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äøæç úåìàù  
  
  
1" .ïåùì ìëá åà íåâøú íéáåúë åéä...     ")קטו(.  

  ?הא� מותר להציל אות� מפני הדליקה למא� דאמר ניתנו ליקרות בה� .א

הא� מותר להציל אות� מפני הדליקה למא� דאמר לא ניתנו ליקרות  .ב
 )דעות האמוראי�/כתוב רק את דעת(?  ומדוע,  בה�

 '?# בהא� התנאי� נחלקו בדי� המובא בסעי .ג
  

  )ה אליבא"ד' תוס(?  ומדוע,  מה די� הספרי� שבימינו. ד***
  
  
  :)קטו(?     הא� מצילי� מפני הדליקה את הברכות והקמיעי�. א. 2

  .הסבר –" ïàëî äøåú éôøåùë úåëøá éáúåë  åøîà. "ב    
  מצילי� מפני הדליקה תורה נביאי� וכתובי� שהיו, למסקנת הגמרא, הא�. ג    

  ?בי� בס� בסיקרא בקומוס ובקנקנתו�כתו       
  ת שאי� בו ללקט שמוני� וחמש אותיות"הא� מצילי� מפני הדליקה ס. ד   

  ?  כאשר באותו ליקוט אי� אזכרות      
  ? כאשר יש באותו ליקוט אזכרות' מה הדי� במקרה שבסעי# ד. ה   
  
  
  ?"ויהי בנסוע"ה סימניות מלמעלה ולמטה לפרשיית "מדוע עשה הקב. 3

  .)קטז�:קטו(                                                                                           

  
  
  .)קטז(?     שבלהת "הא� מצילי� מפני הדליקה גליוני� של ס. א. 4

  

  ת"הא� מצילי� מפני הדליקה את הגליוני� שהיו במקו� של הכתב של ס. ב    
  ?שנמחק       

  שבי� פרשה, הא� מצילי� מפני הדליקה את הגליוני� של מעלה ושל מטה .ג    
  כאשר לא נמחק,    שבתחלת הספר שבסו# הספר, שבי� ד# לד#, לפרשה       
  ?הכתב של הספר תורה       

  
  
  :)קטז(?     מה הטע� לכ- שאי� קורי� בכתובי� בשבת. א. 5

  ]נחמיה' הטע� של רכתוב את הטע� של התנא של משנתנו ואת [        

  שהוא בזמ�[רב ושמואל נחלקו הא� איסור הקריאה , לדעה אחת בגמרא. ב    
  ד"ד  או שהוא רק במקו� ביהמ"הוא א# שלא במקו� ביהמ]  ד"ביהמ        
  סוברי�' כאיזה טע� מהטעמי� שכתבת בסעי# א – ...")אלא אי אתמר("        
  ?רב ושמואל        
  רב ושמואל נחלקו  הא� איסור הקריאה  הוא א# שלא,  ילדעת רב אש. ג    

  כאיזה טע� מהטעמי� שכתבת.  ד"ד או שהוא רק בזמ� ביהמ"בזמ� ביהמ       
  ?סוברי� רב ושמואל' בסעי# א       
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  בעני� הפשטת הפסח בארבעה עשר שחל(לומדי� חכמי�  די�איזה . א. 6
  :)קטז(?     "ענהולמ' כל פעל ה"מהפסוק ) להיות בשבת       

  ?ל"ב מהפסוק הנ"איזה די� לומד רבי ישמעאל בנו של ריב. ב    

 
  
7" .ïúåà ïéìéöî ïëéäìå   ?ùìåôî åðéàù éåáîì   .øîåà àøéúá ïá :ùìåôîì óà    ")קטז(:  

  ,אליעזר' ר, ה"ב, ש"ב(כדעתו של איזה תנא סוברי� חכמי� וב� בתירא  . א    

  :)קיז� .קיז(?     )יהודה' ר        

  כמה לחיי� צרי- שיהיה במבוי בעל)  דעת רב אשי(למסקנת הגמרא . ב    
  ? שלש מחיצות  כדי שיהיה מותר להוציא לש� אוכלי� ומשקי�       

  כדי שיהיה מותר להוציא לש� ספר )  ל"במקרה הנ(וכמה לחיי� צרי- . ג    
  ?תורה  לדעת חכמי�       

  כדי שיהיה מותר להוציא לש� ספר )  ל"קרה הנבמ(וכמה לחיי� צרי- . ד    
  ?תורה  לדעת ב� בתירא       

  

  
  והיה ביו� השישי והכינו את אשר"מה לומד רב חסדא מהפסוק . א. 8

  :)קיז(?     "יביאו         

  ?    "לח� משנה"אבא מהפסוק ' מה לומד ר. ב     
  ?"לח� משנה לקטו"מה לומד רב כהנא מהפסוק . ג     

    )�"ר***, י"רש(.  הסבר –" äéúåøéù àìåëà òöá äåä àøéæ éáø. "ד     
  ?"àúåðúáòøë éæçéî"והרי זה , כיצד רבי זירא נהג כ-. ה     
  )ד/ע רצא"טור ושו(?  הא� צרי- לח� משנה לסעודה שלישית. ו***     

  )מ/צי3 אליעזר יד(?  הא� אפשר לצר# ללח� משנה חלה קפואה מהפריזידר. ז***     

 

 
  .)קיח� :קיז(?     ומה המקור לכ-,  כמה סעודות חייב אד� לאכול בשבת. א. 9

  ) åì ùéù éî ... äøùò òáøà ïåæî)úåãåòñ"הא� נית� להוכיח מדברי המשנה . ב    
          äôå÷ä ïî ìåèé àì "צודקת' איזו דעה משתי הדעות שכתבת בסעי# א?  

  "â ïåæî åì ïéðúåð úáù íàå 'úåãåòñ..."הא� נית� להוכיח מדברי המשנה  . ג    
  ?  צודקת' איזו דעה משתי הדעות שכתבת בסעי# א       

     
    
  כתוב את אחת.   דעות במה יזכה מי שמענג את השבת 3בגמרא הובאו . א. 10

  :)קיח�.קיח(.     הדעות        

  כתוב שלושה."    ____î é÷ìç àäé: "יוסי' פעמי� דברי ר 9בגמרא הובא . ב     
  .   יוסי' דברי� שייחל לה� ר         

  ?יוסי הללו' מדוע הובאו בסוגייתנו דברי ר. ג     
  כתוב דבר אחד."    ____àì éîéî: "יוסי' פעמי� דברי ר 5בגמרא הובא . ד     

  .מה�        
  ?        "éì éúéú"מה הפירוש . ה     
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  .)קיט(?     כי�במה ה� זו –עשירי� שבאר3 ישראל . א. 11

  ?במה ה� זוכי� –עשירי� שבבבל . ב     
  ?במה ה� זוכי� –עשירי� שבשאר ארצות . ג     

 
  
  "מכובד' ולקדוש ה. "12

  )ה מאי דכתיב"י ד"וברש. קיט(    ?  ומדוע  ,)פסח/מ"חוה/כ"יו/שבת("   'קדוש ה  "על מה נדרש . א     

  ?"  'קדוש ה  "כיצד מכבד את . ב     

 
  
  :)קיט(?     "åçë ìëá êøáî àáø äéîù àäé ïîà äðåòä ìë"ל על "מה אמר ריב. א. 13

  )'תוס***, י"רש(?  "åçë ìëá"מה הפירוש של . ב        

  פתחו שערי� ויבא גוי צדיק שומר"מה דורש ריש לקיש מהפסוק . ג     
  ?"אמוני�        
  )'וראה עוד בתוס(?  "ïîà"מה הפירוש של . ד     

 
  
  .דעות  שונות  מדוע חרבה ירושלי�/סיבות 8בגמרא מובא  . א. 14
   :)קיט(.     מה� 3כתוב          
  .)קכ� :קיט(.     פרט?  פע� בהיסטוריה פסקו מירושלי� אנשי אמנה� הא� ֵאי. ב      

 
  
  "....òà úåøëë àìî ìñ ïéìéöî"úåãåòñ äàî åá ùéù ô: "במשנה נאמר. א. 15

  ".â àùéø äéì àðú àäå 'àì åúå úåãåòñ"הגמרא הקשתה על דברי משנה אלו          
  .)קכ(?     התירוצי� המובאי� על כ- בגמרא 2מה ה�          

  àáë åà éîã ìéöäì àáë"זה "  çéðäå ìôé÷å çéðäå ìôé÷å åúéìè ùøéô"הא� . ב     
          éîã ìô÷ì"?  
  ,"åìéöäå åàåá íéøçàì øîåàåíëì ..."במשנה מדוע בעניי� מזונות נאמר . ג     
  ?"åìéöäå åàåá íéøçàì øîåàåéîò ..."ואילו בעניי� לבושי� נאמר         

 

 
  כאשר יש,  הא� מותר לאד� לפתוח דלת כנגד המדורה בשבת. א. 16
   :)קכ(?     רוח שאינה מצויה         
  כאשר יש  , הא� מותר לאד� לפתוח דלת כנגד המדורה בשבת. ב     
  ? ומדוע,  רוח מצויה         

 
  
  :)קכ(     ?יוסי בעניי� גר� כיבוי' מה דעת חכמי� ודעת ר, למסקנת הגמרא. א. 17

  ?מני� הדעה המתירה  למדה שגר� כיבוי מותר. ב     
  ?מדוע א� כ� הדעה החולקת  אסרה גר� כיבוי. ג     
  מלאכות שבת  או בכלרמא הא� הדעה שמתירה גר� כיבוי מתירה ג. ד***     
  )כב/ע שלד"הלכה על שו�ביאור(?  בכיבוי רק             
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  )יוסי' ה מכלל דלר"י ד"וברש: שבת קכ(?     "ולא יראה ב� ערות דבר"מה נלמד מהפסוק . 18

 
  
19" .åøùá ìò åì áåúë íù äéäù éøä ...  
         äåöî ìù äìéáè åì äðîãæð- åèå ãøåéå éîâ äéìò êøåëìá.  
        øîåà éñåé éáø  :óùôùé àìù ãáìáå åëøãë ìáåèå ãøåé íìåòì     ")קכ(:  

  ?יוסי' פ מסקנת הגמרא במה נחלקו חכמי� ור"הסבר ע. א      
  ?יוסי אוסר לשפש#' מדוע ר. ב      

 
  
20" .úåáëì àáù éøëð ,äáëú ìàå äáë åì íéøîåà ïéà ,ïäéìò åúúéáù ïéàù éðôî.  

        ìáà ÷úåáëì àáù ïè ,åì ïéòîåù ïéà ,ïäéìò åúúéáùù éðôî     ")קכא(.  

  åøéúä ä÷éìãá"� הא� נית� ללמוד ממשנה זו את הדי� שפסק רב אמי ש .א
    ãéñôî åðéà äáëîä ìë øîåì"   ?)ה אלא"ד' וראה עוד בתוס(  

  "á úåìáð ìëåà ïè÷"åùéøôäì åéìò ïéååöî ã"הא� נית� ללמוד ממשנה זו ש. ב
  ?)יבמות' יוחנ� שבמס' יהיה קשה על דברי רואז (    

  ".ãéáò äéùôðã äéúòãì éøëð"הסבר את דברי הגמרא . ג      

 
  
  ?     "אמירה לנכרי משו� שבות"מדוע חכמי� גזרו על . 21

  )א/ו � שבת"רמב***,  ה כיו�"ד. ז טו"י ע"רש***,  ה כבה"בד. קכא�י ב"רש(                                           

 

 

22" .äøò÷ ïéôåë  ...ïè÷ ìù äàåö ìò     ")קכא(.  

  :)קכא(?     )קט�/תרנגולי�(בצואה של מי מדובר , למסקנת הגמרא. א     

  ?ל"היכ� נמצאת הצואה הנ, למסקנת הגמרא. ב     
  ?הא� צואה של תרנגולי� מוכנת לכלבי�. ג      

  ?)ננו נמצא בתו- גר#כאשר אי(הא� מותר לטלטל רעי בפני עצמו . ד     

 

 
  .à"éåì ïá òùåäé ø  :úáùá ïéâøäð ïé÷éæîä ìë. "א. 23

           óñåé áø áéúî  :úáùá ïéâøäð äùîç ,íéøöî õøàáù áåáæ ïä åìàå..."  
  :)קכא(     )'תוס***, י"רש(?  כיצד מתר3 לבסו# רב יוס# את קושייתו         

  כל מתניתא דלא מתנייא" – )לימאה ומא� "בד(י "הסבר את דברי רש. ב     
  אושעיא איכא לספוקי במשבשתא ולא ' חייא ור' בתוספתא דר         
  ".מותבינ� מינה         

 
 

24" . éæåæ àúåìâ ùéø éáã äéá é÷ñî äåä éîåéðî øá àáà àåäã àúøî øá àáà  
        äéì àøòöî à÷ åäåéúééà...     ")קכא(:  

  את פשר סירובו ")עוללות"בספרו (ב ראוב� מרגליות כיצד מבאר הר. א***      
  ?של אבא בר מרתא לשל� את הזוזי�              
  ?ל בסוגייתנו"מדוע הובא הסיפור הנ. ב      
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25" . íéáùò è÷éìù éøëð - ìàøùé åéøçà ìéëàî...  
        ãá"à ?åøéëî ïéàù  , åøéëî ìáà- øåñà     ")קכב(.  

והרי , א של הברייתא שמאכיל אחריו ישראלבאיזה אופ� מדובר בריש .א
  ? יש בעיה של מוקצה

 –" äåä åøéëî ìàéìîâ ïáø àä: "הגמרא הקשתה על הסיפא של הברייתא .ב
  ?התירוצי� המובאי� על כ- בגמרא 2מה ה� 

  
  
  

íéìéî  
  
  

  :)קטז(שרגא            .)קטז(מסתפינא  
  

  :)קטז(פתורא              :)קטז(בטש  
  

  )ה אפתורי"י ד"ברש: קטז(  אורתא            :)קטז(דהבא  
  

    .)קיט(זיקא             .)קיט(ציבי  
  

  .)קיט(קיטא             .)קיט(כוורא  
  

  .)קיט( הייא            .)קיט(טולא  
  

  .)קכ(אגרא          :)קיט(במטותא מינייכו  
  

      :)קכא(מנא            :)קכ(משתלי  

   
       :)קכא(שבקוהו          :)קכא(זיבורא  

 
  .)קכב(לאפושי  

  
  
  

îíéâùå  
 
  

  )ה מטמא"י ד"ברש. קטז(  ח דבר"גזירת י
  

  .)קיז( בסיס לדבר האסור ולדבר המותר 
  

  :)קיז(  אותו ואת בנו
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  .)קיח( תמחוי 

  
  :)פ קכ"ע( גרמא 

  
  .)קכא(  טבילה בזמנה מצוה

  
  :)קכא( גר# של רעי 

  
  .)קכב(  נר לאחד נר למאה

  

 

 
  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  .)קטו(שתי תשובות בדבר  
  
  :)קטו(תניא   � אי תניא : ל"א
  

  .)קטז(לא מ� הש� הוא זה  
  

  :)קיט(איני  
  

  :)קכ(לייט עלה רב  
  

  :)קכ(ורמי דרבנ� אדרבנ�  
  

  :)קכ(ותסברא  
  

  :)קכא(...  תני תנא קמיה ד


