שבת  פרק שני עשר

äøæç úåìàù
***" .1צרי לית טע אמאי תני בונה אחר זריקה והוצאה".
הבונה( – איזה טע נת לכ התיו"ט?

)תוס' בקב :ד"ה

"áééç - úáùá úîéé÷úî åúëàìîå äëàìî äùåòä ìë :ììëä äæ" .2
א .על איזה חלק מהמשפט מוסבת המילה "בשבת"? )רש"י*** ,המובא בריטב"א(
ב .מה בא כלל זה לרבות?
)קב(:

 – "àìéòå àòéöî àúú ååä éðééðá àúìú" .3באר מתי מתחייב על כל אחד
)קב(:
מהשלושה.
***"...ùøåçä" .4
א .מה פשר מיקו משנה זו כא ,והרי "לפו סדרא דנקט עד השתא
הוה ליה להקדי לשנות הכותב דהוא נשנה סמו לבונה באבות
מלאכות" )תיו"ט(  .מה תיר ,על כ התיו"ט?
ב" .לכאורה במדבר היא היה חרישה וזריעה ,הא עפר מדבר אינו
מצמיח" )מנחתחינו(  .מה תיר ,על כ המנחתחינו )במוס השבת חרישה ו(?
)קג(.

 .5א – "...åìàîùá ïéá åðéîéá ïéá úåéúåà éúù áúåëä" .הגמרא הקשתה אי יתכ
לחייב את הכותב בי בימינו בי בשמאלו ,והרי דר כתיבה של אד
מה ה  2הביאורי/התירוצי המובאי
)רגיל( היא רק ביד אחת.
)קג(.
לכ )למסקנה( בגמרא?
***ב .כיצד מתבאר הביטוי " "àéä éðåìô 'ø äìåëע"י רש"י )חולי קד :ד"ה כל( ,וע"י
החכמתמנוח )שבת קג?(.
 .6א – "ïéãîåò åéä ñðá úåçåìáù ê"îñå í"î" .הסבר.
ב – "íåøîà íéôåö êôöðî" .1 .הסבר.
*** .2מדוע נקט "מנצפ" ,ולא נקט להו כסדר אלפא ביתא?
)קד(.

)סו /תוס' ד"ה גרועי(

 .7א .מה הטע לכ ש"?"ú"ìã éáâì ì"îéâã äéòøë äèåùô
ב .מה הטע לכ ש"?"ì"îéâî ú"ìãã äéôà øãäî
ג .מה הטע לכ ש"?"äéìéî à÷çøî úîà äéìéî ïáø÷î ø÷ù
ד .מה הטע לכ ש"?"äéðåáì ïáìî úîàå éà÷ äéòøë àãçà àø÷éù
)קד(.

© ה"ש/שבת/פרק שני עשר  www.daf-yomi.com

שבת  פרק שני עשר

 .8כתוב הא בדיני הבאי חייב משו כותב או לא:

)קד(:

]שי לב היטב הא יש מחלוקת תנאי בכל אחד מהדיני הבאי[

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הכותב על בשרו.
המסרט על בשרו.
כתב אות אחת סמו לכתב.
כתב על גבי כתב.
כתב אות אחת והשלימה לספר.
כתב אות אחת נוטריקו.

 .9מדוע יש הבדל בי מי שכתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי לבי מי
)קד(:
שכתב על שני כותלי הבית )שאינ במקצוע(?
 .10כתוב דוגמא אחת ללשו נוטריקו מ התורה.

íéìéî
משתכי
דרנא
מרא

)קב(:

)קב(:
)קב(:

שבקיה

)קג(.

ואכתי

)קד(.

דרדקי

)קד(.

ליכסי/

)קד(.

קושטא

)קד(.
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)קה(.
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íéâùåî
אי עניות במקו עשירות
פסיק רישיה דלא ניחא ליה
פרשה פתוחה
ניסו המי

)קב(:
)קג .בתוס' ד"ה לא(

)קג(:

)קג(:

יש ידיעה לחצי שיעור

)קה(.

íééãåîìú íéçðåî
קשו בה
מא תנא

)קג(.
)קד(:
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