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äøæç úåìàù  
  
  
  
1" .òéðöîä  úáùá åàéöåäå  äàåôøìå àîâåãìå òøæì -  áééçàåäù ìëá     ")צ(:  

  ,שהקשה מדוע נשנתה משנה זו שוב,  י"הביא את קושיית ר' בתוס. א***
  ?ט"מה תיר# על כ" התיו �. והרי כבר נשנתה לעיל בסו� פרק שביעי        

  מה  �"  éðúéîì éì äîì àéöåîä éðúéì òéðöîä"הגמרא הקשתה על המשנה . ב 
  ?תיר# על כ" אביי     

  והגמרא , "ø äéä áééçî"äòéøæì úçà äèç àéöåîá óà î"שמואל אמר ש. ג    
  ?מה מתרצת על כ" הגמרא  �".  ïðú àåäù ìë àèéùô"הקשתה על כ"        
  בגמרא ".  åøåòéùë àìà åéìò áééç ïéà íãà ìëå"בהמש" המשנה נאמר . ד    
  .הסבר היטב את דעתו.   שמעו) ב) אלעזר חולק על כ"' מובא שר       

  והגמרא, "åøåòéùë àìà áééç åðéà åñéðëäå øæç"בהמש" המשנה נאמר . ה    
  ?מה מתר# על כ" אביי  �".  àèéùô"הקשתה על כ"         

  
  
  
2" .ïîçð áøî àáø äéðéî àòá  : àîè úéáì äîåøú úéæë ÷øæ- åäî?     ")צא(.  

  ?מדוע לא יתכ) ששאלה זו נשאלה לגבי די) טומאה .א

  .ומהי השאלה, הסבר היטב באיזו עניי) נשאלה שאלה זו .ב
  
  
  
3" . ìò ïðúðå ïéìëåà àéöåîääôå÷ñàä ,ïàéöåäå øæçù ïéá ,øçà ïàéöåäù ïéá  

                                                -  øåèô ,úçà úáá åúëàìî äùò àìù éðôî  .  
      úåøéô äàéìî àéäù äôå÷ , ìò äðúðåäðåöéçä äôå÷ñà ,òà" áåøù ôúåøéô õåçáî  

                                                -  äôå÷ä ìë úà àéöåéù ãò øåèô                  ")צא(:  

  )כרמלית/ר"רה/י"רה(?  באיזה אסקופה מדובר ברישא של המשנה .א

 כשלא נח(ר דר" כרמלית "י לרה"מה דינו של מי שמוציא מרה .ב
 ?ומדוע,  )בכרמלית    

 )כרמלית/ר"רה/י"רה(?  באיזה אסקופה מדובר בסיפא של המשנה .ג

 ?באיזה סוגי פירות מדובר בסיפא של משנתנו .ד

 ?הא+ אגד כלי שמיה אגד או לא .ה

  ?הא+ נית) להוכיח ממשנתנו הא+ אגד כלי שמיה אגד או לא .ו
  
  
  
  :)צא(?     פטור מתשלומי)" éäàöåéå øøâî ä"מדוע הגונב כיס בשבת ש. 4
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  .)צב(?     ומדוע,  מה די) המוציא בשבת משאוי על כתיפו. א. 5

  ?ומדוע,  מה די) המוציא בשבת משאוי ברגלו. ב   
  )ה המוציא"ד' ראה תוס(***?  ומדוע,  מה די) המוציא בשבת משאוי בפיו. ג   

  שמעבירו באויר בידו ואינו על(' מה די) המוציא בשבת משאוי למעלה מי. ד   
  ?ומדוע,  )כתפו      
  '?אמות בכותל למעלה מי' מה די) הזורק בשבת ד. ה   
  ?ומדוע,  מה די) המוציא בשבת משאוי על ראשו. ו   
  
  

  åì àáå åéøçàì"ואילו , "åéøçàì åì àáå åéðôì àéöåäì ïéåëúîä - øåèô "מדוע . א. 6
          åéðôì - áééç"     ?)צב(:  

  ?מה די) המתכוי) להוציא לאחריו ובא לו לאחריו. ב   
   ]אלעזר ואת דעת רב אשי' כתוב את דעת ר[         

  ?"äéøçàìî ïéáå äéðôìî ïéá øðéñá úøâåçä äùàä- úáééç "מדוע . ג   
  
  
  וא� נפש אחת תחטא בשגגה מע� האר�"כמה מיעוטי+ יש בפסוק . א. 7

  .)צג(?     יעוטי+ומה ה+ המ,  "בעשותה       

  ?התנאי+ ממעטי+ מחיוב קרב) כלאיזה די) . ב    
  
  
  .)צג(".     á úàøåäá äàùòù ãéçé"ã"הסבר מה זה . א. 8

  ?"ד"יחיד שעשאה בהוראת ב"מה דינו של . ב   
  
  
  המקדש שעומד בשתי רגליו על גבי כלי�הא+ עבודתו של כה) בבית. א. 9

   :)צג(?     כשרה       
  ?א+ עבודתו של כה) שקיבל את הד+ בידו השמאלית כשרהה. ב    
  ויד שמאל סייעה, הא+ עבודתו של כה) שקיבל את הד+ בידו הימנית. ג    

  ?  ומדוע,  כשרה, בכ"      
  
  
  הא+ ה+,  שני+ולא יכול אחד לנעול ונעלו , נכנס לבית אחדכאשר צבי . 10

  :)צג(     ]צבאי+ או די באחד �2כתוב הא+ יש צור" ב[? ומדוע,  חייבי+ או פטורי+     

  
  
11" . äèîá éçä úà- äèîä ìò óà øåèô     ")צג(:  

  ?ל שנוי במחלוקת תנאי+"הא+ הדי) הנ .א

 ]פרט את הדעות השונות[?  ומדוע,  בהמה חיהמה הדי) כשמוציא  .ב
  

  )ה אבל"ד' תוס(?  תינוק חי ב) יומומה הדי) כשמוציא . ג***
  

  ?ומדוע,  בהמה שחוטהמה הדי) כשמוציא . ד      
  

  ".  החי נושא את עצמו"כתוב הסבר אחד למושג . ה      
          ] ב/ד א"מ יו"הבנת אג***, ש"רא' הבנת תוס***', הבנת תוס***, ההבנה המקובלת: מתו" ההבנות הבאות[               

  ?מדוע בדי) המצוטט לעיל פטור על המטה. ו      
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12" . úàáééç äèîá úîä  ...øå 'øèåô ïåòîù     ")צג(:  

  )ה את המת"ד' תוס(?  קמא�מי הוא כנראה התנא. א***        

  ?ש"ק לר"מהו יסוד המחלוקת בי) ת. ב        
  ".מלאכה שאינה צריכה לגופה"כתוב לפחות הסבר אחד למושג . ג        

  ]ש"ה ר"ד. צד� ב' תוס***,  ש פוטר"ה ור"ד: צג� י ב"רש[                

  
  
  )ו ובמפרשי+ ש+/ז א"וראה עוד בע. ה מתיר"י ד"ברש. צד(? מדוע אסור למכור לנכרי בהמה גסה. 13

  
  
14" . äéçîä äåëäå äàîåè éðîéñ ùìåúä- äùòú àìá øáåò     ")צד(:  

  ?באיזה לא תעשה הוא עובר .א

 ?ומדוע,  שערות ותלש שערה אחת 2מה הדי) א+ היו בבהרת  .ב

 ?ומדוע,  שערות ותלש שערה אחת 3+ היו בבהרת מה הדי) א .ג
  

  )'תוס(?  ומדוע,  שערות ותלש שערה אחת 4מה הדי) א+ היו בבהרת . ד***

  

  
15" .åæá åæ åéðøôö ìèåðä  ...úåáù íåùî íéøñåà íéîëçå áééçî øæòéìà éáø     ")צד(:  

  

  .'שבות'או ' חייב'כתוב בטבלה . א    

 לחבירו לעצמו 

   א"ר

  י�חכמ
  

 בכלי ביד 

   א"ר

  חכמי�
  

  ?משו+ איזה אב מלאכה חייב –במקרי+ שציינת לעיל חייב . ב        
  

  
  אליעזר וחכמי+ הא+ המרב# בשבת חייב חטאת או שזה' בגמרא נחלקו ר. 16
  .)צה(.     אסור רק משו+ שבות    

  ?ייבמשו+ איזה אב מלאכה ח. א שמרב# בשבת חייב חטאת"לדעת ר. א    
  ?מדוע אסרו זאת חכמי+.  לדעת חכמי+ שאסור רק משו+ שבות. ב    
  ?מה ה+.  מקרי+ בה+ מותר לדעת חכמי+ לרב# בשבת 2בגמרא מובא . ג    

  ]ואת המובא בברייתא בסו� העמוד,  ה זילחא"י ד"ראה את המסופר על אמימר וברש[          

  ?שמעו)' מה די) ריבו# לשיטת ר. ד    
  ]ה המכבד"ד' ראה עוד להרחבה את תוס[      

  
  
17" .àáø øîà  :ñøç éìëá úåãî ùîç     ")צה(:  

  .ולעניי) מה נאמרו, כתוב מה ה+ המדות      
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íéìéî  
  

  
    .)צא(בעידנא              :)צ(השתא  

  
  .)צב(נסכא          :)צא(בהדי הדדי קאתיי)  

  
  .)צב(תילתא              .)צב(טונא  

  
  :)צד(שכבא              .)צד(רהיט  

  
  .)צו(זוטרי              :)צד(שרא  

  
  

  

íéâùåî  
  

  
  .)צא(לח+ הפני+                    .)צא(דיחוי  

  
  )ה חו#"י ד"ברש: צא(חיל                    :)צא(יוצא  

  
            :)צה(הכשר זרעי+          .)צג(מסייע אי) בו ממש  

  
  :)צה(מי חטאת  

  
  

  

íééãåîìú íéçðåî  
  

  
  .)צא(תניתוה  

  
  :)צב(זו לא שנה זו   תברא מי ששנה

  
  :)צב(באמת אמרו  

  
  :)צב(במתניתא תנא  

  
  :)צג(אמר מר  

  
  :)צג(!  ?כלפי לייא

  


