
 

 

 

 

                                
                                       

 לעשר? 'יגמור' משמע שאי"צ שכשנכנסה שבת, יישב עם דבריוכיצד מת ,נגמרה מלאכתו לדעת ר' אליעזר ששבת קובעת אף בשלא .1

 כוונתו שיגמור במוצאי שבת משום ששבת יכולה לקבוע. }ור' יהושע פליג{ 

 

 ?, מי הם ה'כולן' ומה החידוש'כולן קובעין רק דבר שנגמרה מלאכתו'רבין בשם ר' יוחנן:  .2

 ולאפוקי מהלל שאסר אפילו כשלא נגמרה מלאכתן. - 'שבת'  .א

 ולאפוקי מר' יעקב שמחייב בתאנים שעוד לא התיבשו. - חצר' ' .ב

 ולאפוקי מר' אליעזר שע"י תרומה הוקבעו אף אם לא נגמרה. - 'תרומה'  .ג

 ם לקצות חייב.לאפוקי מת"ק שהמחליף פירות עם חבירו אף אם לקח - 'מקח'  .ד

 

 זה?מ. מה נלמד דמאי ןהלוקח תאנים מעם הארץ במקום שהרוב דורסים אוכל מהן ארעי ומעשר .3

 מקח קובע למעשר רק בדבר שנגמרה מלאכתו. .א

 בתורת ספק.מכך שמעשרין  –רוב עמי הארץ מעשרין  .ב

 ולא אומרים שזאת ודאי לא עישר. רהמעשרין דמאי מעם הארץ אפילו בדבר שלא נגמ  .ג

 

 התירו משום הפסד.  ,כיון שאינו טירחה יתרהמ .'משילין' פירות דרך הארובה ביו"ט .4

 ה והורדה. אלו הן?לגירסאות נאמרו בזה וכולם לשון השפכמה 

 מלשון 'כי ישל זיתך' –'משילין'  .א

 שאחד מירכותיו גבוהה{ ,שנשמטה ירכו }וכסול הוא –מלשון השחול במומין  –משחילין  .ב

 מלשון נזיר לא יחוף ראשו באדמה מפני שמשיר שיער. - 'משירין'  .ג

 כלי עליו לענין טומאה שם תיו שאע"פ שנחלק דושלמדנו או ל את השיערשמפי ,וסכין ידמלשון 'השחור' תער בית  - 'משחירין' .ד

 .הנושר בשעת קצירה, איזהו לקטונשרו כליו במים מהלך בהם ואינו חושש }שיאמרו שכבסן בשבת{  מלשון  מי - 'מנשירין'  .ה

 

  חה יתרה ומותר להשילם דרך הארובה?עד כמה פירות אינו נחשב טיר .5

 . ונדחה מכמה טעמים:'ן מפני אורחים או ביטול ביהמ"דבשל ת קופות 5-ו 4 מפניםמהדין: 'רצו להוכיח 

 שיש ביטול ביהמ"ד. שם דוקא  א.

  פחות משיעור זה.מותר רק כדי שלא יזלזלו יחמירו ו יתכן שכאן ביו"ט ב.

 קופות. 5,4-יתכן שכאן משום הפסד ממון יקלו ויותר מ ג.
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