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 חולי�מסכת 
 סו� המסכת �. קכגד� 

 
 :כמה מדורי�ומחולקות ל, י בלבד"ורש' השאלות ה� על גמ. לפניכ� שאלות חזרה מסכמות

 ' תשובות לחלק ב� 'חלק ג;  שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפי�� 'חלק ב ; שאלות מסכמות על סדר הד��' חלק א
 

 !'זוכה לגומרה ... במצוה המתחיל'ונייחל שיהא זה בבחינת , רנצר� ברכותינו למצטרפי� הרבי� ללימוד הד� בכל את

 
  שאלות מסכמות�' חלק א

 

באיזה , טלית שנקרע בה רובה? ומדוע, ובאיזה אופ� נחלקו אי הוי יד, באיזה שיעור טמא משו� יד, המפשיט לשטיח .א
 .)קכג (?ומדוע, טלית מיירי

מתי אומרי� ומתי לא אומרי� גזירה דילמא לא ? ובמסקנאי במשנה"נ ורבנ� בעור של הצואר לרש"במה חולקי� ריב .ב
 :)�.קכג (?אתי למיעבד רובא

 .)קכד�:קכג(? בטלית ובעור ומדוע, מה הדי� בנשתייר כדי מעפורת ובלא נשתייר .ג
? ומדוע, מה דינו, חצאי זיתי�' לכזית ולב,  פלטתו סכי�!פרט? טפחי� וטפח' ז, טפחי�' כיצד מטהרי� תנור ט .ד

 .)קכד(
 :)קכד(! פרט? הא� מטמאי� במגע ובמשא, ושני חצאי זיתי� שתחב� בקיס�, שיש עליו שני חצאי זיתי�עור  .ה

 .)קכה (!פרט? קולית המת מתי מטמא במגע ובמשא ומתי באוהל .ו
 :)קכה(? ובאיזה אוהל? ומי לא, מיהו התנא דקרי לאוהל נגיעה .ז
! פרט? כשפרוסי� למטה ולמעלה מטפח, דומה הדי� כנגד הנקב ושלא כנג, חבילי מיטה שפרס� על המת באויר .ח

 :)קכה(
 .)קכו�:קכה(? יוסי לטהר' דברי� פליג ר' באיזה ב, בתיבת המגדל .ט

 .)קכו (?מה� השיטות מתי והא� מביא את הטומאה לבית, הכלב שאכל בשר מת ומת הכלב ומונח על האיסקופה .י
 :)קכו(? שא ואוהל מגע מ�' מתו� ג' שיש בה� רק ב, טומאות הפורשות מ� המת' מה ה� ג .יא
? מני� שביצת השר� המרוקמת מטמאה רק כשניקבה? ש בי� קולות סתומה לבהמה בעורה וכוליא בחלבה"מ .יב

 :)קכו(
 :)קכו(? הא� טמא והיכ�, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה .יג

 .)קכז(? ומנל�,  איזה מי� ישנו ביבשה ולא בי�'?שר�ב', 'השור�', 'על האר�': מה דורשי� מהמילי� הבאות .יד

 :)קכז(! פרט? מה דינ� לטומאת אוכלי� ולטומאת נבלה ומדוע, האבר והבשר המדולדלי� בבהמה .טו
 :)קכז(? איזה דברי� יש לה� די� תלוש לטומאת אוכלי� א� שעדיי� נחשבי� למחוברי� .טז

 .)קכח�:קכז ()6! ( הוכשרו בדמיה לאכילה או לא הוכשרו�ש בנשחטה הבהמה "מ ור"באר את מחלוקת ר .יז
 :)�.קכח) (5! (באר היטב? � נסתפקו האמוראי� אי הוי יד להכנסת טומאהבאיזה מקרי .יח

 באילו דברי� בשר הפורש אינו ?הדעות השונותמ בי� "ומה הנ, מני� שאבר מ� החי מטמא ובשר מ� החי לא .יט
 :)קכח(? ומה הצריכותא, מטמא

 .)קכט�:קכח(? ומדוע, והא� צרי� הכשר, באיזה אופ� מטמא, החות� כזית בשר מאבר מ� החי .כ

 .)קכט ("!כששימש מעשה ע� שימש" דוגמאות ליסוד 6הבא  .כא
 :)קכט(? באיזה מקרי� טהרו משו� דהואיל ומעורה מעורה?ומה המקור, על מה קאי', ש דמטהר במתני"ר .כב
 :)קכט (?באד�, כזית בשר הפורש מ� החי ועצ� כשעורה הפורש מאבר מ� החי, אבר מ� המת, מה די� אבר מ� החי .כג

, איזה בהמות פטורות ממעשר בהמה ?ד לחייב� במתנות"ומדוע היה ס, שי� חייבי� במתנותמני� שאי� קד .כד
 .)קל(? ומנל�

 :)�.קל (?מני� שאי� חולי� חייבי� בחזה ושוק .כה

? מה די� מזיק וגוזל מתנות כהונה או שאכל� ומדוע !מ"הסבר למאי נ! וחזה ושוק לא, "מלמד שהמתנות די�" .כו
 :)קל (!פרט

 :)קל(? ומנל�, כלו קוד� הפרשה פטורבאיזה אופ� רק כשא .כז
 :)קלא(? ומדוע, הא� חייב לעשר, כשאנסו בית המל� גרנו .כח
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?  ומנל�?ומה חיוב העני עצמו בה�? טובת הנאת� לבעלי�והא�  ? בכר� בתבואה ובאיל�מתנות עניי�מה ה�  .כט
 :)�.קלא(

 :)�.קלא(? ומדוע, ואיזה לא, איזה מתנות כהונה חייב הלוי לית� .ל

 :)קלא (?והא� מוציאי� מה�, ת ולבתר דקנסינהו עזרא ללויי�" מעשר ראשו� מהלמי נותני� .לא
 .)קלב�:קלא(? ומנל�, ומה די� מנחתה? ומנל�, הא� נותני� מתנות כהונה לכהנת .לב

 .)קלב (?מה די� המשתת� ע� הכה� לגבי המתנות ?ומדוע, מה הדי� צבי הבא על התישה למתנות .לג
 :)�.קלב(? צדדי�' ומדוע לא יבוא עליו הכה� מב, ותהא� חייבי� במתנ, בכור שנתערב במאה .לד

 .)קלג�:קלב (?ולאיזה כה� נותני� וכיצד נאכלי�? כיצד מחלקי� מתנות לכמה כהני� .לה

והא� יכול לזכות לאחרי� , איזה מה� ראויות ואיזה לא ומתי, מה הדרכי� שכה� יכול להשיג את המתנות לעצמו .לו
 .)קלג (?בלא שזכה הוא

 :)�.קלג (?ע� גוי ובפסולי המוקדשי�, בשותפות ע� כה�, מתי לאמתי צרי� לרשו� ו .לז

הא� חייב ,  כה� שאמר לישראל הראש של� וכולה שלי?מ א� המתנות נחשבות כמתנה אחת או שלש"למאי נ .לח
 :)קלג(? ומדוע, במתנות

ובמקרה ,  הטבחממי תובעי� את המתנות במקרה ששקל? מה הדי� ומדוע, מ שהמתנות שלי"ע, כה� שמכר חו� מהמתנות .לט
 .)קלד (?ומדוע, ששקל הלוקח

 ?ומדוע, ' זרוע לחיי� וקיבה חלה וכו�מתי אומרי� ספק לקולא ומתי לחומרא בספק מתנות עניי� ומתנות כהונה  .מ
 :)קלד(

 :)קלד(? ומדוע, אמי בשק הדינרי�' למי זכה ר ?ומדוע, ואיזה לא, איזה מתנות צרי� לטרוח ולהביא� לכה� ולעני .מא

 :)קלד (?קבההלחיי� והזרוע והא של " מהמילי� ומאות המה דורשי� .מב

ובמה ראשית ? במה חמור זרוע לחיי� וקיבה מ� ראשית הגז) 3 (?א לחייב�"ומה ההו, מדוע מוקדשי� פטורי� מראשית הגז .מג
 :)קלו�.קלה(? הגז מ� המתנות

בציצית , בבכורי�, במתנות ,במזוזה, בפאה, בחלה,  בתרומה,� ושותפות ישראל בראשית הגז"מה די� שותפות עכו .מד
 .)קלו�:קלה (?ומנל� ,במעקהו

, )דציצית(כסות� , )דביכורי�(ארצ� , )דמתנות(מאת זובחי הזבח , )דמזוזה(בית� , עריסותיכ�: מה לומדי� מ .מה
 .)קלו�:קלה(? )דמעקה(לגג� 

? על היש�הא� תורמי� מחדש , הא� חייבי� עליה מיתה וחומש, הא� טובלת, ל"הא� ראשית הגז נוהגת בחו .מו
 .)קלו(

? ומה דינ� להפריש ממי� על שאינו מינו! הבא דוגמא? מה הדי� בתורמה וראשית הגז לעני� הגדל בפטור פטור .מז
 :)�.קלו(

 :)קלו (?ש מראשית הגז"מדוע טריפה פטורה לר? דברי� נהגו עלמא כהני תלת סבי' באיזה ג .מח

 .)קלז(? ומנל�, שה ומה הדי� בכבשי� שצמר� ק?מני� שראשית הגז נוהג רק ברחלי� .מט
 .)קלז (?ומני�, כמה צא� חייבות בראשית הגז? ומדוע, מה הדי� בשוט� את הרחלי� .נ

 :)קלז (?וכמה מפרישי� ואי� מחלקי� אותו לכהני�, כמה גיזה צרי� כדי להפריש ראשית הגז .נא
 :)קלז(?  בעי� יפה�ומדרבנ� ' מהו שיעור הפרשת תרומה מדאוריי .נב
 גזז ומכר ?אבנט שווה באהר� ובניוההא� ? מי צרי� ללב� את הראשית הגז ?סלעי�' היכ� מצינו מנה ב� מ .נג

 .)קלח(? מה הדי� ומדוע, ראשונה
�.קלח(? ומדוע, ומה הדי� א� פירש לו הכל אני מוכר ל�? ומדוע, מי חייב בראשית הגז, הלוקח גז צאנו של חבירו .נד

(: 

 :)קלח (?והיכ�, איזה מה� לצור� ואיזה לא, בחולי� ובמוקדשי�, בפני הבית ושלא בפני הבית, ל"באר� ובחו .נה

הא� חייב ,  עו� טהור שהרג את הנפש?א לחיוב"ובאיזה מקרה היה הו, מדוע מוקדשי� פטורות משלוח הק� .נו
 .)קלט�:קלח(? ומדוע, בשילוח

 דרחמנא אומתי אומרי� כל היכא דאיתא בי גז, )או שאי� חיוב אחריות(מתי אומרי� שפקעה קדושתה במרדה  .נז
 .)קלט(? איתא

  !פרט כל הדרשות מהפסוקי� בתורה של מצות שלוח הק� ?ומדוע, הפריש לא נפטר מאחריות' ע אפי"מתי לכו .נח
 :)קלט(

אסתר ומרדכי מ� , המ�? משה מ� התורה מני�? ומדוע, הא� חייב בשילוח, ק� בי� או בשמי� או בראשו של אד� .נט
 :)קלט(? התורה מני�

 .)קמ (?שתי צפרי� חיות טהורות, נתמעט מהפסוקי� כל ציפור טהורהמה  .ס
 .)קמ(? ומנל�, ומה הדי� בא� טריפה ובאפרוחי� טריפות? מני� דאי� לשלח עו� טהור הרוב� על ביצי עו� טמא .סא

 :)קמ (?קורא נקבה וזכר דעלמא, קורא זכר, מה די� עו� טהור על ביצי עו� טהור אחר .סב
 :)קמ(? חייב בשילוח ומתי פטורמתי , יושבת בי� רובדי איל�, מעופפת שרגליה נוגעות בק� .סג
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 גלה כבוד מישראל
יחד עם כל עולם התורה מבכים אנו את 

עלייתו בסערה השמימה של שר התורה 

 והיראה

 אשר העמיד תלמידים לאלפים 

 מתוך מסירות נפש עצומה 

הוא הגבר הוקם עול שריבה תורה בישראל

 רבי נתן צבי פינקל דולהאון הג

 ל "זצוק

 ראש ישיבת מיר

תמורתו לנו יתן מי מאד האבידה גדולה

 .)קמא(?  ומני� שחייב?באיזה מקרה ומדוע היינו חושבי� שפטור משלוח הק� לצור� מצוה .סד

 :)�.קמא ()מלקות דאורייתא או מכת מרדות( ?י ולרבנ�"הא� ומתי ילקה לר, הנוטל א� על הבני� .סה
 :)קמא (? מי אסור בגזל�לו� ואסורות בגזל מפני דרכי ש? באיזה אופ� ביצי� שבחצירו חייבות בשילוח .סו

 .)קמב (?יעקב ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא' מני� לר .סז


