שבת  פרק אחד עשר

äøæç úåìàù
)צו(:
 .1א .היכ כתובה בתורה אבמלאכה של הוצאה?
***ב .מדוע יש צור שמלאכת הוצאה תהא כתובה בתורה ,והרי ידוע
שמלאכה זו היתה במשכ ,כמובא בברייתא בגמרא )ה #הורידו את הקרשי#
מעגלה וכו'(? )תוס' ד"ה הוצאה(
ג .מהיכ נלמד שהכנסה אסורה?
ד .מדוע הוצאה נקראת אב והכנסה נקראת תולדה?

)כתוב הסבר אחד לשיטת חכמי ,#ושני הסברי #לשיטת ר"א(

ה .מני שזורק/מעביר  4אמות ברה"ר חייב?
ו .מה המקור לכ ש"כל פחות מג' )טפחי (#כלבוד דמי"?
ז .מה דינו של המעביר ד' אמות ברה"ר מקורה ,ומדוע?

)צז(.

 .2א .מה היה חטאו של המקושש?
ב .למאי נפקאמינה?

) 3דעות(

)צח(.

)צו(:

 .3א .מי היה המקושש?
)צו:צז(.
ב .מה היה חטאו של צלפחד שבגללו מת? ) 2דעות(
)צז(.
ג" .ויחר א ה' ב ויל " – באיזה עונש נענש אהר?
)צו(:

 .4א .מהיכ למד ריש לקיש ש"?"åôåâá ä÷åì íéøùëá ãùåçä
ב .מדוע הובא קטע זה בסוגייתנו?

)צז(.

 .5בברייתא שהובאה בגמרא לסייע לדעת רב חלקיה בר טובי נאמר שהזורק
)צז(.
מרה"י לרה"י דר רה"ר למעלה מי' אינו אלא משו #שבות.
א .מדוע לדעה זו אי איסור תורה למעלה מי' )והרי המושיט במקרה
הנ"ל חייב(? )רש"י ד"ה פטור(
ב .מדוע א#כ אי הדבר מותר א -מדרבנ )מדוע יש איסור שבות(?
)רש"י ד"ה משו #שבות(

…ïéøèåô íéîëçå áééçî éáø :òöîàá é"äøå ø"äøì ø"äøî" .6
"…íéúù éáø äéä áééçî :ìàåîù øîà äãåäé áø øîà àðç áø øîà
א .מה היה קשה לרב חנא בדברי שמואל?
ב .מה הפתרו שהציע רב יוס?-
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"÷ã÷ãîäå èáåùä óà óéñåî äãåäé éáø" .7
א .למסקנת הגמרא ,הא #שובט ומדקדק ה #אבות או תולדות לדעת ר'
יהודה?
ב .מה ההוכחה הלשונית שמביאה הגמרא לתשובת שבסעי -א'?
)צז(:

"...ïåòîùî íù áúë éøä òáøà ÷øæå äðîù ÷åøæì ïååëúð àèéùô" .8
א .הא #כוונת הגמרא )בשלב זה( לחייב או לפטור מי שנתכוו לזרוק שמנה
וזרק ארבע?
ב .למסקנת הגמרא ,הא #מי שנתכוו לזרוק שמנה וזרק ארבע חייב או
פטור ,ומדוע? )שיטת רש"י*** ,שיטת הרשב"א(
)צז(:

 .9אלו  2חידושי #השמיע לנו הברייתא בדבריה ש"é"äøå ø"äøì ø"äøî ÷øåæä
?"áééç úåîà 'ã òöîàá
)צז:צח(.
 .10א" .ויהיו תאמי מלמטה ויחדו יהיו תמי על ראשו" – מה ר' יהודה
)צח(:
ור' נחמיה דורשי #מהמילי #המסומנות לעיל?
ב .הא #לדעת ר' נחמיה כל קרש וקרש היה במבנה של משולש ישרזוית
או של משולש שוהשוקיי) ?#ועל הטע #לכ ראה בריטב"א(
ג .אלו  2קרשי #מבי כל הקרשי #היו לדעת ר' יהודה במבנה שונה מכל
השאר?
ד .כמה קרשי #היו במשכ ברוח צפונית ,מזרחית ,דרומית ,מערבית?
ה .מה היה העובי ,הרוחב והגובה של כל קרש?
ו .מה ה #האדני?#
 .11א .כמה היה רוחב חלל המשכ?
ב .היריעות התחתונות )הקרויות משכ(
)צח(:
 .1כמה יריעות היו?
 .2כמה היה אור כל יריעה?
 .3כמה היה רוחב כל יריעה?
)צט(.
 .4ממה היו עשויות יריעות אלו?
ג .היריעות העליונות )הקרויות אהל(
 .1כמה יריעות היו?
)צח(:
 .2כמה היה אור כל יריעה?
 .3כמה היה רוחב כל יריעה?
)צט(.
 .4ממה היו עשויות יריעות אלו?
 .5איזו חכמה היתה בעליונות יותר מבתחתונות?
)צח :רש"י ד"ה דל(
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 .12א .כמה היה אור עגלה?
ב .הסבר את דברי אביי "."äìâò êøà àìîë - äìâòì äìâò ïéá
)צט(.

)רש"י ד"ה בי עגלה לעגלה*** ,תוס' ד"ה למה(

ג .כמה היה רוחב עגלה )ללא הצדדי?(#
ד .הסבר את דברי רבא "."äìâò áçø àìîë - äìâò éãéö
]כתוב מה היה רוחב צד אחד של העגלה[

)רש"י ד"ה כמלא*** ,תוס' ד"ה למה(

ה .הסבר היטב אי לומדי #מהעגלות ש"."äîà äøùò ùù ø"äø êøã
]הסבר כיצד מגיעי #לשש עשרה אמה במבנה העגלות ומיקומ[#
)רש"י ד"ה חמיסר )והלאה(*** ,תוס' ד"ה למה(

"òìñäå øåáä éðúéì òìñäå øåáä úéìåç éðúéîì éì äîì" .13
א .הסבר את שאלת הגמרא?
ב .מה הגמרא מתרצת על כ?

)צט(.

 .14א .מה ה #צדדי ההתלבטות בשאלת רב מרדכי "'ã áçøå 'é äåáâ ø"äøá ãåîò
]וראה להרחבה בתוס' ד"ה או ,וברמב"[
)צט(:
?"åäî åéáâ ìò çðå ÷øæå
ב .מה ה #צדדי ההתלבטות בשאלת ר' יוחנ "áçø åðéàå 'é äåáâ ø"äøá ìúåë
?"åäî åéáâ ìò çðå ÷øæå é"äø åàùòå úéìîøëì ó÷åîå äòáøà
ג .מה התשובה המובאת בגמרא לשאלה שבסעי -הקוד?#
ד .מה ה #צדדי ההתלבטות בשאלת ר' יוחנ "àéìåç åðîî ø÷òå äòùú øåá
?"åäî äøùòì äîéìùäå
) ïîù" .15של תרומה( ) ïéé éáâ ìò óöùשל תרומה( .ïîù àìà ìñô àì ïîùá íåé ìåáè òâðå
)ק(.
"äæì äæ øåáéç íäéðù :øîåà éøåð ïá ïðçåé 'ø
א .מדוע נקטה משנה זו דווקא "טבול יו "#ולא טומאה אחרת?
)רש"י ד"ה שצ ,-וראה עוד ברש"ש על דברי רש"י אלו(

ב .לש #מה הובאה משנה זו בסוגייתנו?
***ג .מה הסיבה/הרקע לכ שהמשנה הביאה דווקא את הדוגמא הנ"ל )שמ
שצ -על גבי יי(? )עיוני #בדברי חז"ל ובלשונ #לר"ח ארנטרוי(
 .16א .מה די הזורק ארבע אמות בכותל למעלה מעשרה טפחי ,#ומדוע?
ב .מה די הזורק )מרה"ר( למעלה מעשרה טפחי #והלכה ונחה בחור כל
שהוא ,ומדוע?
ג .מה די מי שזרק )מרה"ר( ונח על גבי תל המתלקט עשרה מתו ארבע?
ד .מה די מי שזרק חו 5לד' אמות ולא נח ע"ג משהו ונתגלגל לתו ד'
אמות?
ה .מה הדי לשיטת רבנ )לדעת רבא( במי שזרק מרה"י לרה"י ורה"ר
באמצע ,והחפ 5עבר ברה"ר בגובה שפחות מג' טפחי?#

)ק(.
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 .17א .הא #תשמיש )לרבי (#ע"י הדחק דינו כרה"ר או לא?
ב .מהיכ נלמד הדי שכתבת בסעי -הקוד?#
ג .ת דוגמא לתשמיש )לרבי (#ע"י הדחק) .רש"י(

)ק(:

 .18א .מה די הזורק מ הי #לספינה ,ומדוע?
ב .מהיכ מודדי #את גובה י' טפחי #שהי #תופס )כדי כרמלית(?
ג .מה יעשה מי שמפרש בספינה בי #ורוצה למלא לתו הספינה ממימי
הי] ?#וראה להרחבה בתוס' ד"ה עושה[
ד .הסבר כיצד תלויה תשובת שבסעי -ג' לתשובת שבסעי -ב'.
ה – "åøæâ àì úéìîøëá åçë" .באיזה הקשר הובאה מימרא זו בגמרא?
)ק(:

 .19א .כתוב הא #במקרי #הבאי #אומרי #גוד אחית מחיצתא או לא:
 .1קנה ברה"ר ובראשו טרסקל )למעלה מי'(.
 .2עמוד ברה"ר גבוה י' ורחב ד' ואי בעיקרו ד' ויש בקצר שלו ג'.
 .3ביצאתא דמיש שאי בפחות משלשה ארבעה) .כתוב את העולה

)קא(.

ממסקנת הגמרא(

ב .מדוע יש הבדל )לדעת חכמי (#בי הדי שבסעי 1 -לדי שבסעי?2 -
ג .מדוע יש הבדל )לדעת רב אשי( בי הדי שבסעי 1 -לדי שבסעי?3 -
ד .מה די הטלטול בביצאתא דמיש כשאי בפחות משלשה ארבעה ,במידה
ולא אומרי #גוד אחית מחיצתא?

"åæì åæî ïéìèìèî - åæá åæ úåøåù÷ úåðéôñ" .20
א .הגמרא הקשתה על הדי הנ"ל " – "àèéùôמהי תשובת רב ספרא
לקושיה זו? )***וראה בתוס' ד"ה פשיטא  2פירושי(#
ב .הא) #למסקנת הגמרא( מדובר בספינות של אד #אחד או של שני בני
אד?#
)קא(:

 .21בברייתא בגמרא נאמר "äîù ãéæîá ïéá ââåùá ïéá úáùá äùòðù äöéçî ìë
 "äöéçîוהגמרא הקשתה "ìèìèì ìáà ÷åøæì àìà åðù àì ïîçð áø øîàäå éðéà
)קא(:
 – "øåñàהסבר היטב את תירו 5הגמרא על קושיה זו.

"øåèô - äôøùðù åà áìë äèì÷ øçà äèì÷ åãéî äúöéù øçàî øëæðå ÷øåæä" .22
א .כיצד מתבאר הקטע הנ"ל לדעת רבא?
ב .כיצד מתבאר הקטע הנ"ל לדעת רב אשי?
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*** .23א .כתוב  2פירושי #לפחות להבנת הביטוי "."éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç
ב .כיצד משמע שתוס' )בקב .ד"ה רב אשי( מפרש ביטוי זה?
 .24א .מה דינו של מי שזרק "?"ââåùá úåîà 2 ãéæîá úåîà 2 ââåùá úåîà 2
ב .מה דינו של מי שהעביר "?"ââåùá úåîà 2 ãéæîá úåîà 2 ââåùá úåîà 2
ג .הא #הדיני #הנ"ל תלויי #במחלוקת תנאי?#

)קב(.

 .25באר היטב על מה בדיוק מתחייב "ïéùã÷åîä ïî øúåð àåäå áìç ìëàù àîèä
)קב(.
 4 "ë"äåéáחטאות ואש #אחד.

íéìéî
ילפינ

)צז(.

מידלי חד ומתתי חד

פותיא

)צח(.

פשא ליה

סומכא
נקיט

סגיא

)צח(.

מסגי לאקורי נפשייהו
משחינ
שדי

)ק(:

זימני

)ק(:

íéâùåî
)צו(:

קלוטה כמה שהונחה
לבוד

)צט(:

כרעייהו

)ק(:

מגילת סתרי#

)צט(.

פורתא

)צט(.

)צז(.

)צז(.
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)צח(.

)ק :ברש"י ד"ה חייב(

)ק(:

)צז(.
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תל המתלקט
גוד אחית

)ק(.

)קא(.

חרב הרי הוא כחלל

)קא(:

íééãåîìú íéçðåî
והוינ בה

)צו(:

דאמרי תרוייהו
איני

)צח(.

תנא

)צח(:

קי"ל

)צט(.

איתמר נמי

)צז(.

)צט(:

תיפשוט ליה מדידיה
ומטו בה

)צט(:

)קא(.

ומנא תימרא

)קא(.

משה שפיר קאמרת

)קא(:
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