שבת  פרק חמישי

äøæç úåìàù
"...äàöåé äðéà äîáå äàöåé äîäá äîá" .1
א .מדוע יש דברי שבה אסור לבהמה לצאת ,ומהו הכלל בזה?
ב .מה די" "נטירותא יתירתא" ,ומדוע?
)נא(:

 .2מה די" פרה ש"עלה עליה עול"?

)רש"י ראשו"(

)נב(.

"ïîå÷îá ïìáåè ...øéùä éìòá ìëå" .3
א .הסבר )במוב" הטכני( את דברי המשנה "וטובל" במקומ""? )רש"י על המשנה(
ב .הגמרא בנב .מקשהúòáè ...ïðúäå åäðéð äàîåè éìåá÷ éðáã àøîéîì" :
  ."äøåäè ...äîäáמה ה  2התירוצי המובאי לכ' בגמרא?
ג .הגמרא בנב :מקשה  ."äöéöç àëéàäå" :מה ה  2התירוצי
המובאי לכ' בגמרא?
 .4הסבר את דברי המשנה ממסכת כליïúàîåè éãéì ïéãøåé íéìëä ìë" :
)נב(:
."äùòî éåðéùá àìà ïúàîåèî ïéìåò ïéàå äáùçîá
 .5א .הא מותר לית" מרדעת ע"ג חמור בשבת ,ומדוע?
ב .הא מותר לתלות טרסקל לבהמה בשבת ,ומדוע?
– "ïéáåáì ïéàöåé íéøëæ" .6
מאי לבובי" ,ומדוע נקרא בש "לבוב"?

)כתוב  2דעות מתו' (3

)נג(.

)נג(:

 .7מה הטע לדי" המשנה?"êåùîéå äæá äæ íéìîâ øåù÷é àì" :
 .8א .הא לאד מותר לחרוש ולמשו' ע בהמה?
ב – "úçà äôéëú óëåúä" .חיבור לכלאיי או לא?
– "úåðåðç úåàöåé íéìçøä ïéàå" .9
מה פירוש "חנונות" ,ומדוע נקרא בש זה?

)נד(.

)כתוב  2דעות מתו' (4

 .10א .מה הטע להופעת הסוגיא של תוכחה בסו 0פרקנו?
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)נד(.

)נד(:

)נד(:

שבת  פרק חמישי

ב .הא יש למחות באד כשידוע ל' בודאי שלא יקבל תוכחת'?
 .11מדוע חותמו של הקב"ה הוא "אמת"?

)נה .ותוס'(

)נה .ברש"י(

 .12א .הא למסקנת הסוגיא יש מיתה בלא חטא?
ב .הא משה ואהר" מתו בגלל חטא?

)נה(:

 .13א .הא בני עלי חטאו באשתאיש?
ב .אי' מתפרשי המילי " "ïåáëùé øùàלדעות השונות?
) 2דעות(

)נה(:

 .14א .הא דוד קיבל לשו" הרע?
ב .הסבר ע"פ תשובת' הנ"ל מדוע דוד אמר לציבא "הנה ל כל אשר
למפיבושת".
)נו(.

 .15הסבר את דברי שמואלáúëé ìàå øçà øáãì ùîù àäéù ÷éãö åúåàì åì çåð" :
)נו(:
." 'ä éðéòá òøä ùòéå åá
 .16הסבר את הנאמר על יאשיהו "וכמוהו לא היה לפניו מל אשר שב."...

íéìéî
ניגרי דחמרא  שערי
סמי הא מקמי הא
עתירי ומפנקי
איתתא

)נא(:

)נב(.

)נד(.

)נה(.
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)נו(:
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íéâùåî
גזירה משו שחיקת סממני
מעשר בהמה

)נג(:

)ע"פ נד(:

זרוע לחיי וקיבה

)נו(.

íééãåîìú íéçðåî
במתניתא תנא

)נב(.

מתניתי" נמי דיקא

)נג(.

תנאי שקלת מעלמא?!
תנא

)נג(:

)נד(.
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