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äøæç úåìàù  
  

  
  :)לו(.     הסבר היטב את מחלוקת�  �?  מהי מחלוקת חנניה וחכמי�. 1

  
  
  :)לו(?     ומתי מתבצעת פעולת ההחזרה, מתי מתבצעת פעולת ההשהיה. 2

  
  
3 ."ïîçð áø øîà  : åì äôéå ÷îèöî - øåñà , åì òøå ÷îèöî- øúåî   "  )לז(:  

 ?ורע לו מה ההגיו$ לחלק בי$ מצטמק ויפה לו למצטמק 

  
  
4 ." úáùá äìùáå äøéë éáâ ìò äøéã÷ çëù- åäî?  ...  

      åäì ùøã ÷ôð : úáùá ìùáîä- ìëàé ââåùá ,ìëàé àì ãéæîá  .àðù àìå.  
      àðù àìå éàî?"     )לח(.  

מאי "בגמרא מובא מחלוקת אמוראי� בתשובה לשאלת הגמרא  .א
 לחלק) דעהלכל (ומה הסברא , מה המחלוקת    �".     ?שנא ולא
  ? ..."המבשל בשבת"ל..."  שכח"בי$ 

  .היתה גזירה..." שכח קדירה"בהמש) הגמרא מובא שבעניי$  .ב
  ?ומדוע גזרו,  ומה היה הדי$ לאחר הגזירה,  מה היה הדי$ לפני הגזירה

  
  
  � דרישות בעניי$ החזרה בשבת  2,  לדעה המחמירה ביותר,  בגמרא הובא. 5
  :)לח(?     מה ה�   

  
  
  .)לט(?     תולדות חמה,   חמה,   תולדות האור,   אור  �די$ המבשל ב מה . 6
  . ומדוע,   מה מותר א+ מדרבנ$,  מה אסור מדרבנ$,  ציי$  מה אסור מהתורה   

     

  )]ה דשרי"י ד"ראה רש(? מה לדעת) יהיה די$ המבשל במיקרוגל[    

  

  
  בחמי$ שהוחמו   ,ש"בחמי$ שהוחמו מע,   מה די$  להשתט+ בשבת   בצונ$. 7
  :)לט(?     מדוע?   בשבת   
  

  
  ?באיזה מקו� אסור להרהר בדברי תורה. 8
  ?הא� האיסור הוא ג� בלשו$ חול או רק בלשו$ הקודש   
  :)מ('?     אפרושי מאיסורא'מה די$    

  
  
9 ."åéäé äîùå åàáåé äìáá"     )מא(.  
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 ?יראז' ומה למד מפסוק זה ר,  מה למד מפסוק זה רב יהודה 

  
  
  הנחיות �3 והנחיות בעניי$ אכילה  3מובאות ' עמוד א' בברייתא בד+ מא. 10

  )ד"דעות פ' � הל"ראה עוד רמב(.  הנחיות בכל עניי$ 2כתוב .    בעניי$ רחיצה     

  

  
11 ."úáùá åðîéä ïéúåù óåøâä øàéìåî  .  

        òà éëéèðà"äðîéä ïéúåù ïéà äôåøâù ô"     )מא(.  

  ?יאר  ומהו אנטיכימהו מול   
 )'י או תוס"כתוב את הסבר רש(?  מדוע ממוליאר הגרו+ שותי$ ומאנטיכי אי$ שותי$   

  

  
12 ."åîçéù ìéáùá ïðåö åëåúì ïúé àì åäðéôù íçéîä ,  

        ïøéùôäì éãë ñåëä êåúì åà åëåúì àåä ïúåð ìáà"     )מא(.  

 ?ד הסביר אבייוכיצ,  כיצד הסביר את משנה זו רב אדא בר מתנא   
  

  
  ', דבר שאינו מתכוי$'מה דעת שמואל בדי$ . 13

  .)מב('?     מלאכה שאינה צריכה לגופה'ובדי$      

  )אמינא של הגמרא לתלות די$ זה בזה�ה אפילו  מה היתה ההוא"ד' וראה בתוס(      

  

  
14 ."ïéìáú ïëåúì ïúé àì ïéçúåøî ïøéáòäù äøã÷äå ñôìéàä ,  

        ïúåð ìáàéåçîúä êåúì åà äøò÷ä êåúì àåä"     )מב(.  

   �מה נית$ ללמוד ממשנה זו לגבי די$ בישול ב     
  .ג האש"כלי ראשו$ שאינו ע. ב.              ג האש"כלי ראשו$ שע. א  
  .כלי שני. ג  

  

  
15 ."ïîùä úà åá ìá÷ì øðä úçú éìë ïéðúåð ïéà     ")מב(:  

  

  ,חסדא רבה בדעת רב(טעמי� שוני�  3י$ זה יש מתו) סוגית הגמרא עולה שלד. א  

  ?   מה ה�  �   )רב יצחק,  חסדא' רב יוס+ בדעת ר         
  

  ?לטעמי� השוני�'  כפיית כלי על הביצה כדי שלא תישבר'מה די$ . ב  
     

  נותני$"ל מדברי המשנה  "הגמרא מקשה על כל אחד מהטעמי� הנ. ג      
  לטעמי�' שמתרצת הגמ התירו3מה ". כלי תחת הנר לקבל ניצוצות         
  ?השוני�         

  
  
  :)מד(:     את דברי רב יהודה בש� רב הבאי� היטבהסבר . 16

  

      úåòîì äãçéù äèî  : úåòî äéìò çéðä– äìèìèì øåñà,  
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                                       úåòî äéìò çéðä àì– øúåî äìèìèì.  
    

       úåòîì äãçé àì       : úåòî äéìò ùé– äìèìèì øåñà,  
                                        úåòî äéìò ïéà– äìèìèì øúåî ,  

                                                                    äéá äéìò åéä àìù àåäå"ù.  
  
  
  .)מה(?     "ט"ג דקל ביו"ניחי$ נר עאי$ מ" מדוע לדעת רב . 17

  
  
  :)מה(?     שמעו$ בדי$ בעלי חיי� שמתו' מה סובר ר. א. 18

  :)מה(?     שמעו$ בדי$ נולד' מה סובר ר. ב     

     
  
  :)מו(".     åéòî øëéð åîåî ïéàù ìë"ïëåîä ïî äæ ïéà è"שמעו$ ' הסבר את דברי ר. 19

  
  
  ïðéåä éëàîèé÷ áâà àðåðë ïðéìèìèî äåä ïîçð áø éá "הסבר את דברי רבא . 20

       òàå"íéöò éøáù äéìò àëéàã â     .")מז.(  
   

  .   הסבר היטב מדוע הטילטול מותר במקרה זה     
  
  
21 ."úåöåöéð ìá÷ì øðä úçú éìë ïéðúåð ,  

        äáëî àåäù éðôî íéî åëåúì ïúé àìå     ")מז(:  

 ? )שבת/תערב שב(באיזה זמ$ מדובר במשנה  .א

 .את הדי$ השני שבמשנה, פ מסקנת הגמרא"ע, באר היטב .ב

 ?הא� הדי$ השני שבמשנה שנוי במחלוקת תנאי� .ג

  '?גור� לכיבוי'מה הדי$ של  .ד
  
  
  

íéìéî  
  
  

    .)לז(פליג עליה בחדא  
  

  .)לז(תנא דיד$  
  

    .)לז(קא סליק ליה הבלא מאיד)  
  

  :)לז(הדרא לה למילתא קמייתא  

  
            :)זל(דאמרי תרווייהו  
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  .)לח(אתי לאיערומי  

  
      .)לח(אישתיק ולא אמר להו ולא מידי  

  
  :)לח(לגרמיה  

  
          .)מ(הדר ביה  

  
  .)מ(שרי למיקרי ליה עבריינא   � האי מא$ דעבר אדרבנ$ 

  
          .)מא(ביעתותא  

  
  .)מא(בעי למיסק  

  
    :)מב(כבשרא דתורא  

  
    ).מג(דאישתיור מבנינא דחזיי$ למיזגא עלייהו  

  
        :)מג(פוקו  

  
        .)מה(שרגא  

  
          .)מה(!  ?ומידי אחרינא לא

  

        .)מו(משחא  
  

    .)מו(פוריא  
  
  

íéâùåî  
  

  :)לו(גרו+ וקטו�  

  
  :)לו(מאכל ב$ דרוסאי  

  
      :)לז(מצטמק ויפה לו  

  
  :)לז(מצטמק ורע לו  

  
    :)לח(תנור  , כירה, כופח

  
  .)לט(תולדות האור  

  
    .)פ מ"ע(גזירת מרחצאות  
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  :)מ(יד סולדת בו  

  
        :)מ(כלי שני אינו מבשל  

  
  :)מ(מכת מרדות  

  
        .)פ מא"ע(ניסו) יי$  

  
  :)מא(מצר+  

  
      )ה חמי$ לתו) צונ$"י ד"רש. מב(תתאה גבר  

  
  .)מג(ביטול כלי מהיכנו  

  
    .)מג(מיגו דאיתקצאי לבי$ השמשות איתקצאי לכולי יומא  

  
      :)מג(טלטול מ$ הצד  

  
  .)מד(מוקצה מחמת מיאוס  

  
    .)מד(מוקצה מחמת איסור  

  
        :)מו(הפרת נדרי�  

  
    .)מז(בסיס לדבר האסור  

  
  .)מז(גר+ של ריעי  

íééãåîìú íéçðåî  
  
  

  :)לו(איבעיא להו  
  

  :)לו(תא שמע  
  

  :)לח(תניא כוותיה  
  

  :)לח(א+ אנ$ נמי תנינא  
  

  :)לט(הלכה כדברי המכריע  
  

  :)מא(י אתמר  אלא אי אתמר הכ
  

  .)מה(איתמר נמי  
  

  .)מז(שתי תשובות בדבר  


