שבת  פרק שישי

äøæç úåìàù
 .1א .כתוב כלל ברור באלו דברי אסור לאשה לצאת.
)ע"פ הרש"י הראשו בפרק ,וע"פ תחילת הגמרא(

ב .להיכ אסור לה לצאת ,ומדוע?
הא יש חריגי בעניי זה?  מה ה? ומדוע? )רש"י ד"ה "לרה"ר",
***ג .מדוע בזמנינו הנשי נוהגות לצאת ע תכשיטיה?

ובגמ' נז.נז(:

:íãàá ïéööåç åìàå .2
.úåðáä éùàøáù úåòåöøäå ïúùô éèåçå øîö éèåç
.ïäá ïéàá íéîäù éðôî ,ïéööåç ïéà øòù ìùå øîö ìù :øîåà äãåäé 'ø
)נז(.
.åðéðù úåðáä éùàøá ïìåëå :àðåä áø øîà
למעט בדבריו ,ומדוע?
א .מה בא רב הונא ֵ
ב .מה ה  2האפשרויות התיאורטיות )המובאות בגמרא( לבאר מה
הסבר כיצד ה מתיישבות ע
סובר ת"ק בעניי חוטי שער?
לשו המשנה.
 .3מהו "כבול"?

)נז(:

 .4הסבר את דברי הברייתא."úåìë úåøèò íåùî äá ïéà ...àîèñéà" :

)נח(.

.ïðú àãáòã àìáë :øîà ìàåîùå..." .5
?éëä ìàåîù øîà éîå
"åúåñëáù íúåçá àì ìáà ,åøàåöáù íúåçá ãáòä àöåé :ìàåîù øîàäå
א .מה מתרצת הגמרא על קושיה זו?
ב .מהו ההסבר המובא בגמרא לחלק השני שבדברי שמואל?
ג .הא דברי שמואל ה בחות של טיט או של מתכת?
 .6א .מה ה כלי גללי?
ב .מה דינ לגבי קבלת טומאה?

)נח(.

)רש"י נח*** ,.רש"י טז(:
)נח(.

 .7א .מתי זוג של בהמה מקבל טומאה,
)נח.נח(:
ומתי אינו מקבל טומאה ,ומדוע?
ב .הא החילוק הנ"ל שבתשובת /לסעי .א' נכו ג לגבי זוג אד ,ומדוע?
ג .הא החילוק הנ"ל שבתשובת /לסעי .א' נכו ג לגבי זוג של מטפחות
תינוקות ,ומדוע?
...äñéøòìå úùúëîì ïéâæ äùåòä" .8
"  "ïäéìò ïúàîåè ïééãò ïäéìáðéò åìèéðלמאי חזו"?
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 .9הסבר את דברי הגמרא?"åðúëàìî äùòðå ãåîò íéøîåà úåñøãîá" :
"  "àîè - úëúî ìù äîäá ìù ìãðñ" .10למאי חזי"?

) 3תשובות(

 .11א .מה די יציאת אשה בעיר של זהב ) 3דעות( ,ומדוע?
ב .כאיזו דעה סתמה המשנה שבראש פרקנו?
ָק ָל ְ"?
ות ְגזַר א ֶֹמר וְ י ָ
 .12מה נלמד מהפסוקִ " :

)נט(.

)נט(.

)העזר בדברי הרש"ש(

)נט(:

)נט(:

)ס(.
"øîåñîä ìãðñá ùéàä àöé àì" .13
א .בגמרא מובאי  3סיבות מדוע גזרו חכמי על כ./
כתוב והסבר סיבה אחת.
ב .במה האנשי נהרגו? )רש"י*** ,הר"ח ארנטרוי(
ג .מתי נוהג האיסור הנ"ל )שבת/חול/יו"ט/תעניתציבור( ,ומדוע?
ד .מה די סנדל המסומר לנוי ,ומדוע?
ה" .עשאו כמי כלבוס  מהו"?

 .14א .מה דעת ר' יוחנ בעניי סדר נעילת מנעלי ,ומדוע?
ב .מה הדעה המובאת בברייתא בעניי זה ,ומדוע?
ג .מה פסק רב יוס .למעשה לאור הנ"ל?
ד .מה טע כנגדו אביי?
ה .באר כיצד התמודד "ירא שמי" ע דברי ר' יוחנ והברייתא.
***ו .מה נלמד מדברי רב אשי) ?"ãéô÷ àìã àðäë áøì àðéæç" :ריטב"א(
ז .מדוע ") ?"ïéîé ìù ë"çàå ìàîù ìù õìåç - õìåç àåäùëרש"י(
ח .מדוע הובאה כל הסוגיה הנ"ל בפרקנו?
)סא(.

]העזר בתחילת התוס' הראשו[

 .15א .באיזה קמיע מותר לצאת לכתחילה בשבת?
ב .מתי הקמיע נעשה מומחה?
ג .מתי החכ שעושה קמיעות נחשב למומחה?
ד .הסבר את צדדי ההתלבטות לשאלת רב פפא "òéî÷ àúìú
."?éàî - àøáâ ãçì
)סא*** ,.תוס' ד"ה אע"ג(

 .16א .מה די קמיע לעניי הצלה מפני הדליקה?
ב .מה די קמיע לעניי גניזה?
ג .לעניי מה התלבטה הגמרא א "÷ïéà àîìéã åà äùåã÷ íåùî ïäá ùé ïéòéî
?"äùåã÷ íåùî ïäá
)סא(:
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ד .הגמרא מציינת  3מקרי ,בה ג א נאמר שבקמיעי יש בה משו
קדושה לעניי המובא בסעי .ג' ,הרי במקרי אלו אי בעיה.
ציי אחד מה.
*** .17הסבר היטב את מבנה המשניות שבפרקנו.
 .18א .הא מותר לאד לצאת במלבוש שק?
ב .הא מותר לאד לצאת בטבעת שאי עליה חות?
ג .מדוע יש הבדל בי  2הדיני הנ"ל?
ד .מדוע ,למסקנת הגמרא ,אשה שיצאה כשבאצבעה טבעת שיש עליה
חות חייבת חטאת ,והרי זה לכאורה הוצאה כלאחר יד?
)סב(.

 .19הא אשה חייבת בתפילי? מדוע?

)סב(.

 .20א .מהו כובלת?
ב .מה ה  3הדעות המובאות בברייתא בעניי יציאת אשה בכובלת,
ומדוע?
ג .איזו דעה/דעות מה 3דעות הנ"ל הובאו במשנתנו?
ד .מדוע יש ברייתא אחרת שנאמר בה שר"א פוטר בכובלת ,ולא נאמר
בה שר"א מתיר בכובלת?
ה .מה דעת ר"א כאשר בכובלת זו אי בוש?
הא יש ללמוד מדעה זו ש"úåçô ïéìëåà àéöåîä
 ,"áééç - éìëá øåòéùëîומדוע?
)סב(.

 .21מה ה שתי הקריטריוני לדברי שעליה גזרו חכמי משו
)סב(:
צער חורב?
 .22באר במדוייק אלו  3דברי מביאי את האד לידי עניות?
 .23הא כלי הנשק בטלי לימות המשיח?

)סג(.

 .24א .מה נלמד מהפסוק "היושבת בגני חברי
מקשיבי לקול השמיעני"?
ב .מה נלמד מהפסוק "ודגלו עלי אהבה"?
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)סג(.

)סב(:
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 .25מדוע גדול המלוה יותר מ העושה צדקה?

)סג(.

 .26כיצד נדרש הפסוק "שמח בחור בילדות ויטיב לב בימי בחורותי
והל בדרכי לב ובמראה עיני ודע כי על כל אלה יביא האלקי
)סג(:
במשפט"? ) 2דרשות(
 .27מה ה כבלי ,ומדוע ה טמאי?

)סג(:

 .28כיצד היה כתוב על הצי" 5קודש לה'" ,ומדוע?

)סג(:

 .29א .במה חמורה טומאת שר 5מטומאת מת,
)סד(.
ובמה חמורה טומאת מת מטומאת שר?5
ב .מה נלמד בסופו של דבר מהמילה "או )שק(" האמורה בטומאת שר?5
ומני דבר זה נלמד בטומאת מת?
 .30מה די התכשיטי ,שחכמי אסרו לצאת בה לרה"ר ,לעניי יציאה
)סד(:
לחצר?
 .31מה נלמד מהמילי "והדוה בנדתה"?

)סד(:

"íéøñåà ïåòîù éáøå øæòìà éáø .íòä ãâðë àì ìáà äîçá ïçèåù" .32
הסבר במה למעשה נחלקו התנאי.
 .33א .מדוע אבוה דשמואל עשה לבנותיו מקואות ביומי ניס?
ב .מדוע אבוה דשמואל עשה לבנותיו מפצי ביומי תשרי?
ג .הסבר" :מעיי מטהר בזוחלי ,ומקוה מטהר באשבור") .רש"י סה(:

)סה(.

)סה(:

)רש"י*** ,תוס'(

...øñåà éñåé 'øå ,øéàî 'ø éøáã - åìù á÷á àöåé òèé÷ä" .34
)סה:סו(.
"?ïðú éëéä :ïîçð áøì àáø äéì øîà
א .הסבר את שאלת רבא.
***ב .למה זה משנה לרבא לדעת "?"ïðú éëéä
ג .מה פירוש הסימ " "êîñ êîñשנת רב נחמ בר יצחק?
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ד .כמו איזה דעה שבמשנתנו מסתדר האמור במשנה ביבמות" :חלצה
בסנדל שאינו שלו בסנדל של ע 5או של שמאל בימי  חליצה כשרה"?
ה .מדוע א אי לקב בית קיבול כתיתי הרי הוא טהור?
,íéøù÷á ïéàöåé íéðáä" .35
"äååäá íéîëç åøáãù àìà ,íãà ìëå ,ïéâåæá íéëìî éðáå
א .מה ה הקשרי?
ב .הא הדי השני של המשנה שנוי במחלוקת תנאי?
הסבר היטב) .סז(.
 .36מה נלמד מהפסוק "וטמא טמא יקרא"?

)סו(:

)סז(.

íéìéî
חזינא לאחוותי
דביתהו

לנפשיה

)נז(.

)נח(.

שלפה ומחויא

)נט(:

)נט(:

אסי

)סא(:

מנא

גזאי

)סג(.

ליגמר איניש והדר ליסבר

מתא

איתתא

)סג(.

לא תידחלי
חספא

)סג(:

למאי חזי

)סג(:

)סה(.

הדר ביה

)סב(:

)סו(.

íéâùåî
טומאת נגעי

)נז(:

טומאת מדרס

)נט(.
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סהדא

)סה(:

חמרא

)סז(:

)סד(.

)סג(.
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אי מקרא יוצא מידי פשוטו
בני אב

)ע"פ סד(.

גזירה שוה מופנה מצד אחד
למידי ואי משיבי
היקש

)ע"פ סד(.

)סד(.

)סד(.

***אי הלכה כשיטה
חליצה

)סג(.

)גאוני ]סה([.

)סו(.

דרכי האמורי

)סז(.

íééãåîìú íéçðåî
מא דכר שמה?!

)נז(.

הלכה מכלל דפליגי?!
לצדדי קתני
ולטעמי/
מגד .בה

)נז(:

)ס(.

)סב(:
)סב(:

ופליגא דידיה אדידיה

)סה(:
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