שבת  פרק רביעי

äøæç úåìàù
 .1א .פרט את דיני הטמנה ,כדלהל:
הא מותר לטמו בשבת ,בערב שבת,
בדבר המוסי הבל ,בדבר שאינו מוסי הבל.
)רש"י הראשו בפרק ,ובגמרא לד.לד(:

***ב .מדוע המשנה פותחת תחילה ,לדעתו של יעקב בזק ,דווקא ברשימת
הדברי שבה אי טומני?
 .2מדוע לדעת ר' מאיר "äøéëáù øðä úéáå ïéìáúä úéáå êôä úéá
?"øéåàá ïéàîèÄî ïéàå òâîá ïéàîèÄî
)מח(:
éðèéäø ìù ìîæéàå íé÷øô ìù úøåôñî" .3
)מח(:
"äàæäì øåáéç ïéàå äàîåèì øåáéç
מה ההגיו לדי הנ"ל ,והרי "מה נפש) אי חיבור הוא אפילו להזאה נמי
אי לאו חיבור הוא אפילו לטומאה נמי לא"?
"íéôðë ìòá òùéìàë é÷ð óåâ ïéëéøö ïéìéôú :éàðé ø"à" .4
א?"àéä éàî" .
ב .מדוע נקרא אלישע בש זה )בעל כנפי(?
***ג .מדוע אלישע )שנעשה לו נס בעניי תפילי( מובא כדוגמא לגו נקי
שצרי) לתפילי? )תוס'(
)מט(.

***.ïúùô ìù úøåòðáå íéùøç ìù úøåñðá ...ïéðîåè" .5
...äñâá øéîçîå ä÷ãá øñåà äãåäé éáø
"?éà÷ ïúùô ìù úøåòðà åà éà÷ ïéùøç ìù úøåñðà äãåäé 'ø :åäì àéòáéà
א .מה הקושי שבקושיית הגמרא?
ב .מה תירצנו בשיעור על כ)? )בעקבות גירסת הירושלמי למשנה(
) ג .ראה תירו -נוס בדברי המהרש"א( .
)מט(:
 .6א"?éî ãâðë - úçà øñç íéòáøà úåëàìî úåáà ïðúã àä" .
***ב .מדוע הברייתא ,שמובאת בגמרא לסייע לאחת הדעות שבתשובת)
לסעי א' ,נוקטת כדוגמאות דווקא את מלאכות זריעה/קצירה
והמוציא מרשות לרשות? )סברה לכ) נאמרה בשיעור(
ג .מה ה  2הפירושי שיש לפסוק" :ויבא הביתה לעשות מלאכתו"?
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)מט(.

שבת  פרק רביעי

"...äáéùéì ïäéìò êìîðå íéöòì ïøãâù ì÷ã ìù úåéøç" .7
א .מה הפירוש "גדר"?
ב .מה צרי) לעשות )מבעוד יו( כדי שיהיה מותר לטלטל )בשבת(?
)נ(.

"?úáùá íéúéæ òåöôì åäî :úùù áøî äéðéî åòá" .8
א .מה ההוהאמינא שהדבר יהיה אסור בשבת?
ב .מה ענה רב ששת?
 .9הא מותר להתייפות ,ומדוע?

) 2דעות(

) 3דעות(

)נ(:

)רש"י*** ,תוס'(

)נ :וברש"י(

"ïðåöä úà ïéîèäì øúåî :ìàåîù øîà äãåäé áø øîà" .10
א .הא שמואל מדבר בערבשבת או א בשבת?
ב .מדוע אד מעוניי להטמי את הצונ?
ג .למה הייתי חושב שיהיה אסור להטמי את הצונ?

)נא(.

)ע"פ רש"י(

:øîåà â"áùø äéä ïëå..." .11
,íçéî åúåà àìà åøñà àì
) ."øúåî íçéîì íçéîî äðéô ìáàובתוספתא הגירסה :אבל מפנה הוא ממיח למיח אחר ומטמי(
א .מה פשר המילי "וכ היה"? )רש"י(
ב .מה "מותר"?
ג .הא רשב"ג מדבר בערבשבת או א בשבת?
ד .מה הטע לדי שאמר רשב"ג? באר היטב!
ה .לאור דברי רשב"ג ,הא מותר בשבת למלא בקבוק במי חמי
מהמיח ולעטו את הבקבוק במגבת?
)נא(.

 .12א .מדוע "úà àìå âìùä úà àì ...ïé÷æøî ïéà
)נא :ברש"י(
?"åéîéî åáåæéù ìéáùá úáùá ãøáä
ב .הא מותר בשבת לשי קוביות קרח בתו) כוס מי ,-ומדוע?
***ג .הא לדעת) )לאור סעי א'( יהיה מותר בשבת להכי קוביות קרח?
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íéìéî
אייתי לי מיא דאחי קפילא ארמאה

)נא(.

íéâùåî
הזאה

)מח(:

כל שהוא נאכל כמות שהוא חי  אי בו משו בשולי נכרי
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)נא(.

