שבת  פרק שביעי

äøæç úåìàù
 .1א .מדוע למסקנת הגמרא נאמר במשניות בשבת ובשביעית "?"ìåãâ ììë
ב .מדוע בתוספתא של ברקפרא נאמר ג במעשר "כלל גדול"?
***ג .מדוע אכ במשניות שלנו לא נאמר במעשר "כלל גדול"? )תוס' ד"ה ולבר(

)סח(.

 .2א .הא דינו של תינוק שנשבה )ולא ידע שבת מעול( הוא כדינו של מי
שהכיר את השבת ולבסו #שכח ,לעניי חיוב חטאת על חילולי שבת?
]ציי  ,א ישנ  ,את דעות האמוראי והתנאי השונות[

)סח.סח(:

ב .מה די תינוק שנשבה שאכל מספר פעמי בחייו ד?
 .3א .מונבז סובר ששגגת קרב שמה שגגה.
)סט(.
הסבר במילי פשוטות מה הכוונה "שגגת קרב שמה שגגה".
ב .חכמי סוברי ש"שגגת קרב לא שמה שגגה".
הא לדעת חכמי מי ששגג בכרת והזיד בלאו ,נחשב לשגגה או למזיד?
 .4הא איסור תחומי הוא מהתורה?

)סט(.

"äáù åàìá âåâùéù ãò ùîåç äéìò ïéáééç ïéàù äîåøúá íéãåî ìëä ééáà øîà" .5
א" .הכל מודי" – כלפי מי מוסבי הדברי?
ב .הגמרא מקשה על דברי אביי "פשיטא" – מדוע בהוהאמינא של הגמרא
הדבר פשוט ואי בו חידוש?
ג .כתוב והסבר מהי תשובת הגמרא לקושיה זו.
ד .רבא חולק על אביי .כתוב והסבר את דעת רבא.

)סט(:

"...úáù éúîéà òãåé åðéàå øáãîá êìäî äéä" .6
א .מתי משמר את השבת ,ומדוע? ) 2דעות(
ב .מתי מותר לו לעשות כדי פרנסתו ,ומדוע?
***ג .הא מותר לו להל 0כמה שירצה במש 0כל הימי?
ד .במה ניכר אותו היו שאותו משמר לשבת?
)סט(:

)תוס'(

 .7א .כתוב את המקור לחילוק מלאכות לדעת שמואל ,ר' נת  ,ר' יוסי?
ב .מדוע שמואל סובר שהמקור הוא לא כדעת ר' נת או ר' יוסי?
***ג .אי 0יתכ ששמואל סובר )לכאורה( שלא כדעה תנאית? )תוס' ,רש"ש(
 .8א .למה הבערה יצאת?

) 2דעות(
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)ע(.

)ע.ע(:
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ב .מדוע אי אפשר לדו את חריש וקציר בדבר שהיה בכלל ויצא מ הכלל
ללמד לא ללמד וכו'? ) 2תשובות( )רש"י(
ג .למסקנה ,למה יצאו חריש וקציר? ) 2דעות( )רש"י(

 .9הא נית לפשוט בוודאות את הבעיה " "åäî åãéá äæå äæ íìòäמהמשנה
)ע(:
"אבות מלאכות ארבעי חסר אחת"?
 .10למסקנת הגמרא מה דעת רבא ואביי בעניי גרירה וגרירה דגרירה?

)עא(.

"éðùä åì òãåðå øæçå ïåùàøä ìò åì òãåðå ãçà íìòäá áìç éúéæ éðù ìëà" .11
א .מה הדי במקרה הנ"ל לדעת ר' יוחנ  ,ומה המקור לכ?0
ב .מה הדי במקרה הנ"ל לדעת ריש לקיש ,ומה המקור לכ?0
ג .באיזה מקרה מעמידה הגמרא לריש לקיש את הפסוק שהביא ר' יוחנ ?
ד .באיזה מקרה מעמידה הגמרא לר' יוחנ את הפסוק שהביא ריש לקיש?
ה .באילו  3אפשרויות מתלבט רבינא כיצד יש להעמיד את מחלוקת
ר' יוחנ וריש לקיש?
ו .הא מתשובותי 0לסעיפי ג'ד' נית לפתור את התלבטותו של רבינא?

)עא(:

 .12א .מה דינו של הבא במזיד על שפחה חרופה ביאות הרבה?
ב .מה דינו של הבא בשוגג על שפחה חרופה ביאות הרבה בהעל אחד?
ג .מה דינו של מי שבעל חמש בעילות בשפחה חרופה בשוגג ונודע לו
בי כל אחת ואחת ,לשיטת המא דאמר שאש ודאי לא בעיא
ידיעה בתחילה?
ד .מה דינו של מי שבעל שפחה חרופה בשוגג ונודע לו והפריש קרב
וחזר ובעל שפחה חרופה בשוגג ונודע לו?
ה .מה דינו של מי שבעל חמש בעילות בשפחה חרופה בשוגג ונודע לו
בי כל אחת ואחת ,לשיטת המא דאמר שאש ודאי בעי ידיעה
בתחילה?
)עב(.

 .13א .מה דינו של מי שנתכוי להגביה את התלוש וחת 0את המחובר,
)עב(:
ומדוע?
ב .מה דינו של מי שנתכוי לחתו 0את התלוש וחת 0את המחובר ,ומדוע?
)עג(.
ג .מה דינו של מי שנתכוי לזרוק שתי וזרק ארבע ,ומדוע?
ד .כסבור רה"י ונמצאת רה"ר וזרק זריקה גמורה – מה דינו ,ומדוע?
ה .מדוע צרי 0לשנות את הדי בכל שלושת המקרי האחרוני ,ולא די
במקרה אחד?
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íéìéî
נפיק

לישתרי ליה

)סט(:

מנא אמינא לה

סגיד

)עב(:

)עב(:

íéâùåî
פיאה

)סח(.

מומר

)סט(.

העל אחד

)סט(.

שבועת ביטוי
פגול

)סט(.

)עא(.

אש ודאי

)עא(:

אש תלוי

)רש"י עא(:

שפחה חרופה
מתעסק

)עב  .העזר בכריתות ב/ה(

)עב(:

íééãåîìú íéçðåî
והוינ בה

)סט(.

מא תנא להא דתנו רבנ
איתמר

)סט(.

)עב(.
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)סט(:

