלי אד�שיעור הוצאה למאכלי אד�שיעור הוצאה למאכלי אד�שיעור הוצאה למאכלי אד�

�חחחח:  :  :  :  המוציא יי� המוציא יי� המוציא יי� המוציא יי� �  �  �  �  שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי

�שיעורי הוצאה למשקי�שיעורי הוצאה למשקי�שיעורי הוצאה למשקי�שיעורי הוצאה למשקי עו
שיעור מזיגת יי� לכוס של ברכה

שיעור יי� קרוששיעור יי� קרוששיעור יי� קרוששיעור יי� קרוש עז
ד� נבלה אי מטמא (1)

דקדוקי לשו� עברית

שיעור הוצאה לחלב

שיעור הוצאה לדבש

כל מה שברא הקב"ה לא ברא לבטלה

תכונות טבעיות של בע"ח

ל'  נוטריקו� בעברית (1)

�שיעור הוצאת שמ�שיעור הוצאת שמ�שיעור הוצאת שמ�שיעור הוצאת שמ

שיעור הוצאת מי�שיעור הוצאת מי�שיעור הוצאת מי�שיעור הוצאת מי� עח
�שיעור הוצאת שאר משקי�שיעור הוצאת שאר משקי�שיעור הוצאת שאר משקי�שיעור הוצאת שאר משקי

שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו ((((1111))))

�שיעור הוצאת מי שופכי�שיעור הוצאת מי שופכי�שיעור הוצאת מי שופכי�שיעור הוצאת מי שופכי

שיעור הוצאת חומרי גל� שוני�שיעור הוצאת חומרי גל� שוני�שיעור הוצאת חומרי גל� שוני�שיעור הוצאת חומרי גל� שוני�

שיעור הוצאת נייר חלק ומחוקשיעור הוצאת נייר חלק ומחוקשיעור הוצאת נייר חלק ומחוקשיעור הוצאת נייר חלק ומחוק

�המוציא קשר של מוכסי�המוציא קשר של מוכסי�המוציא קשר של מוכסי�המוציא קשר של מוכסי

המוציא שטהמוציא שטהמוציא שטהמוציא שט""""חחחח

שיעור הוצאת עור שיעור הוצאת עור שיעור הוצאת עור שיעור הוצאת עור ((((1111)))) עט
שיעור הוצאת קל'שיעור הוצאת קל'שיעור הוצאת קל'שיעור הוצאת קל'

הכשר קל' ודוכסוסטוס לתפילי� ומזוזה (1)

שיעור הוצאת דיושיעור הוצאת דיושיעור הוצאת דיושיעור הוצאת דיו פ
צירו' שני חצאי שיעור שהוציא� שלא בבת אחתצירו' שני חצאי שיעור שהוציא� שלא בבת אחתצירו' שני חצאי שיעור שהוציא� שלא בבת אחתצירו' שני חצאי שיעור שהוציא� שלא בבת אחת

שיעור הוצאת כחולשיעור הוצאת כחולשיעור הוצאת כחולשיעור הוצאת כחול,  ,  ,  ,  דבקדבקדבקדבק,  ,  ,  ,  זפת וגפריתזפת וגפריתזפת וגפריתזפת וגפרית,  ,  ,  ,  חרסיתחרסיתחרסיתחרסית

שיעור הוצאת שיערשיעור הוצאת שיערשיעור הוצאת שיערשיעור הוצאת שיער,  ,  ,  ,  טיטטיטטיטטיט,  ,  ,  ,  סידסידסידסיד

עידו� הבשר בסיכה

שיעור הוצאת אדמהשיעור הוצאת אדמהשיעור הוצאת אדמהשיעור הוצאת אדמה,  ,  ,  ,  זבלזבלזבלזבל,  ,  ,  ,  חולחולחולחול,  ,  ,  ,  קנהקנהקנהקנה

�שיעור הוצאת עצ�שיעור הוצאת עצ�שיעור הוצאת עצ�שיעור הוצאת עצ�,  ,  ,  ,  זכוכיתזכוכיתזכוכיתזכוכית,  ,  ,  ,  צרור ואב�צרור ואב�צרור ואב�צרור ואב פא
�קינוח באבני� בשבת (ובחול) וטלטול

גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (2)

התפנות בשדה ניר בשבת

דשא"מ � תלישת עשבי� (1)

טלטול עצי& נקוב

קינוח בחרס בשבת (ובחול)

דשא"מ � תלישת שערות

נימוסי בית הכסא פב
צרור, חרס ועשבי� במה יקנח

נצר! לפנות ואינו נפנה

עצות נגד עצירות

שיעור הוצאת חרסשיעור הוצאת חרסשיעור הוצאת חרסשיעור הוצאת חרס

�טטטט:  :  :  :  אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא �  �  �  �  שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי

טומאת ע"ז במשא פב
כותל משות' לביתו ולבית ע"ז שנפל

טומאת ע"ז במגע, משא, אב� מסמא ולאברי�

טומאת משמשי ע"ז

טומאת היסט בנכרי, ע"ז ומשמשיה פג
טומאת היסט בזב ודומיו

טומאת ע"ז לאברי�

ע"ז פחותה מכזית לאיסור ולטומאה

�היקש לקולא ולחומרא בדרבנ�, לקולא מקשינ
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טומאה בספינה פג
כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה (1)

אל ימנע אד� עצמו מביהמ"ד אפי'  שעה א'  (1)

אי� התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה (2)

טומאת מדרס בכלי חרס פד
מפ& לטומאת מת, מדרס וטהרה במקוה

זריעת מיני זרעי� בערוגה א'  לכלאי�

הבנת חכמי� במדעי הטבע פה
די� גבולי ערוגה שזרעו בה ה'  מיני זרעי� לכלאי�

ראש תור ירק הנכנס לתו! שדה אחר לכלאי�

טומאת פולטת שכ"ז ג'  ימי� פו
סיכה כשתיה (1)

תשמיש ביו� (1)

ג'  ימי פרישה קוד� מת� תורה

טומאת שכ"ז היוצאת מ� האיש

טומאת שכ"ז של ישראל מכותית או מבהמה

זמ� מת� תורה (1) וימי ההגבלה ופרישה

דברי� שעשה משה מדעתו והקב"ה הסכי� עמו פז
יו� שיצאו בנ"י ממצרי�

�עטרות שנטל יו� א'  ניס

הפרש בי� שנה לשנה בזמ� חלות החגי� (1)

כפה הקב"ה עליה� הר כגיגית פח
קבלת התורה מחדש בימי אחשוורוש

קיו� העול� מותנה בקבלת ישראל את התורה

מעלת ישראל שהקדימו נעשה לנשמע

ישראל בחטא העגל ככלה מזנה בתו! חופתה

(1) �הנעלבי� ואינ� עולבי

�דבר ה'  במת� תורה נחלק לע'  לשו

ד"ת יש ב� להמית ולהחיות

מסירת התורה לידי משה ילוד אשה

תורת משה עבדי פט
חטא העגל � כי בושש משה

הר סיני

א� יהיו חטאיכ� כשני� כשלג ילבינו

רחמי אבותינו וסנגוריא של יצחק על בניו

�שיעור הוצאת עצי� או תבלי�שיעור הוצאת עצי� או תבלי�שיעור הוצאת עצי� או תבלי�שיעור הוצאת עצי� או תבלי

שיעור הוצאת חומרי צבע וניקוישיעור הוצאת חומרי צבע וניקוישיעור הוצאת חומרי צבע וניקוישיעור הוצאת חומרי צבע וניקוי צ
דברי� ששיעור הוצאת� בכל שהואדברי� ששיעור הוצאת� בכל שהואדברי� ששיעור הוצאת� בכל שהואדברי� ששיעור הוצאת� בכל שהוא

שיעור מינימלי למתנדב בסת� למקדש (1)

�המוציא קופת רוכלי�המוציא קופת רוכלי�המוציא קופת רוכלי�המוציא קופת רוכלי

שיעור הוצאת מיני זרעוני גינהשיעור הוצאת מיני זרעוני גינהשיעור הוצאת מיני זרעוני גינהשיעור הוצאת מיני זרעוני גינה

שיעור הוצאת חגב טהור וטמא חי ומתשיעור הוצאת חגב טהור וטמא חי ומתשיעור הוצאת חגב טהור וטמא חי ומתשיעור הוצאת חגב טהור וטמא חי ומת

�יייי:  :  :  :  המצניע המצניע המצניע המצניע �  �  �  �  שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי�שיעורי הוצאת אוכלי

שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו שיעור הוצאה למצניע ולאחר שהוציאו ((((2222)))) צ
כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה (1) צא
בטלה דעתו אצל כל אד� (2)

נשתנה השיעור או מחשבתו תו! כדי הוצאהנשתנה השיעור או מחשבתו תו! כדי הוצאהנשתנה השיעור או מחשבתו תו! כדי הוצאהנשתנה השיעור או מחשבתו תו! כדי הוצאה

(1) �בתר מעיקרא או בסו' אזלינ

צירו' להוצאה בעקבות צירו' לשיעור טומאהצירו' להוצאה בעקבות צירו' לשיעור טומאהצירו' להוצאה בעקבות צירו' לשיעור טומאהצירו' להוצאה בעקבות צירו' לשיעור טומאה

מיגו באיסור והיתר (1)

הפסיק מלאכת הוצאה בהנחה ברשות פטורהפסיק מלאכת הוצאה בהנחה ברשות פטורהפסיק מלאכת הוצאה בהנחה ברשות פטורהפסיק מלאכת הוצאה בהנחה ברשות פטור

אגד כלי למלאכת הוצאהאגד כלי למלאכת הוצאהאגד כלי למלאכת הוצאהאגד כלי למלאכת הוצאה

קי� ליה בדרבה מיניה (1)

אגד גופו למלאכת הוצאה צב
הוצאה מרלהוצאה מרלהוצאה מרלהוצאה מרל""""ר כדר! ושלא כדר!ר כדר! ושלא כדר!ר כדר! ושלא כדר!ר כדר! ושלא כדר!

המוציא מרלהמוציא מרלהמוציא מרלהמוציא מרל""""ר למעלה מיר למעלה מיר למעלה מיר למעלה מי'  '  '  '  ((((1111))))

גובהו של משה רבינו (1) ושל הלווי�

שכינה שורה על חכ� גיבור עשיר ובעל קומה (1)

בטלה דעתו אצל כל אד� (3)

הוציא ולא נתקיימה מחשבתו הראשונההוציא ולא נתקיימה מחשבתו הראשונההוציא ולא נתקיימה מחשבתו הראשונההוציא ולא נתקיימה מחשבתו הראשונה

הוצאה לאחריו הוצאה לאחריו הוצאה לאחריו הוצאה לאחריו �  �  �  �  שמירה פחותהשמירה פחותהשמירה פחותהשמירה פחותה

בבבב'  '  '  '  שעשו מלאכה אשעשו מלאכה אשעשו מלאכה אשעשו מלאכה א'  '  '  '  ((((2222))))

אאאא'  '  '  '  עוקר ואעוקר ואעוקר ואעוקר וא'  '  '  '  מניח במלאכת הוצאהמניח במלאכת הוצאהמניח במלאכת הוצאהמניח במלאכת הוצאה צג
מסייע א� יש בו ממש מסייע א� יש בו ממש מסייע א� יש בו ממש מסייע א� יש בו ממש ((((1111))))

בבבב'  '  '  '  שעשאוה א� צרי! שיעור לכל אשעשאוה א� צרי! שיעור לכל אשעשאוה א� צרי! שיעור לכל אשעשאוה א� צרי! שיעור לכל א''''

הוצאת עיקר וטפילה עמוהוצאת עיקר וטפילה עמוהוצאת עיקר וטפילה עמוהוצאת עיקר וטפילה עמו

חי נושא את עצמו חי נושא את עצמו חי נושא את עצמו חי נושא את עצמו ((((1111))))    באד� ובבהמהבאד� ובבהמהבאד� ובבהמהבאד� ובבהמה צד
משאצלמשאצלמשאצלמשאצל""""ג ג ג ג ((((ולגופוולגופוולגופוולגופו)))) �  �  �  � הוצאה הוצאה הוצאה הוצאה ((((2222))))

גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (3)

עושה איסור פחות מכשיעור אבל הואילו מעשיו

הנוטל צפורניו או שערוהנוטל צפורניו או שערוהנוטל צפורניו או שערוהנוטל צפורניו או שערו

שיעור מלאכת גוזזשיעור מלאכת גוזזשיעור מלאכת גוזזשיעור מלאכת גוזז

שיער לב� בכלל איסור לא ילבש גבר שמלת אשה

תלישת צפור� או ציצי� שפרשו ומצטערתלישת צפור� או ציצי� שפרשו ומצטערתלישת צפור� או ציצי� שפרשו ומצטערתלישת צפור� או ציצי� שפרשו ומצטער

הגודלתהגודלתהגודלתהגודלת,  ,  ,  ,  הכוחלת והפוקסתהכוחלת והפוקסתהכוחלת והפוקסתהכוחלת והפוקסת

�חולב, מחב& ומגב צה
מכבד, מרב& והרודה דבש

ריבו& הבית דר! הערמה

דשא"מ � ריבו& הבית

תולש מעצי& נקוב ושאינו נקובתולש מעצי& נקוב ושאינו נקובתולש מעצי& נקוב ושאינו נקובתולש מעצי& נקוב ושאינו נקוב

חילוק בי� עצי& נקוב לשאינו נקוב להכשר טומאה

ה'  מדות נקב בכלי חרס

יאיאיאיא:  :  :  :  הזורק הזורק הזורק הזורק �  �  �  �  גדרי הוצאה מרשות לרשותגדרי הוצאה מרשות לרשותגדרי הוצאה מרשות לרשותגדרי הוצאה מרשות לרשות

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""ר וההיפ!ר וההיפ!ר וההיפ!ר וההיפ! צו
המקור למלאכת הוצאה מרלהמקור למלאכת הוצאה מרלהמקור למלאכת הוצאה מרלהמקור למלאכת הוצאה מרל""""רררר

חיוב על תולדה במקו� אב (2)

המקור לחיוב המעביר והזורק דהמקור לחיוב המעביר והזורק דהמקור לחיוב המעביר והזורק דהמקור לחיוב המעביר והזורק ד""""א ברהא ברהא ברהא ברה""""רררר

חטא המקושש

חטא אהר� ומרי� צז
החושד בכשרי� לוקה בגופו (1)

ישראל מאמיני� בני מאמיני�

מידה טובה ממהרת לבא ממידת פורענות

נס בתו! נס (1)

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""י ורהי ורהי ורהי ורה""""ר באמצע ר באמצע ר באמצע ר באמצע ((((2222))))

קלוטה אי כמי שהונחה (2)

המוציא מרל"ר למעלה מי'  (2)

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""י תו! גי תו! גי תו! גי תו! ג'  '  '  '  טפחי� לרהטפחי� לרהטפחי� לרהטפחי� לרה""""ר שבאמצער שבאמצער שבאמצער שבאמצע

זריקה מרהזריקה מרהזריקה מרהזריקה מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""י שלו כשרהי שלו כשרהי שלו כשרהי שלו כשרה""""ר באמצער באמצער באמצער באמצע

המקור דכל פחות מג'  כלבוד דמי

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""ר לרהר לרהר לרהר לרה""""ר ורהר ורהר ורהר ורה""""י באמצע י באמצע י באמצע י באמצע ((((2222))))

חיוב על תולדה במקו� אב (3)

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""י לרהי לרהי לרהי לרה""""ר ועבר דר ועבר דר ועבר דר ועבר ד""""א ברהא ברהא ברהא ברה""""רררר

נתכוו� לזרוק חנתכוו� לזרוק חנתכוו� לזרוק חנתכוו� לזרוק ח'  '  '  '  וזרק דוזרק דוזרק דוזרק ד'  '  '  '  וההיפ!וההיפ!וההיפ!וההיפ!

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""ר לרהר לרהר לרהר לרה""""ר דר דר דר ד""""א ורהא ורהא ורהא ורה""""י באמצעי באמצעי באמצעי באמצע

רהרהרהרה""""ר מקורה ר מקורה ר מקורה ר מקורה ((((2222)))) צח
עגלות המשכ� � תחתיה�, ביניה� וצדיה� רה"ר (1)

�מבנה קרשי המשכ
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�הבריח התיכו� שבמשכ צח
�יריעות המשכ

�מבנה אדני המשכ

מעשה כיסויי המשכ� והאהל צט
עגלות המשכ� עגלות המשכ� עגלות המשכ� עגלות המשכ� �  �  �  �  תחתיה�תחתיה�תחתיה�תחתיה�,  ,  ,  ,  ביניה� וצדיה� רהביניה� וצדיה� רהביניה� וצדיה� רהביניה� וצדיה� רה""""ר ר ר ר ((((2222))))

�מבנה עגלות משא המשכ

דר! רה"ר ט"ז אמה (1)

רהרהרהרה""""י י י י ((((2222))))

צירו' בור וחוליתו למחיצת רהצירו' בור וחוליתו למחיצת רהצירו' בור וחוליתו למחיצת רהצירו' בור וחוליתו למחיצת רה""""יייי

הזורק מרההזורק מרההזורק מרההזורק מרה""""ר לרהר לרהר לרהר לרה""""י למעלה מיי למעלה מיי למעלה מיי למעלה מי'  '  '  '  דר! מקו� פטורדר! מקו� פטורדר! מקו� פטורדר! מקו� פטור

עובי היק' מחיצות רהעובי היק' מחיצות רהעובי היק' מחיצות רהעובי היק' מחיצות רה""""י כשאינ� רחבות די כשאינ� רחבות די כשאינ� רחבות די כשאינ� רחבות ד''''

השלמת או הפחתת שיעור מחיצה תו! כדי הוצאההשלמת או הפחתת שיעור מחיצה תו! כדי הוצאההשלמת או הפחתת שיעור מחיצה תו! כדי הוצאההשלמת או הפחתת שיעור מחיצה תו! כדי הוצאה

מיעוט שיעור הוצאה תו! כדי העברת דמיעוט שיעור הוצאה תו! כדי העברת דמיעוט שיעור הוצאה תו! כדי העברת דמיעוט שיעור הוצאה תו! כדי העברת ד""""א ברהא ברהא ברהא ברה""""רררר

עקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה עעקירה והנחה ע""""ג מי� ג מי� ג מי� ג מי� ((((2222))))

((((2222)))) �עקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� עעקירת והנחת שמ� ע""""ג יי� ג יי� ג יי� ג יי

הכנסה וביטול שיעור רההכנסה וביטול שיעור רההכנסה וביטול שיעור רההכנסה וביטול שיעור רה""""י כאחתי כאחתי כאחתי כאחת ק
בור רהבור רהבור רהבור רה""""י מלא מי� או פירותי מלא מי� או פירותי מלא מי� או פירותי מלא מי� או פירות

הזורק ברההזורק ברההזורק ברההזורק ברה""""ר ונח ער ונח ער ונח ער ונח ע""""ג כותל ג כותל ג כותל ג כותל ((((2222))))

הזורק ברההזורק ברההזורק ברההזורק ברה""""ר ונח בחור כלשהו שבכותל ר ונח בחור כלשהו שבכותל ר ונח בחור כלשהו שבכותל ר ונח בחור כלשהו שבכותל ((((2222))))

חוקקי� להשלי� (2)

תל המתלקטתל המתלקטתל המתלקטתל המתלקט

זרק ונתגלגל חו& למקו� שכיוו� לוזרק ונתגלגל חו& למקו� שכיוו� לוזרק ונתגלגל חו& למקו� שכיוו� לוזרק ונתגלגל חו& למקו� שכיוו� לו

תו! ג'  ברה"ר צרי! הנחה כלשהיא

י� ככרמליתי� ככרמליתי� ככרמליתי� ככרמלית

שלולית מי� שרהשלולית מי� שרהשלולית מי� שרהשלולית מי� שרה""""ר מהלכת בו ר מהלכת בו ר מהלכת בו ר מהלכת בו ((((2222))))

הילו! או תשמיש עהילו! או תשמיש עהילו! או תשמיש עהילו! או תשמיש ע""""י הדחק י הדחק י הדחק י הדחק ((((2222))))

טלטול מי� ליבשה או לספינה וההיפ!טלטול מי� ליבשה או לספינה וההיפ!טלטול מי� ליבשה או לספינה וההיפ!טלטול מי� ליבשה או לספינה וההיפ!

מדידת ימדידת ימדידת ימדידת י'  '  '  '  טפחי� דכרמלית בי�טפחי� דכרמלית בי�טפחי� דכרמלית בי�טפחי� דכרמלית בי�

טלטול מכחו בכרמלית טלטול מכחו בכרמלית טלטול מכחו בכרמלית טלטול מכחו בכרמלית ((((1111))))

�ביצאתא דמיש�ביצאתא דמיש�ביצאתא דמיש�ביצאתא דמיש קא
גוד אחיתגוד אחיתגוד אחיתגוד אחית////אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא אסיק מחיצתא ((((1111))))

זרק ברה"ר ונח ע"ג קנה שבראשו טרסקל (2)

מחיצה שגדיי� או דגי� בוקעי� בהמחיצה שגדיי� או דגי� בוקעי� בהמחיצה שגדיי� או דגי� בוקעי� בהמחיצה שגדיי� או דגי� בוקעי� בה

טלטול מספינה לחברתה בי�טלטול מספינה לחברתה בי�טלטול מספינה לחברתה בי�טלטול מספינה לחברתה בי�

מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד מחיצה שנעשתה בשבת בשוגג או במזיד ((((1111))))

חייבי חטאות שתחילת� שגגה וסופ� זדו� וההיפ!חייבי חטאות שתחילת� שגגה וסופ� זדו� וההיפ!חייבי חטאות שתחילת� שגגה וסופ� זדו� וההיפ!חייבי חטאות שתחילת� שגגה וסופ� זדו� וההיפ! קב
תחילתו שגגה ואחתחילתו שגגה ואחתחילתו שגגה ואחתחילתו שגגה ואח""""כ זדו� ולבסו' שגגהכ זדו� ולבסו' שגגהכ זדו� ולבסו' שגגהכ זדו� ולבסו' שגגה

ידיעה לחצי שיעור (2)

עקירה והנחה באמצעות פיועקירה והנחה באמצעות פיועקירה והנחה באמצעות פיועקירה והנחה באמצעות פיו

יביביביב:  :  :  :  הבונה הבונה הבונה הבונה �  �  �  �  בונהבונהבונהבונה, , , , חורשחורשחורשחורש, , , , כותבכותבכותבכותב

מלאכת בונה ומכה בפטישמלאכת בונה ומכה בפטישמלאכת בונה ומכה בפטישמלאכת בונה ומכה בפטיש קב
אי� עניות במקו� עשירות (1)

מסתתמסתתמסתתמסתת

גדרי מלאכת חורשגדרי מלאכת חורשגדרי מלאכת חורשגדרי מלאכת חורש קג
פסיק רישיה � מייפה קרקע

גדרי מלאכת כותבגדרי מלאכת כותבגדרי מלאכת כותבגדרי מלאכת כותב

כותב בשמאלכותב בשמאלכותב בשמאלכותב בשמאל

העושה מקצת מלאכה בשבת

דקדוק באותיות כתיבת סת"�

רמז לניסו! המי� מ� התורה (1)

מ'  וס'  שבלוחות הברית בנס עמדו (1) קד
אותיות מנצפ"! (1)

אי� סמכות לנביא להוסי' על האמור בתורה (1)

כתב לוחות הברית נקרא מבפני� ומבחו&

דרישת אותיות א'  ב'

דר! גמילות חסדי�

קני� תורה בענוה (1)

בא לטהר מסייעי� אותו (1)

הבדלי� בי� שקר לאמת

הקב"ה מג� על ישראל מפני שר של גיהנ�

חומרי כתיבה המתקיימי�חומרי כתיבה המתקיימי�חומרי כתיבה המתקיימי�חומרי כתיבה המתקיימי�

המסרט כתב על בשרוהמסרט כתב על בשרוהמסרט כתב על בשרוהמסרט כתב על בשרו

שיעור תוספת לכתב קיי�שיעור תוספת לכתב קיי�שיעור תוספת לכתב קיי�שיעור תוספת לכתב קיי�

כתב עכתב עכתב עכתב ע""""ג כתב לשבת ג כתב לשבת ג כתב לשבת ג כתב לשבת ((((1111))))    ולסתולסתולסתולסת""""����

כתב אות אכתב אות אכתב אות אכתב אות א'  '  '  '  והשלי� הספרוהשלי� הספרוהשלי� הספרוהשלי� הספר

כתב בריחוק מקו�כתב בריחוק מקו�כתב בריחוק מקו�כתב בריחוק מקו�

הגיה אות אהגיה אות אהגיה אות אהגיה אות א'  '  '  '  בשבתבשבתבשבתבשבת

�כתב אות אכתב אות אכתב אות אכתב אות א'  '  '  '  נוטריקו�נוטריקו�נוטריקו�נוטריקו קה
ל'  נוטריקו� בתורה (1)

כתב בכתב בכתב בכתב ב'  '  '  '  אותיות בבאותיות בבאותיות בבאותיות בב'  '  '  '  העלמותהעלמותהעלמותהעלמות

ידיעה לחצי שיעור (3)

יגיגיגיג:  :  :  :  האורג האורג האורג האורג �  �  �  �  אורגאורגאורגאורג, , , , תופרתופרתופרתופר, , , , מלב�מלב�מלב�מלב�, , , , צדצדצדצד

�מלאכת אורג ועושה שתי בתי נירי�מלאכת אורג ועושה שתי בתי נירי�מלאכת אורג ועושה שתי בתי נירי�מלאכת אורג ועושה שתי בתי נירי קה
גדרי מלאכת תופר וקורעגדרי מלאכת תופר וקורעגדרי מלאכת תופר וקורעגדרי מלאכת תופר וקורע

הקורע בחמתו ועל מתוהקורע בחמתו ועל מתוהקורע בחמתו ועל מתוהקורע בחמתו ועל מתו

מקלקל במלאכת שבתמקלקל במלאכת שבתמקלקל במלאכת שבתמקלקל במלאכת שבת

אבלות על חכ� או אד� כשר שמת (1)

קריעה על מת בשעת יציאת נשמה (1)

משאצל"ג � קורע ומקלקל

הכועס יהא בעיני! כעובד ע"ז

א'  מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה

מקלקל בחובל מקלקל בחובל מקלקל בחובל מקלקל בחובל ((((1111))))    ומבעיר ומבעיר ומבעיר ומבעיר ((((1111)))) קו
שיעור מלאכת מלב�שיעור מלאכת מלב�שיעור מלאכת מלב�שיעור מלאכת מלב�,  ,  ,  ,  מנפ&מנפ&מנפ&מנפ&,  ,  ,  ,  צובעצובעצובעצובע,  ,  ,  ,  טווה ואורגטווה ואורגטווה ואורגטווה ואורג

גדרי מלאכת צדגדרי מלאכת צדגדרי מלאכת צדגדרי מלאכת צד

ניצוד ועומדניצוד ועומדניצוד ועומדניצוד ועומד

צד דבר שאי� במינו ניצוד צד דבר שאי� במינו ניצוד צד דבר שאי� במינו ניצוד צד דבר שאי� במינו ניצוד ((((1111))))

צידת חגבי�צידת חגבי�צידת חגבי�צידת חגבי�

בבבב'  '  '  '  שצדושצדושצדושצדו

הצד אריההצד אריההצד אריההצד אריה

המשמר את הניצודהמשמר את הניצודהמשמר את הניצודהמשמר את הניצוד

כל פטורי דשבת פטור אבל אסור (2) קז

�ידידידיד:  :  :  :  שמנה שרצי� שמנה שרצי� שמנה שרצי� שמנה שרצי� �  �  �  �  מעבדמעבדמעבדמעבד, , , , תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי

הצד או החובל משמונה שרצי� או שאר שקצי�הצד או החובל משמונה שרצי� או שאר שקצי�הצד או החובל משמונה שרצי� או שאר שקצי�הצד או החובל משמונה שרצי� או שאר שקצי� קז
�טומאת שמונה שרצי� בעורותיה

ההורג שקצי�ההורג שקצי�ההורג שקצי�ההורג שקצי�,  ,  ,  ,  רמשי� וכינהרמשי� וכינהרמשי� וכינהרמשי� וכינה

משאצלמשאצלמשאצלמשאצל""""ג ג ג ג �  �  �  �  צדצדצדצד

משאצל"ג � מפיס מורסא

השולה דג מ� הי� ויבשהשולה דג מ� הי� ויבשהשולה דג מ� הי� ויבשהשולה דג מ� הי� ויבש

העוקר דבר ממקו� גידולוהעוקר דבר ממקו� גידולוהעוקר דבר ממקו� גידולוהעוקר דבר ממקו� גידולו

התולש פטריה משפת כלי מי�התולש פטריה משפת כלי מי�התולש פטריה משפת כלי מי�התולש פטריה משפת כלי מי�

כתיבת תפילי� ע"ג עור של עו' או דג קח
בואו של רב לבבל

כתיבת תפילי� ע"ג עור נבלות וטרפות

כתיבת תפילי� ע"ג עור בהמה וחיה טמאות

איסור שימוש במי מלח לאוכלי� בשבתאיסור שימוש במי מלח לאוכלי� בשבתאיסור שימוש במי מלח לאוכלי� בשבתאיסור שימוש במי מלח לאוכלי� בשבת

רפואה במי י� המלח ושאר מיני רפואה בשבת
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נט"י שחרית משו� רוח רעה קח
מיני רפואה בשבתמיני רפואה בשבתמיני רפואה בשבתמיני רפואה בשבת קט

חילול שבת על מכה בגב היד או גב הרגלחילול שבת על מכה בגב היד או גב הרגלחילול שבת על מכה בגב היד או גב הרגלחילול שבת על מכה בגב היד או גב הרגל

רחיצה במי מעיינות שוני� בשבתרחיצה במי מעיינות שוני� בשבתרחיצה במי מעיינות שוני� בשבתרחיצה במי מעיינות שוני� בשבת

י� הגדול כמעי� או כמקוה

אכילת אוכלי� או משקי� המרפאי� בשבתאכילת אוכלי� או משקי� המרפאי� בשבתאכילת אוכלי� או משקי� המרפאי� בשבתאכילת אוכלי� או משקי� המרפאי� בשבת

זיהוי אזוב הכתוב בתורה

מיני חולי ורפואת�

פור& גדר ישכנו נחש קי
איסור סירוס באד� ובבהמה

מחמ& אחר מחמ& ומסרס אחר מסרס (1) קיא
מצות פו"ר באשה (1)

גמיעת חומ& בשבתגמיעת חומ& בשבתגמיעת חומ& בשבתגמיעת חומ& בשבת

סיכת יי�סיכת יי�סיכת יי�סיכת יי�,  ,  ,  ,  חומ& ושמ� בשבתחומ& ושמ� בשבתחומ& ושמ� בשבתחומ& ושמ� בשבת

ישראל בני מלכי� ה� (2)

הואיל והותר הותר (1)

פסיק רישיה � סחיטה (1)

טוטוטוטו:  :  :  :  ואלו קשרי� ואלו קשרי� ואלו קשרי� ואלו קשרי� �  �  �  �  קושרקושרקושרקושר, , , , תיקו� בגדי�תיקו� בגדי�תיקו� בגדי�תיקו� בגדי�

גדרי מלאכת קושר ומתירגדרי מלאכת קושר ומתירגדרי מלאכת קושר ומתירגדרי מלאכת קושר ומתיר קיא
קשר של קיימאקשר של קיימאקשר של קיימאקשר של קיימא

קשר עניבה קשר עניבה קשר עניבה קשר עניבה ((((1111))))

קשרי� המותרי�קשרי� המותרי�קשרי� המותרי�קשרי� המותרי�

קשר מנעל וסנדלקשר מנעל וסנדלקשר מנעל וסנדלקשר מנעל וסנדל קיב
סנדל שנפסקה רצועתו לשבת, לטומאה ולחליצה

כלי שניקב ותיקנו וחזר וניקב לטומאה (1)

בי� דורות ראשוני� לאחרוני� (2)

קשרי� המותרי� קשרי� המותרי� קשרי� המותרי� קשרי� המותרי� �  �  �  �  המש!המש!המש!המש!

קשר שאינו של קיימאקשר שאינו של קיימאקשר שאינו של קיימאקשר שאינו של קיימא קיג
קשר עניבה קשר עניבה קשר עניבה קשר עניבה ((((2222))))

טלטול כלי אורג בשבת

קיפול בגדי� בשבתקיפול בגדי� בשבתקיפול בגדי� בשבתקיפול בגדי� בשבת

כבוד שבת במלבושי�כבוד שבת במלבושי�כבוד שבת במלבושי�כבוד שבת במלבושי�

כבוד האד� בלבושו

הלוכ! בשבתהלוכ! בשבתהלוכ! בשבתהלוכ! בשבת

((((1111)))) �ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! �  �  �  �  חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי

דבור! בשבתדבור! בשבתדבור! בשבתדבור! בשבת

פסיעה גסה בחול פסיעה גסה בחול פסיעה גסה בחול פסיעה גסה בחול ((((1111))))    ובשבתובשבתובשבתובשבת

עפרה של בבל (1)

דרשת פרשת רות ובועז

נס מות חיל סנחריב בימי חזקיה

הופעה ולבוש ת"ח קיד
חציצת כת� לטבילה

איזהו ת"ח

ת"ח בני עירו מצווי� לעשות מלאכתו (1)

הקרבת חלבי� של שבת ביוההקרבת חלבי� של שבת ביוההקרבת חלבי� של שבת ביוההקרבת חלבי� של שבת ביוה""""כ וההיפ!כ וההיפ!כ וההיפ!כ וההיפ!

הקרבת נדרי� ונדבות ביו"ט (1)

(2) �כהני� זריזי� ה

דחיית שבות להתיר

קניבת ירק ביוה"כ

טזטזטזטז:  :  :  :  כל כתבי כל כתבי כל כתבי כל כתבי �  �  �  �  דלקה בשבתדלקה בשבתדלקה בשבתדלקה בשבת

הצלת כתבי קודש מדליקההצלת כתבי קודש מדליקההצלת כתבי קודש מדליקההצלת כתבי קודש מדליקה קטו
הצלת סהצלת סהצלת סהצלת ס""""ת שאי� בו ללקט פת שאי� בו ללקט פת שאי� בו ללקט פת שאי� בו ללקט פ""""ה אותיות מדליקהה אותיות מדליקהה אותיות מדליקהה אותיות מדליקה

הצלה מדליקה תרגו� שבתורה הצלה מדליקה תרגו� שבתורה הצלה מדליקה תרגו� שבתורה הצלה מדליקה תרגו� שבתורה �  �  �  �  יגר שהדותאיגר שהדותאיגר שהדותאיגר שהדותא

�פרשת ויהי בנסוע הארו

�הצלה מדליקה סהצלה מדליקה סהצלה מדליקה סהצלה מדליקה ס""""ת שבלה או שנמחק והחלק שבגיליו�ת שבלה או שנמחק והחלק שבגיליו�ת שבלה או שנמחק והחלק שבגיליו�ת שבלה או שנמחק והחלק שבגיליו קטז
ספרי מיני� שיש בה� הזכרותספרי מיני� שיש בה� הזכרותספרי מיני� שיש בה� הזכרותספרי מיני� שיש בה� הזכרות

�קבלת שוחד בדי

קריאה בשבת בכתבי הקודש ובשטרי הדיוטות (1)

הצלת סהצלת סהצלת סהצלת ס""""ת ותפילי� ע� תיק� מדליקהת ותפילי� ע� תיק� מדליקהת ותפילי� ע� תיק� מדליקהת ותפילי� ע� תיק� מדליקה

הפשטת קרב� פסח בי"ד שחל בשבת

בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור �  �  �  �  תיק סתיק סתיק סתיק ס""""ת ומעותת ומעותת ומעותת ומעות,  ,  ,  ,  בשר ועורבשר ועורבשר ועורבשר ועור קיז
בסיס לדבר האסור והמותרבסיס לדבר האסור והמותרבסיס לדבר האסור והמותרבסיס לדבר האסור והמותר

פסיק רישיה � מפשיט

הצלת כתבי קודש מדליקה למבוי מפולש ושאינוהצלת כתבי קודש מדליקה למבוי מפולש ושאינוהצלת כתבי קודש מדליקה למבוי מפולש ושאינוהצלת כתבי קודש מדליקה למבוי מפולש ושאינו
מפולשמפולשמפולשמפולש

דעת ר'  יהודה להתיר עירוב רה"ר שבי� ב'  בתי� שלו (2)

הצלת אוכלי� מדליקה לסעודות השבתהצלת אוכלי� מדליקה לסעודות השבתהצלת אוכלי� מדליקה לסעודות השבתהצלת אוכלי� מדליקה לסעודות השבת

אד� בהול על ממונו (1)

הערמה להצלת ממו� מדליקההערמה להצלת ממו� מדליקההערמה להצלת ממו� מדליקההערמה להצלת ממו� מדליקה

רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת ((((1111))))

הכנה לשבת מע"ש

לח� משנה בשבת (2)

בציעה על פת העירוב (2)

מני� סעודות שבת

עשה שבת! חול ואל תצטר! לבריות (1) קיח
איסור הכנה מקודש לחול (1)

שכר המקיי� גשכר המקיי� גשכר המקיי� גשכר המקיי� ג'  '  '  '  סעודותסעודותסעודותסעודות

עונג שבת

שכר המשמר את השבת

אמירת הלל בכל יו�

תפילה ע� דמדומי חמה (2)

�מות צדיקי� ביסורי

צניעות ר'  יוסי ורבי

כינוי רבי � רבינו הקדוש

סעודת סיו� מסכת

לדו� ת"ח קיט
אי� אד� רואה חובה לעצמו (1)

יציאה לקראת השבת

אמוראי� נטלו חלק בטרחה לכבוד השבתאמוראי� נטלו חלק בטרחה לכבוד השבתאמוראי� נטלו חלק בטרחה לכבוד השבתאמוראי� נטלו חלק בטרחה לכבוד השבת

יוס' מוקיר שבת

המקפיד לתת מעשרותיו סו' מתעשר (2)

תבלי� השבת

כבוד יוה"כ בכסות נקיה

אמירת 'ויכולו'  בע"ש

שני מלאכי� המלוי� לאד� בע"ש

סעודה רביעית במוצ"ש

אמ� יהא שמיה רבא (2)

�שכר העונה אמ

�אמ� � אל מל! נאמ

עונש חילול שבת

על מה חרבה ירושלי�

הצלה מרובה כאחד מדליקההצלה מרובה כאחד מדליקההצלה מרובה כאחד מדליקההצלה מרובה כאחד מדליקה קכ
נטילת שכר על הצלה מדליקה

הצלת מלבושי� מדליקההצלת מלבושי� מדליקההצלת מלבושי� מדליקההצלת מלבושי� מדליקה

גר� כיבוי גר� כיבוי גר� כיבוי גר� כיבוי ((((2222))))

בסיס לדבר האסור � שוכח ומניח � נר ע"ג טבלא

פסיק רישיה � כיבוי
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אד� בהול על ממונו (2) קכ
גר� מחיקת ש� שמי�

טבילה בזמנה אי הוי מצוה (1) קכא
טבילת טמאי� ביו� או בלילה (1)

נכרי וקט� שבאו לכבות דליקהנכרי וקט� שבאו לכבות דליקהנכרי וקט� שבאו לכבות דליקהנכרי וקט� שבאו לכבות דליקה

אמירה לנכרי ברמזאמירה לנכרי ברמזאמירה לנכרי ברמזאמירה לנכרי ברמז

קט� אוכל נבלות אי ב"ד מצווי� להפרישו (1)

טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת ((((2222))))

טלטול גר' של רעי (2)

�הריגת וצידת מזיקי�הריגת וצידת מזיקי�הריגת וצידת מזיקי�הריגת וצידת מזיקי

משאצל"ג � נטילת נשמה

דריסת רוק ומזיקי� לפי תומודריסת רוק ומזיקי� לפי תומודריסת רוק ומזיקי� לפי תומודריסת רוק ומזיקי� לפי תומו

טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� (2)

קכבהנאה ממלאכת נכריהנאה ממלאכת נכריהנאה ממלאכת נכריהנאה ממלאכת נכרי

יזיזיזיז:  :  :  :  כל הכלי� כל הכלי� כל הכלי� כל הכלי� �  �  �  �  מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה

�קכבטלטול כלי� ודלתותיה�טלטול כלי� ודלתותיה�טלטול כלי� ודלתותיה�טלטול כלי� ודלתותיה
בני� וסתירה בכלי� (1)

טלטול דבר שמלאכתו לאסור לצור! גופו ומקומוטלטול דבר שמלאכתו לאסור לצור! גופו ומקומוטלטול דבר שמלאכתו לאסור לצור! גופו ומקומוטלטול דבר שמלאכתו לאסור לצור! גופו ומקומו

טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� טלטול דבר שאד� קובע לו מקו� ((((3333)))) קכג
טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד ((((4444))))

מחט שניטל חררה או עוקצה לשבת ולטומאהמחט שניטל חררה או עוקצה לשבת ולטומאהמחט שניטל חררה או עוקצה לשבת ולטומאהמחט שניטל חררה או עוקצה לשבת ולטומאה

תיקו� גו' תינוק בשבת (1)

קנה של זיתי� לשבת ולטומאהקנה של זיתי� לשבת ולטומאהקנה של זיתי� לשבת ולטומאהקנה של זיתי� לשבת ולטומאה

מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס ((((1111))))

טלטול דבר שמלאכתו להיתר או לאיסורטלטול דבר שמלאכתו להיתר או לאיסורטלטול דבר שמלאכתו להיתר או לאיסורטלטול דבר שמלאכתו להיתר או לאיסור

טע� איסור טלטול גזירה משו� מלאכה טע� איסור טלטול גזירה משו� מלאכה טע� איסור טלטול גזירה משו� מלאכה טע� איסור טלטול גזירה משו� מלאכה ((((1111))))

טלטול המותר כשאפשר להמנע ממנוטלטול המותר כשאפשר להמנע ממנוטלטול המותר כשאפשר להמנע ממנוטלטול המותר כשאפשר להמנע ממנו קכד
טלטול לצור! גופוטלטול לצור! גופוטלטול לצור! גופוטלטול לצור! גופו,  ,  ,  ,  מקומו ומחמה לצלמקומו ומחמה לצלמקומו ומחמה לצלמקומו ומחמה לצל

טלטול גר' של רעי (3)

טלטול דבר שמלאכתו לאיסור שאינו כליטלטול דבר שמלאכתו לאיסור שאינו כליטלטול דבר שמלאכתו לאיסור שאינו כליטלטול דבר שמלאכתו לאיסור שאינו כלי

גזירת יו"ט אטו שבת

טע� איסור טלטול גזירה משו� הוצאה (2)

טלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחשש שיגנבטלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחשש שיגנבטלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחשש שיגנבטלטול כלי שמלאכתו לאיסור מחשש שיגנב

טלטול כלי כיבוד טלטול כלי כיבוד טלטול כלי כיבוד טלטול כלי כיבוד ((((מטאטאמטאטאמטאטאמטאטא))))

טלטול שברי כלי�טלטול שברי כלי�טלטול שברי כלי�טלטול שברי כלי�

�טלטול אבני� שנשתיירו מהבני�טלטול אבני� שנשתיירו מהבני�טלטול אבני� שנשתיירו מהבני�טלטול אבני� שנשתיירו מהבני

טלטול חרס משו� מוקצה ברהטלטול חרס משו� מוקצה ברהטלטול חרס משו� מוקצה ברהטלטול חרס משו� מוקצה ברה""""י וברהי וברהי וברהי וברה""""רררר

טלטול מגופת חבית שנכתתה וא� זרק שבריהטלטול מגופת חבית שנכתתה וא� זרק שבריהטלטול מגופת חבית שנכתתה וא� זרק שבריהטלטול מגופת חבית שנכתתה וא� זרק שבריה

קכהטלטול שיירי מחצלת או בגדי�טלטול שיירי מחצלת או בגדי�טלטול שיירי מחצלת או בגדי�טלטול שיירי מחצלת או בגדי�
�טלטול שברי תנור יש�טלטול שברי תנור יש�טלטול שברי תנור יש�טלטול שברי תנור יש

תנור ללא תחתית לשבת ולטומאהתנור ללא תחתית לשבת ולטומאהתנור ללא תחתית לשבת ולטומאהתנור ללא תחתית לשבת ולטומאה

טלטול אב� וכיוטלטול אב� וכיוטלטול אב� וכיוטלטול אב� וכיו""""ב שיוחדו לשימושב שיוחדו לשימושב שיוחדו לשימושב שיוחדו לשימוש

בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור �  �  �  �  שוכח ומניחשוכח ומניחשוכח ומניחשוכח ומניח

מוקצה מחמת גופו אי צרי! מעשה ליחדומוקצה מחמת גופו אי צרי! מעשה ליחדומוקצה מחמת גופו אי צרי! מעשה ליחדומוקצה מחמת גופו אי צרי! מעשה ליחדו

אהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויו""""ט ט ט ט ((((1111))))

טלטול פקק החלו� ושימוש בוטלטול פקק החלו� ושימוש בוטלטול פקק החלו� ושימוש בוטלטול פקק החלו� ושימוש בו

טלטול כסויי כלי�טלטול כסויי כלי�טלטול כסויי כלי�טלטול כסויי כלי� קכו

יחיחיחיח:  :  :  :  מפני� מפני� מפני� מפני� �  �  �  �  מוקצה ויולדתמוקצה ויולדתמוקצה ויולדתמוקצה ויולדת

�פינוי תב�פינוי תב�פינוי תב�פינוי תב�,  ,  ,  ,  תבואה וכיותבואה וכיותבואה וכיותבואה וכיו""""ב בצרי! למקומ�ב בצרי! למקומ�ב בצרי! למקומ�ב בצרי! למקומ קכו
טלטול מוקצה דר! הילוכוטלטול מוקצה דר! הילוכוטלטול מוקצה דר! הילוכוטלטול מוקצה דר! הילוכו קכז

מיעוט טרחה בשבת בהילו! או במשוימיעוט טרחה בשבת בהילו! או במשוימיעוט טרחה בשבת בהילו! או במשוימיעוט טרחה בשבת בהילו! או במשוי

טרחה יתרה בשבת משו� אורחי�טרחה יתרה בשבת משו� אורחי�טרחה יתרה בשבת משו� אורחי�טרחה יתרה בשבת משו� אורחי�

מעלת מצות הכנסת אורחי�

דברי� שפירותיה� בעוה"ז והקר� קיימת לעוה"ב

הד� חברו לכ' זכות דני� אותו לזכות

טלטול אוכלי� המוקצי� והראויי� בשבתטלטול אוכלי� המוקצי� והראויי� בשבתטלטול אוכלי� המוקצי� והראויי� בשבתטלטול אוכלי� המוקצי� והראויי� בשבת

קכחטלטול מאכל בהמה שאי� לוטלטול מאכל בהמה שאי� לוטלטול מאכל בהמה שאי� לוטלטול מאכל בהמה שאי� לו
ישראל בני מלכי� ה� (3)

עובדי� דחול עובדי� דחול עובדי� דחול עובדי� דחול ((((1111))))

טלטול בשר או דג תפלטלטול בשר או דג תפלטלטול בשר או דג תפלטלטול בשר או דג תפל

איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול ((((1111))))

טלטול עצמותטלטול עצמותטלטול עצמותטלטול עצמות,  ,  ,  ,  בשר תפוח ומי� מגולי�בשר תפוח ומי� מגולי�בשר תפוח ומי� מגולי�בשר תפוח ומי� מגולי�

ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ((((2222))))

(1) �צער בע"ח דאו'  או דרבנ

לדדות תינוק או בהמהלדדות תינוק או בהמהלדדות תינוק או בהמהלדדות תינוק או בהמה,  ,  ,  ,  חיה ועו'חיה ועו'חיה ועו'חיה ועו'

יילוד בהמה בשבתיילוד בהמה בשבתיילוד בהמה בשבתיילוד בהמה בשבת

יילוד אשה וחילול שבת משו� פקיילוד אשה וחילול שבת משו� פקיילוד אשה וחילול שבת משו� פקיילוד אשה וחילול שבת משו� פק""""ננננ

סחיטה בשיער

קכטספק נפשות להקל ספק נפשות להקל ספק נפשות להקל ספק נפשות להקל ((((1111))))
עשיית צרכי חולה עעשיית צרכי חולה עעשיית צרכי חולה עעשיית צרכי חולה ע""""י נכרי בשבת י נכרי בשבת י נכרי בשבת י נכרי בשבת ((((1111))))

הדלקת מדורה ליולדת ולחולה בשבת הדלקת מדורה ליולדת ולחולה בשבת הדלקת מדורה ליולדת ולחולה בשבת הדלקת מדורה ליולדת ולחולה בשבת ((((1111))))

בל תשחית של הגו' (1)

חשיבות מנעלי�

הקזת ד� (1)

שמש מועילה או מזיקה

מי שאינו חס על חייו אי� חסי� עליו מהשמי�

סכנה לעמוד מיד אחר אכילה ושתיה וכיו"ב

דבר סכנה שדשו בה רבי� (1)

תיקו� הולד בשבתתיקו� הולד בשבתתיקו� הולד בשבתתיקו� הולד בשבת

יטיטיטיט:  :  :  :  רבי אליעזר דמילה רבי אליעזר דמילה רבי אליעזר דמילה רבי אליעזר דמילה �  �  �  �  מילה ופיקוח נפשמילה ופיקוח נפשמילה ופיקוח נפשמילה ופיקוח נפש

חילול שבת למצות מילה ולמכשיריהחילול שבת למצות מילה ולמכשיריהחילול שבת למצות מילה ולמכשיריהחילול שבת למצות מילה ולמכשיריה קל
אכילת בשר עו' בחלב

מצוות שישראל קיבלו עליה� בשמחה או בקטטה

מצוה שישראל מסרו עצמ� עליה מוחזקת ביד�

אלישע בעל כנפי� (2)

גגות, חצירות וקרפיפות כרשות א'  (1)

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (4)

טלטול במבוי שלא נשתתפו בו (1)

מכשירי מצוות שונות אי דוחי� את השבתמכשירי מצוות שונות אי דוחי� את השבתמכשירי מצוות שונות אי דוחי� את השבתמכשירי מצוות שונות אי דוחי� את השבת קלא
לימוד ג"ש אי בעינ� מופנה (2)

רדיית פת ותקיעה בשופר בשבת (2)

תקיעת השופר מכניסה זכרונות ישראל לפני ה'

המקור למילה שדוחה שבתהמקור למילה שדוחה שבתהמקור למילה שדוחה שבתהמקור למילה שדוחה שבת קלב
אי� דני� ק"ו מהל"מ (1)

מילה דוחה צרעת

עשה ול"ת כשהל"ת קוד� לעשה (1)

דשא"מ � צרעת (1) קלג
פסיק רישיה � צרעת

עשה ול"ת ויכול לקיי� שניה� (1)

המקור למילה שאינה בזמנה שאינה דוחה יוהמקור למילה שאינה בזמנה שאינה דוחה יוהמקור למילה שאינה בזמנה שאינה דוחה יוהמקור למילה שאינה בזמנה שאינה דוחה יו""""טטטט

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (2)

הלכה כרהלכה כרהלכה כרהלכה כר""""ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ע דמכשירי מצוה אי� דוחי� שבת ((((1111))))

שאר צרכי מילה ומצותה בשבתשאר צרכי מילה ומצותה בשבתשאר צרכי מילה ומצותה בשבתשאר צרכי מילה ומצותה בשבת

חזרה על ציצי� שאי� מעכבי� בשבתחזרה על ציצי� שאי� מעכבי� בשבתחזרה על ציצי� שאי� מעכבי� בשבתחזרה על ציצי� שאי� מעכבי� בשבת

זה אלי ואנוהו � התנאה לפניו במצוות (1)

התחיל מילה בזמנה וסיימה אחר השבתהתחיל מילה בזמנה וסיימה אחר השבתהתחיל מילה בזמנה וסיימה אחר השבתהתחיל מילה בזמנה וסיימה אחר השבת
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חובת מציצה במילה משו� סכנה קלג
מיני רפואה (1)

דברי� המותרי� למילה ביודברי� המותרי� למילה ביודברי� המותרי� למילה ביודברי� המותרי� למילה ביו""""טטטט קלד
סינו� חרדל והמתקתו בגחלת ביו"ט

הכנת גבינה ביו"ט

רפואת תינוק והמילה בשבת

מילת תינוק אדו� או ירוק

רחיצת המילה בחמי� בשבתרחיצת המילה בחמי� בשבתרחיצת המילה בחמי� בשבתרחיצת המילה בחמי� בשבת

נתינת חמי� ושמ� ע"ג מכה בשבת

מילת ספק ואנדרוגינוס בשבתמילת ספק ואנדרוגינוס בשבתמילת ספק ואנדרוגינוס בשבתמילת ספק ואנדרוגינוס בשבת

זמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבה""""ש של שבתש של שבתש של שבתש של שבת קלה
חובת הנולד מהול במילהחובת הנולד מהול במילהחובת הנולד מהול במילהחובת הנולד מהול במילה

חובת גר שנתגייר מהול במילהחובת גר שנתגייר מהול במילהחובת גר שנתגייר מהול במילהחובת גר שנתגייר מהול במילה

חילול שבתחילול שבתחילול שבתחילול שבת,  ,  ,  ,  מילה וטלטול הנולד לחמילה וטלטול הנולד לחמילה וטלטול הנולד לחמילה וטלטול הנולד לח'  '  '  '  חודשי�חודשי�חודשי�חודשי�

�זמ� מילה ליוצא דופ�זמ� מילה ליוצא דופ�זמ� מילה ליוצא דופ�זמ� מילה ליוצא דופ

חילול שבת למילת יוצא דופ� ובעל שתי ערלותחילול שבת למילת יוצא דופ� ובעל שתי ערלותחילול שבת למילת יוצא דופ� ובעל שתי ערלותחילול שבת למילת יוצא דופ� ובעל שתי ערלות

זמ� מילה ליליד בית ומקנת כס'זמ� מילה ליליד בית ומקנת כס'זמ� מילה ליליד בית ומקנת כס'זמ� מילה ליליד בית ומקנת כס'

קני� פירות אי הוי כקני� הגו' (1)

תו! ל'  יו� באד� וח'  יו� בבהמה אי הוי נפל (1)

שחיטה לב� ח'  חודשי� בבהמה לאכילה ולטומאה קלו
שומרת יב� שילדה ומת בתו! ל'  ונתקדשה לאחר (1)

אנדרוגינוס למילהאנדרוגינוס למילהאנדרוגינוס למילהאנדרוגינוס למילה,  ,  ,  ,  ערכי� וקידוש מי חטאתערכי� וקידוש מי חטאתערכי� וקידוש מי חטאתערכי� וקידוש מי חטאת

שגג ומל בשבת טר� זמנו או אחר זמנושגג ומל בשבת טר� זמנו או אחר זמנושגג ומל בשבת טר� זמנו או אחר זמנושגג ומל בשבת טר� זמנו או אחר זמנו קלז
טעה בדבר מצוה ועשה מצוה (1)

זמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבהזמ� מילה לנולד בבה""""שששש

מילת תינוק חולהמילת תינוק חולהמילת תינוק חולהמילת תינוק חולה

ציצי� המעכבי� את המילה וחובת פריעה ציצי� המעכבי� את המילה וחובת פריעה ציצי� המעכבי� את המילה וחובת פריעה ציצי� המעכבי� את המילה וחובת פריעה ((((1111))))

ברכות המילהברכות המילהברכות המילהברכות המילה

�ככככ:  :  :  :  תולי� תולי� תולי� תולי� �  �  �  �  אהלאהלאהלאהל, , , , בוררבוררבוררבורר, , , , תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי

אהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויואהל עראי בשבת ויו""""ט ט ט ט ((((2222)))) קלז
מכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביו""""ט ט ט ט ((((1111))))

עשייה ותוספת על אהל עראי עשייה ותוספת על אהל עראי עשייה ותוספת על אהל עראי עשייה ותוספת על אהל עראי ((((1111)))) קלח
נתינת שמרי יי� למשמרתנתינת שמרי יי� למשמרתנתינת שמרי יי� למשמרתנתינת שמרי יי� למשמרת

תורה אי עתידה להשתכח מישראל

פורענות הבאה לעול� בגלל דייני� רשעי� קלט
קבורה מת ביו"ט

יציאה לרה"ר ע� דבר הטפל לבגד

�הערמה לת"ח באיסור דרבנ

נתינת מי� ענתינת מי� ענתינת מי� ענתינת מי� ע""""ג שמרי� בשבתג שמרי� בשבתג שמרי� בשבתג שמרי� בשבת

סינו� יי� וביצה בשבתסינו� יי� וביצה בשבתסינו� יי� וביצה בשבתסינו� יי� וביצה בשבת

טרחה באוכלי� בשבתטרחה באוכלי� בשבתטרחה באוכלי� בשבתטרחה באוכלי� בשבת קמ
מיני אכילה לרפואה בשבתמיני אכילה לרפואה בשבתמיני אכילה לרפואה בשבתמיני אכילה לרפואה בשבת

�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי�תיקו� אוכלי

החל בלקיחת תרופה ב'  ימי� קוד� השבת

תיקו� בגדי�

עצות ודר! אר& (1)

בל תשחית של הגו' (2)

צניעות אשה בפני בעלה

טרחה באוכלי� של בהמהטרחה באוכלי� של בהמהטרחה באוכלי� של בהמהטרחה באוכלי� של בהמה

קמאטלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד טלטול מ� הצד ((((5555))))
�חיתו! פלפלי

טלטול מכחו בכרמלית (2)

קינוח טיט בשבת

�סיכת רגל ונעל בשמ

יציאה בנעל או בגד שלא כמדתו

נטילת מנעל מע"ג אימוס

כאכאכאכא:  :  :  :  נוטל נוטל נוטל נוטל �  �  �  �  מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה

קמאאחיזה ביד בנו כשיש בידו מוקצהאחיזה ביד בנו כשיש בידו מוקצהאחיזה ביד בנו כשיש בידו מוקצהאחיזה ביד בנו כשיש בידו מוקצה
חי נושא את עצמו (2) באד�

טלטול אגב החי או המת

משאצל"ג � הוצאת מת

טלטול או הוצאת אד� האוחז בחפ& אחר קמב
טלטול כלכלה ואב� בתוכהטלטול כלכלה ואב� בתוכהטלטול כלכלה ואב� בתוכהטלטול כלכלה ואב� בתוכה

בסיס לדבר האסור � כלכלה ואב� בתוכה

טלטול תרומה טהורה ע� טמאהטלטול תרומה טהורה ע� טמאהטלטול תרומה טהורה ע� טמאהטלטול תרומה טהורה ע� טמאה

תיקו� פירות מדומעי�תיקו� פירות מדומעי�תיקו� פירות מדומעי�תיקו� פירות מדומעי�

בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור בסיס לדבר האסור �  �  �  �  שוכח ומניח שוכח ומניח שוכח ומניח שוכח ומניח �  �  �  �  אב� עאב� עאב� עאב� ע""""פ חביתפ חביתפ חביתפ חבית,,,,
מעות עמעות עמעות עמעות ע""""ג הכרג הכרג הכרג הכר

קינוח לשלשת מעל הכרקינוח לשלשת מעל הכרקינוח לשלשת מעל הכרקינוח לשלשת מעל הכר

טרחה מועטת באיסור או מרובה בהיתר

טלטול כר ומעות שעליו לצור! מקומוטלטול כר ומעות שעליו לצור! מקומוטלטול כר ומעות שעליו לצור! מקומוטלטול כר ומעות שעליו לצור! מקומו

�טלטול אגב ככר או תינוק במת ובהפסד ממו�טלטול אגב ככר או תינוק במת ובהפסד ממו�טלטול אגב ככר או תינוק במת ובהפסד ממו�טלטול אגב ככר או תינוק במת ובהפסד ממו

מוכ� לאד� אי הוי מוכ� לכלבי� וההיפ! (1)

טלטול עצמות וקליפות שנולדו בשבתטלטול עצמות וקליפות שנולדו בשבתטלטול עצמות וקליפות שנולדו בשבתטלטול עצמות וקליפות שנולדו בשבת קמג
הפסד אוכלי� בפירורי� פחות מכזית (2)

מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה ((((2222))))

פסיק רישיה פסיק רישיה פסיק רישיה פסיק רישיה �  �  �  �  סחיטה סחיטה סחיטה סחיטה ((((2222))))

שימוש בפת לצורכו (1)

עשיית גר' של רעי לכתחילה עשיית גר' של רעי לכתחילה עשיית גר' של רעי לכתחילה עשיית גר' של רעי לכתחילה ((((1111))))

הצלת משקי� מחבית שנשברההצלת משקי� מחבית שנשברההצלת משקי� מחבית שנשברההצלת משקי� מחבית שנשברה

כבכבכבכב:  :  :  :  חבית חבית חבית חבית �  �  �  �  סחיטהסחיטהסחיטהסחיטה

עובדי� דחול עובדי� דחול עובדי� דחול עובדי� דחול ((((2222)))) קמג
סחיטה בפירותסחיטה בפירותסחיטה בפירותסחיטה בפירות

חלב וד� מכה באד� ובבהמה להכשר טומאה

בטלה דעתו אצל כל אד� (4) קמד
משקי� הפוסלי� את המקוה בשינוי מראה

סחיטת משקה לתו! אוכלסחיטת משקה לתו! אוכלסחיטת משקה לתו! אוכלסחיטת משקה לתו! אוכל

משקה העומד לאיבוד או לצחצוח קמה
סחיטת זיתי� וענבי�סחיטת זיתי� וענבי�סחיטת זיתי� וענבי�סחיטת זיתי� וענבי�,  ,  ,  ,  דג לצירו וכבשי� ושלקותדג לצירו וכבשי� ושלקותדג לצירו וכבשי� ושלקותדג לצירו וכבשי� ושלקות

עד מפי עד לעדות אשה שמת בעלה ובכור

ריסק חלות דבש או זיתי� וענבי� מעריסק חלות דבש או זיתי� וענבי� מעריסק חלות דבש או זיתי� וענבי� מעריסק חלות דבש או זיתי� וענבי� מע""""שששש,  ,  ,  ,  ויצאוויצאוויצאוויצאו
משקי� מאליה� בשבתמשקי� מאליה� בשבתמשקי� מאליה� בשבתמשקי� מאליה� בשבת

בישול אחר בישולבישול אחר בישולבישול אחר בישולבישול אחר בישול,  ,  ,  ,  עירוי מכלי ראשו� וקלי בישולעירוי מכלי ראשו� וקלי בישולעירוי מכלי ראשו� וקלי בישולעירוי מכלי ראשו� וקלי בישול

מועדי� שבבל שמחי� יותר מפני שה� עניי�

ת"ח שבבבל מצוייני� בבגדיה�

זוהמת� של עכו"� (1)

מאימתי פסקה זוהמת חטא הקדמוני מישראל קמו
פתיחת כלי ע� אוכל בשבת ויופתיחת כלי ע� אוכל בשבת ויופתיחת כלי ע� אוכל בשבת ויופתיחת כלי ע� אוכל בשבת ויו""""ט דר! קלקול ט דר! קלקול ט דר! קלקול ט דר! קלקול ((((1111))))

טלטול כלי שלא לצור! תשמישו (1)

עשיית פתח לחביתעשיית פתח לחביתעשיית פתח לחביתעשיית פתח לחבית

הוספה על נקב קיי� ופתיחת נקב שנסת�הוספה על נקב קיי� ופתיחת נקב שנסת�הוספה על נקב קיי� ופתיחת נקב שנסת�הוספה על נקב קיי� ופתיחת נקב שנסת�

תחיבת קנה בפתח שבחביתתחיבת קנה בפתח שבחביתתחיבת קנה בפתח שבחביתתחיבת קנה בפתח שבחבית

סתימת נקב בשעוה או שמ� עבסתימת נקב בשעוה או שמ� עבסתימת נקב בשעוה או שמ� עבסתימת נקב בשעוה או שמ� עב

הוצאת לבדי� דר! מלבוש

שמירת חו� שלא עשמירת חו� שלא עשמירת חו� שלא עשמירת חו� שלא ע""""י האור וחימו� עי האור וחימו� עי האור וחימו� עי האור וחימו� ע""""י חמהי חמהי חמהי חמה

(2) �האסור משו� מראית עי
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ניעור בגד מלכלו! קמז
הוצאת בגד שלא דר! מלבוש

עשיית קפל בבגדו בשבת

חשש סחיטה במגבת שנסתפג בהחשש סחיטה במגבת שנסתפג בהחשש סחיטה במגבת שנסתפג בהחשש סחיטה במגבת שנסתפג בה

רחיצה בחמי� וצונ� בשבת (2)

סיכה והתעמלות בשבתסיכה והתעמלות בשבתסיכה והתעמלות בשבתסיכה והתעמלות בשבת

רחיצה במי מרפא בשבת

תענוגות העול� מבטלות מתורה

ר"א ב� ער! שכח תלמודו

הוי גולה למקו� תורה

גרימה להקאה בשבת ובחולגרימה להקאה בשבת ובחולגרימה להקאה בשבת ובחולגרימה להקאה בשבת ובחול

(2) �הפסד אוכלי

תיקו� גו' תינוק בשבת תיקו� גו' תינוק בשבת תיקו� גו' תינוק בשבת תיקו� גו' תינוק בשבת ((((2222))))

רפואת שבר ונקע בשבתרפואת שבר ונקע בשבתרפואת שבר ונקע בשבתרפואת שבר ונקע בשבת

כגכגכגכג:  :  :  :  שואל שואל שואל שואל �  �  �  �  איסורי� מדברי קבלהאיסורי� מדברי קבלהאיסורי� מדברי קבלהאיסורי� מדברי קבלה

קמחשאילה והלואה בשבתשאילה והלואה בשבתשאילה והלואה בשבתשאילה והלואה בשבת
שינוי במלאכת יו"ט (1)

מיעוט טרחה ביו"ט בהילו! או במשוי

סיפוקסיפוקסיפוקסיפוק,  ,  ,  ,  טיפוח וריקוד בשבת טיפוח וריקוד בשבת טיפוח וריקוד בשבת טיפוח וריקוד בשבת ((((1111))))

(1) �מוטב יהיו שוגגי� ואל יהיו מזידי

הלואת סאה בסאה משו� רבית (1)

הלואת יוהלואת יוהלואת יוהלואת יו""""ט אי ניתנה להתבעט אי ניתנה להתבעט אי ניתנה להתבעט אי ניתנה להתבע

הקדש בשבת וביו"ט (1)

מני� בשבת בעמני� בשבת בעמני� בשבת בעמני� בשבת בע""""פ ומהכתבפ ומהכתבפ ומהכתבפ ומהכתב

קמטקריאה בשבת בשטרי הדיוטות קריאה בשבת בשטרי הדיוטות קריאה בשבת בשטרי הדיוטות קריאה בשבת בשטרי הדיוטות ((((2222))))
לא פלוג בגזרות חכמי�

להסתכל במראה בשבת

הסתכלות בציורי� ודיוקנאות אפי'  בחול

הגרלה בשבתהגרלה בשבתהגרלה בשבתהגרלה בשבת,  ,  ,  ,  ביוביוביוביו""""ט ובחולט ובחולט ובחולט ובחול

כל שחברו נענש על ידו אי� נכנס במחיצת ה'

נבוכדנצר הרשע

ממצוא חפצ! ודבר דברממצוא חפצ! ודבר דברממצוא חפצ! ודבר דברממצוא חפצ! ודבר דבר קנ
אמירה לנכרי שבות (1)

הרהור בחפציו בשבתהרהור בחפציו בשבתהרהור בחפציו בשבתהרהור בחפציו בשבת

הרהור אי כדבור דמי (2)

((((2222)))) �ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! ממצוא חפצי! �  �  �  �  חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי� חפצי שמי� מותרי

דברי חולי� בשבתדברי חולי� בשבתדברי חולי� בשבתדברי חולי� בשבת

מעשה בחסיד שנפרצה גדר שדהו

החשכה על התחו�החשכה על התחו�החשכה על התחו�החשכה על התחו�

עשיית מלאכה קוד� הבדלהעשיית מלאכה קוד� הבדלהעשיית מלאכה קוד� הבדלהעשיית מלאכה קוד� הבדלה

החשכה לדבר מצוה או למתהחשכה לדבר מצוה או למתהחשכה לדבר מצוה או למתהחשכה לדבר מצוה או למת קנא
מלאכת נכרי לצור! מתמלאכת נכרי לצור! מתמלאכת נכרי לצור! מתמלאכת נכרי לצור! מת

צרכי המת בשבתצרכי המת בשבתצרכי המת בשבתצרכי המת בשבת

עצימת עיני המת בשבת ובחולעצימת עיני המת בשבת ובחולעצימת עיני המת בשבת ובחולעצימת עיני המת בשבת ובחול

פקפקפקפק""""נ דוחה שבתנ דוחה שבתנ דוחה שבתנ דוחה שבת

כיו� שאד� מת נעשה חופשי מ� המצוות (2)

מורא אד� בחייו ובמותו על שאר הברואי�

אי� חיה שולטת באד� עד שנדמה לה כבהמה

אחרית ימי האד� � מדרש קהלת יב

בי� העוה"ז לימות המשיח (3)

גלגל עניות חוזר בעול�

המרח� על הבריות מרחמי� עליו מ� השמי�

דמעות יפות ודמעות רעות

�ת"ח לעומת ע"ה כשמזקיני קנב

קשה רימה למת כמחט בבשר החי (2)

�מת שאי� לו מנחמי

השבת הנשמה טהורה כביו� נתינתה

גופ� ונשמת� של צדיקי� לעומת רשעי�

מי שיש בו קנאה עצמותיו מרקיבי�

נשמות הצדיקי� גנוזות תחת כסא הכבוד

חשיבות הספד למת קנג
איזהו ב� העוה"ב

תשובה בכל יו�

כדכדכדכד:  :  :  :  מי שהחשי! מי שהחשי! מי שהחשי! מי שהחשי! �  �  �  �  מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה, , , , טיפול בבעטיפול בבעטיפול בבעטיפול בבע""""חחחח

החשי! ברההחשי! ברההחשי! ברההחשי! ברה""""ר וממונו עמור וממונו עמור וממונו עמור וממונו עמו קנג
מצא מציאה ברהמצא מציאה ברהמצא מציאה ברהמצא מציאה ברה""""ר ע� חשיכהר ע� חשיכהר ע� חשיכהר ע� חשיכה

שביתת נכרישביתת נכרישביתת נכרישביתת נכרי

סדר עדיפות להקל במלאכת חש"ו

הפרשת תו"מ ע"י חרש

טלטול ברהטלטול ברהטלטול ברהטלטול ברה""""ר פחות פחות מדר פחות פחות מדר פחות פחות מדר פחות פחות מד'  '  '  '  אמות אמות אמות אמות ((((2222))))

שקילת שכר החמרה כנגד הפסדה

מחמר אחר בהמתומחמר אחר בהמתומחמר אחר בהמתומחמר אחר בהמתו

לאו שנית� לאזהרת מיתת ב"ד (1) קנד
פריקת בהמתו בשבתפריקת בהמתו בשבתפריקת בהמתו בשבתפריקת בהמתו בשבת

ביטול כלי מהיכנו (3)

(2) �צער בע"ח דאו'  או דרבנ

צדדי� וצדי צדדי� בבעצדדי� וצדי צדדי� בבעצדדי� וצדי צדדי� בבעצדדי� וצדי צדדי� בבע""""ח ובאיל� בשבת וביוח ובאיל� בשבת וביוח ובאיל� בשבת וביוח ובאיל� בשבת וביו""""ט ט ט ט ((((1111))))

תיקו� אוכל לבעתיקו� אוכל לבעתיקו� אוכל לבעתיקו� אוכל לבע""""חחחח קנה
למטרח באוכלא או לשווי אוכלאלמטרח באוכלא או לשווי אוכלאלמטרח באוכלא או לשווי אוכלאלמטרח באוכלא או לשווי אוכלא

האכלת בעהאכלת בעהאכלת בעהאכלת בע""""ח בידי� והנחה לפניה�ח בידי� והנחה לפניה�ח בידי� והנחה לפניה�ח בידי� והנחה לפניה�

גדרי מלאכת לש

מזל הנולדי� בכל יו� מימות השבוע קנו
אי יש מזל לישראל

צדקה תציל ממות

כיסוי ראש סגולה ליראת שמי�

חיתו! דלועי� לפני בהמה ונבלה לפני כלבי�חיתו! דלועי� לפני בהמה ונבלה לפני כלבי�חיתו! דלועי� לפני בהמה ונבלה לפני כלבי�חיתו! דלועי� לפני בהמה ונבלה לפני כלבי�

הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה הלכה במוקצה דהכנה ((((2222))))

מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס מוקצה מחמת חסרו� כיס ((((2222)))) קנז
הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת ((((1111))))

הפרת נדרי� ביו� שמעו (1)

פקיקהפקיקהפקיקהפקיקה,  ,  ,  ,  מדידה וקשירה בשבתמדידה וקשירה בשבתמדידה וקשירה בשבתמדידה וקשירה בשבת
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