
 פרק שמיני �שבת 
  

 yomi.com-www.daf �  פרק שמיני/שבת/ש"ה ©

 

äøæç úåìàù  
  
  
  .)עז� :עו(?     ומדוע,  מהו שיעור הוצאת יי� בשבת לעניי� חיוב חטאת. א. 1

  .)עז(?     ומדוע,  מהו שיעור הוצאת יי� קרוש בשבת לעניי� חיוב חטאת. ב   

  
  

  .)עז( ?    מה דינו של ד" נבלה לעניי� טומאה. א. 2
  המופיעה בתחילת" á éìå÷î íéøáã äùù" éøîåçîå ùá"ä"מה פשר הכותרת . ב   

  )כתוב מה הטע" לכותרת זו והא" היא מדוייקת(?  ל"הברייתא העוסקת בדי� הנ       

  
  
  :)עז(?     "éøîéà øãäå  àùéøá ïâñî éæéò"מדוע  . א. 3

  ?"ïééìâî éðäå  ïééñëî éðä"מדוע  . ב   

  
  
  , הקודש בכמה מלות� לפי שהתרגו" הוא קרוב ללשו�. "...4

  בא לומר  דג" אילו דברי" בלשו� תרגו"  על כ�       
  :)א בחידושי אגדות  עז"מהרש(..."     הקודש�אינ� אלא קיצור מלשו�       

  ?כ� מתפרשות המילי" הבאות בגמרא� כיצד א"       
  .סודרא. ה.     פוריא. ד.     לבושה. ג.     דרגא. ב.     דשא. א       

  
  
  .)עח(.     ההוצאה המחייבת חטאת בשבת שיעוראביי קבע כללי" בדיני . 5

  ?כיצד קבעו חכמי" את השיעור –במילתא דשכיחא ולא שכיחא  .א

 ?כיצד קבעו חכמי" את השיעור –במילתא דשכיחא ושכיחא  .ב

â. ל מקשה הגמרא"לאור הכללי" הנ" :... íéî– åúàåôø àçéëù åúééúù éãëî 

 àçéëù àì– àøîåçì åúàåôø øúá ïðáø ìåæà àîòè éàî?"  ,ה ה" שני מ
  ?התירוצי" המובאי" לקושיה זו בגמרא

  
  

6 ." ìáç àéöåîä– äôå÷ì ïæåà úåùòì éãë,  
                  éîâ– äøáëìå äôðì éàìú úåùòì éãë     ")עח(.  

  ?מדוע עושי" אוז� לקופה .א

 ?מדוע עושי" תלאי לנפה ולכברה .ב

 ?איזה שיעור מבי� השני" יותר גדול .ג

 ".áééçéì éîð ìáç äøáëìå äôðì éàìú úåùòì éãë"הגמרא מקשה  .ד
  ?מה הגמרא מתרצת על כ+

  
  



 פרק שמיני �שבת 
  

 yomi.com-www.daf �  פרק שמיני/שבת/ש"ה ©

 

7 ."áåç øèù àéöåîä   

       åòøô àìù ãò– áééç  , åòøôùî– øåèô.  
      øîåà äãåäé éáø  :åì êéøöù éðôî  áééç  åòøôùî óà     ")עח(:  

  

  .יהודה' אפשרויות להסבר מחלוקת חכמי" ור 4בגמרא מובאי"     
  .מה" 2פחות כתוב והסבר ל    
  
  
  .)עט(:     כתוב מהו השיעור המחייב להוצאה בשבת במקרי" הבאי". 8

  .המוציא עור מעובד .א

 .המוציא עור העומד לעבדו ועדיי� לא עבדו .ב

 )א+ ראוי לעיבוד(. המוציא עור יבש שאינו מעובד ואינו עומד לעבדו .ג

 "]לאבישו. [")אינו מעובד ועדיי� לא ראוי לעיבוד(=עור לח כמו שהופשט  .ד

  .קורטובלא .ה
  
  
  .דוכסוסטוס,  קל3,  גויל:  באר היטב מה ה". 9

  
  

        :)עט(     ) �"ובעיקר בחידושי הר, ה קל3"ד' ובתחילת תוס, י"היעזר ברש(     

  
  

  :)עט(?     "äæåæî ïäî ïéùåò ïéà  äìáù äøåú øôñå åìáù ïéìéôú"מדוע . 10
  
  
  .)פ(       �מה די� מי ש . 11

  ? ומדוע,  הוציא אות אחת בדיו ואות אחת בקולמוס. א     
  ]בעניי� הוצאת הדיו  ואת הדי� בעניי� הוצאת הקולמוס פרט  את הדי�[               

  ?   ומדוע,  הוציא שתי אותיות וכתב� כשהוא מהל+. ב     

  ?ומדוע,  הוציא אות אחת וכתבה וחזר והוציא אות אחרת וכתבה. ג     
  במקרה (, הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי גרוגרת והניחה. ד     

  ?ומדוע,  )שקד" והגביה ראשונה קוד" הנחת שנייה        
  ?רשויות �2הוציא חצי גרוגרת וחזר והוציא חצי גרוגרת בהעל" אחד ל. ה     

  
  

***12 ."ùéôð äãåäé éáøã àøåòéùã àøîéîì ,éé÷ àä"ôð ïðáøã àøåòéùã ìùé "...  )ועוד .פ (  

      )�"רמב(.  הסבר היטב את יסוד שאלת הגמרא          
  

  
13" .éúøáì éáéá ìè÷ "– פ(?     ומדוע,  מי אמר זאת(:  
  
  
14"  .ïéäá åéä úåúðù "– פ(.     הסבר מה הכוונה   (:  
  
  



 פרק שמיני �שבת 
  

 yomi.com-www.daf �  פרק שמיני/שבת/ש"ה ©

 

  :)פ(?     "ãéñá åúéá úà íãà ãåñé àì"מדוע . 15
  
  

16" . øîà àôô øá íøôø øîààãñç áø  :âåøúàá ú÷åìçî êë  ïàë ú÷åìçîë     ")פא(.  

  ?מה הגמרא מקשה על המצוטט לעיל .א

 ?מה מתרצת הגמרא על כ+ .ב

 ?מה התועלת שבדברי רב חסדא .ג

 ?באיזה עניי� נאמרה המחלוקת שבסוגייתנו .ד

  ?באיזה עניי� נאמרה המחלוקת באתרוג .ה
  
  

  :)פא(?     "ùòú àì úà äçåãù úåéøáä ãåáë ìåãâäøåúáù ä"מהיכ� נלמד הכלל . 17

  
  

  _______ חייב משו"  � בבית :  היתה לו גומא וטממה. 18
  

  :)פא(_______     חייב משו"  �בשדה                                   
  
  

  .)פב(?     איזה רוח שולטת במי שנצר+ לפנות ואינו נפנה. א. 19
  )הצרי+ להפנות ואכל: 3"גירסת הרי(                                                       

  .פתרונות למי שהוצר+ ליפנות ואינו יכול ליפנות 4בגמרא מובאי" . ב       
  .מה" 2כתוב          

  

  
  

íéìéî  
  
  

  .)עח(מילתא              .)עז(טפי  
  

  :)עט(אידי ואידי              .)עט(מקמי  
  

    :)פ(שבבותיה              .)פ(בעידנא  
  

  .)פב(לייט            :)פא(מטרוניתא  
  
  

íéâùåî  
  
  

  )נ"ה א"י ד"ברש. עז(ד" ירוק  
  



 פרק שמיני �שבת 
  

 yomi.com-www.daf �  פרק שמיני/שבת/ש"ה ©

 

  )ה במודה"י ד"ברש: עח(הפה שאסר הוא הפה שהתיר  
  

  .)עט(שובר  
  

  :)עט(קציצה  
  
  
  
  
  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  .)עז(שתי תשובות בדבר  
  

  .)עט(ומנא תימרא  
  

  :)עט(...  השתא דאתית להכי
  

  .)פ(תרגמא  
  

  :)פא(ביה מילתא   הואיל ואתא ליד� נימא
  

  :)פא(...  הכא... הת"!  ?הכי השתא
  

  :)פא(...  אלא  מחוורתא כדרב


