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 חולי�מסכת 
 :טפ ד� �. סגד� 

 
 :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'נייחל שיהא זה בבחינת ו, נצר� ברכותינו למצטרפי� הרבי� ללימוד הד� בכל אתר

 
  שאלות מסכמות�' חלק א

 

 :)�.סג (?כמה עופות מנויי� כא�, איה, דיה, דאה, ראה? ומדוע, יוחנ� כשראה שלב ונמלה' מה אמר ר .א

 :)סג(?  מני� שישנה אד� לתלמידו דר� קצרה?וחגבי�, דגי�, בהמות, כמה מיני� טמאי� בעופות .ב

 :)סג (): לעיל סבי"רש(? ומדוע אינו נאכל אלא במסורת! פרט, עו� טהור נאכל במסורתכיצד  .ג

לאיזה , )וניקבה(ביצת שר� שריקמה  ?וכיצד למעשה נית� לסמו� עליה�, מה� סימני ביצי� טהורות וטמאות .ד

 .)סד ('?מ הוזכרה בגמ"נ

 :)סד (? ומדוע,על החלמו�, נמצא ד� על הקשר, ביצי� מותרות, גיעולי ביצי�: מה די� .ה

 .)סה�:סד! (באר? מני� שביצת טמאה אסורה מ� התורה .ו

 .)סה(! כתוב ארבעה סוגי סימני� לטהרת ולטומאת עופות .ז

, אי� ראשו ארו�, אי� לו זנב, אי� לו גבחת, שמו חגב, וכנפיו חופי� את רובו, קרצוליי�, ארבע כנפיי�, ארבע רגלי� .ח

 .)סו�.סה (?ע ואיזה מחלוקת" צרי� לכואיזה אי�, ע"איזה מהסימני� האלו צרי� לכו

 .)סו�:סה(? הוזכרו בסוגיה' השנויי� במח שני כללי� בלימוד כלל ופרט וכלל איזה .ט

 איזה סימ� בדגי� אינו בלא ?מניי� שחגבי� לא צריכי� שחיטה? איזה כלל נוס� הוזכר בסוגיית שר� המי� .י

 :)סו(? ומדוע נכתבו שניה� בתורה? הסימ� השני

 .)סז�:סו (?מני� לומדי�, חריצי� ונעיצי� מה דינו, בורות, בכלי�) בלא סנפיר וקשקשת(שר� המי�  .יא

 .)סז (?מתי פירש השר� ואסור ומתי מותר ומדוע .יב

מה החילוק בי�  ?מה הטע� להתיר� ולאוסר�" קוקיאני" ?מתי אסורי� ומתי מותרי� ומדוע, שרצי� שבפירות .יג

 :)סז (?שרצי� שבדגי� לשרצי� שבבהמה

? מדוע הוצרכו ללמדנו ג� באד� וג� בבהמה דהוציא ראשי הרי הוא כילוד? ומיהו בכור לכהני�, ור לנחלהמיהו בכ .יד

 .)סח(

 :)�.סח (? לאבר עצמו ולמקו� חת�,מה די� אבר שיצא וחזר לפני שחיטה ולאחר שחיטה .טו

 .)סט�:סח) (פסוק ומשנה(? מני� לקלוט במעי פרה דשרי .טז

יצא ראשו חי או מת והחזירו מה דינו של הבא ? מה דינו ומדוע, י� סימ� לסימ�ב, בירושלי�, הוציא עובר ידו בעזרה .יז

 .)סט (?אחריו לנחלה ולפדיו�

 .)סט (?"מהו לחוש לזרעו"זירא ' לבעיות ר' מה הפירושי� שנאמרו בגמ .יח

 :)�.סט(? פרט, ומדוע אי� ממירי� בעוברי�, מני� שעובר ניתר בשחיטת אימו .יט

 :)סט(? מ א� בכור קדוש מכא� ולהבא או למפרע"למאי נפק? ינה ומני�מה ד, האומר רגלה של זו עולה .כ
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ומה הספק ,  באיזה אופ� הספק בבלעתו חולדה והוציאתו?מה די� יצא רובו במיעוט אבר ויצא חציו ברוב אבר .כא

 .)ע('? רחמי� וכו' בהדביק ב

 :)ע (?יוסי בעובר מת במעי בהמה טהורה וטמאה' מה הטעמי� לדעת רבנ� ולר .כב

 .)עא(? בטהורה ובטמאה, מ חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה"נפקלמאי  .כג

 :)�.עא (?טמאה באד� ובבהמהימני� שטומאה בלועה לא מטמאה וטהרה בלועה לא מ .כד

 :)עא(? הא� מטמאות זו מזו, טבעת טמאה וטהורה הבלועות .כה

? ומדוע, טמאי�הא� מ, מתי�' רביעית ד� ממת אחד או מב? מדוע חיה שהושיטה ידה ונגעה בולד המת טמאה .כו

 :)�.עב(

 .)עג�:עב (!פרט, כיצד מטמא האבר שיצא את שאר הבשר .כז

 ?מה הטעמי� לחלק בי� אבר דעובר לאבר דבהמה? מה הדי� טומאתו ומדוע, כ חת� האבר"שחט את הא� ואח .כח

 :)�.עג(

 :)עג (!מ א� מיתה ושחיטה עושה ניפול או לא פרט"למאי נפק .כט

 .)עד (?ושה ניפולמני� שמיתה עושה ניפול ואי� שחיטה ע .ל

 .)עד�:עב(? ומנל�,  מטהרת מידי נבילההא� השחיטה, חי' ב� ח, טריפה מ� הבט�, טריפה .לא

 .)עד(? ולפי מי, מהו הספק, חי בתו� מעי אמו' שחט ב� ט .לב

, והא� פודי� בו פטר חמור, הא� כשר לקרב� פסח,  ב� פקועה!פרט, חלב וד� של ב� פקועה, מה די� גיד הנשה .לג

 :)עד(? ומדוע

 .)עה�:עד(? פרט את האפשרויות שב� פקועה יקבל הכשר .לד

 .)עה(? ומה די� הטומאה כשנולדו בה� סימני טריפה, ממתי דגי� מקבלי� טומאה .לה

? ומה הדי� בחלב שליל לעני� קרבנות? ומדוע, חי' ובהושיט ידו למעי בהמה ותלש חלב דב� ט, מה הדי� בחלב נפל .לו

 .)עה(

 :)�.עה(? ומדוע, וטומאתו לכשימות, מתנות כהונה, מה די� שחיטתו, חי' השוחט את הטריפה ומצא בה ב� ט .לז

 :)עה�:עד (?ע אינו צרי� ומדוע"פרט את הדעות א� ב� פקועה צרי� שחיטה ומתי לכו .לח

 :)עה(? שמעו� שזורי' במה הלכה כר? ב� פקועה הבא על הבהמה מה די� הוולד ומדוע .לט

 .)עו (!פרט? היכ� צומת הגידי� ! פרט?רכובה מדוברבאיזה א" מ� הארכובה ולמעלה...מ� הארכובה ולמטה" .מ

 :)עו! (פרט? מה די� האבר והבהמה, נשבר העצ�! בבהמה ובעו�) בצומת הגידי�(פרט דיני נפסקו הגידי�  .מא

ובאשתקיל ? ומה הדי� בגידי� הרכי�? הא� העור מצטר� ובכמה? באיזה רוב? מה הדי�, נשבר העצ� ויצא לחו� .מב

�:עו(? וכמי� טבעת, ניטל שליש התחתו�, נסדק, נקל�, ניקב, מתממס, מתרוסס, כשהבשר מתלקט? קורטיתא

 .)עז

 .)עז(? ומני�, מה דינה באכילה ובטומאה, שליא .מג

מה דינ� , ומוקדשי� שהפילו שליא, המבכרת שהפילה שליא! פרט? מה דינה באכילה, שליא שיצאה מקצתה .מד

 :)עז(? ומדוע

 .)עח�:עז(? ומדוע,  ומה מותרמה אסור מפני דרכי האמורי .מה

! פרט את הדרשות השונות מהאותיות והמילי� המודגשות' ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביו� אחד' .מו

 .)פג,.פב,:�.עח(
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�.עח(? בכלאי� ובכוי ומנל�, בזכרי� ובנקבות, במוקדשי�, שלא בפני הבית, ל"הא� די� אותו ואת בנו נוהג בחו .מז

 :)עט

 :)�.עט) (3 (?מ א� חוששי� לזרע האב או לא"איזה דיני� נפקל .מח

 מהו הסימ� ע� הפרד הוא ?ד חוששי� ואי� חוששי� לזרע האב"פרד ע� פרדה מתי מותר ומתי אסור להרביע למ .מט

 .)עט(? ב� חמורה או ב� סוסה

 :)עט (?הא� יש איסור אותו ואת בנו ומדוע, האמא בהמה והב� חיה .נ

שור הבר הא� ה� מי� ,  עיזי דבאלא!פרט? מיהו הכוי ?י� לגבי כויא וחכמ"ר' מה� האפשרויות להעמיד את מח .נא

 .)פ(? מ"ולמאי נפק, חיה או מי� בהמה

 :)פ ()בפני� ובחו�(? מה הסיבות השונות ששחיטת קדשי� תחשב שחיטה שאינה ראויה .נב

 .)פא�:פ (?"ולנדר לא ירצה"מדוע לא הוזכר שלוקה ג� משו�  .נג

 .)פא(? ומדוע, אחד בפני� ואחד בחו�, ו� ואחד בפני�אחד בח, מה הדי� בקדשי� ששניה� בחו� .נד

באיזה אופ� חייב , ז"השוחט לע? ומדוע, מה הדי� בשחט� בחו�, היא חולי� ובנה עולה, היא חולי� ובנה שלמי� .נה

 :)�.פא(? ומדוע, ובאיזה פטור

ה� יותר פשוט שיש באיזה מ,  שנתחייב ג� ממו�וחייבי מלקות שוגגי�, שנתחייב ג� מלקותחייבי מיתות שוגגי�  .נו

 :)פא (?ומדוע? מ"קלבד

? ב מי קוד�"לקח מבעה? מי קוד�,  שני� שלקחו פרה ובנה?מ למשנתינו"ומאי נפק, ממתי נאסרת עגלה ערופה .נז

 .)פב(? מדוע

 :)�.פב(? כ אותו דלקי"מני� ששחט בנו ואח .נח

 :)�.פב(? ה ומדועכמה לוק, כ את בתה"שחטה ואת בת בתה ואח, כ את הא� כמה לוקה"שחט שני בני� ואח .נט

 .)פב (?"הזורע כלאי� כלאי� לוקה"מה האפשרויות השונות להעמיד את הדי�  .ס

' ירכות מב' ובאכל שני גידי� מב, יהודה ורבנ� באכל מזה כזית ומזה כזית' ר' מה האפשרויות להעמיד את מח .סא

 .)פג�:פב(? בהמות

 .)פג(? ר להודיע בכל השנהמתי מחוייב המוכ? פרקי� בשנה ואיזה דיני� נאמרו בה�' מה ה� ד .סב

 .)פג(? ומנל�, מהו יו� לעני� אותו ואת בנו ולעני� קדשי�? והרי לא מש�, מדוע מפסיד הלוקח את הדינר .סג

 .)פד�:פג (!פרט הסיבות השונות שלא צרי� לכסות ד� קדשי� בקדשי מזבח וקדשי בדק הבית .סד

 .)דפ(? ומה השיב רבא ליעקב מינאה, מני� שד� בהמה אי� טעו� כיסוי .סה

 .)פד�:פג ("!אשר יצוד ציד חיה או עו� אשר יאכל ושפ� את דמו וכסהו בעפר"פרט הדרשות מהמילי� המודגשות  .סו

 :)פד! (הוכח? הא� חייב לכסות,  השוחט לחולה בשבת? ומה מאבד את הממו�,מה מעשיר .סז

 .)פה�:פד (?ומה אפשר להשיב עליה�, יוסי' ו של ר"מה הפירכות על הק .סח

 .)פה! (י זה את שיטת רבי" ובאר עפ?שחיטה שאינה ראויה באותו ואת בנו ובכיסוי הד�מה טעמי המחלוקת ב .סט

? ולאיזה די� נוס� שחיטה שאינה ראויה מועילה) לרבנ�(? לאיזה די� נוס� שחיטה שאינה ראויה לא מועילה .ע

 :)פה(?  ומה החידוש בה�)ש"לר(

 :)פה(? ש חולי� שנשחטו בעזרה דאורייתא"מני� דלר .עא

 .)פו�:פה(? חייא כדי להרחיק האניבא מפשתנו ומדוע'  לרמה יע� רבי .עב
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ומה הדי� ? ומנל�, אי� מכסה,  שחט חיה ועו�? ומדועו ששחטו בינ� לבי� עצמ� הא� מכסי� ד� שחיטת�"חש .עג

 :)�. פו(? ומדוע,לעני� ברכת השחיטה

 .)פז (?ומדוע, כמה זהובי� חייב לו, מי שחט� לחברו ברכת הזימו� .עד

 .)פז(? ומדוע, הא� חייב בכיסוי, נבלע ד� בקרקע, הו הרוח ולא נתגלה או שנתגלהכיס, כיסהו ונתגלה .עה

 :)�.פז (?ד� שנפל למי� מה דינו לזריקה ולכיסוי ומדוע? באיזה דיני� מצינו הכלל דאי� דיחוי אצל מצוות .עו

שר� משקה , משקה טבול יו�, מה די� משקה המת? ובאיזה תנאי�, איזה דיני� נאמרו, כל מראה אדמומית .עז

 :)פז (?ומשקה הזב

 :)�.פח (!כתוב את הכללי�? איזה דברי� כשרי� לכיסוי הד� !פרט שלש שיטות איזה וכמה ד� צרי� לכסות .עח

 :)פח(? מדוע אי� זה כלל ופרט דאי� בכלל אלא מה שבפרט, בעפר פרט, וכיסהו כלל .עט

 .)פט�:פח(? א� מחוט ועד שרו� נעל, מה זכו בני אברה� אבינו בשכר שאמר ואנוכי עפר ואפר .פ

 .)פט) (3(? על מי העול� מתקיי�? יוסי הגלילי' א ב� ר"מה דרש ר, "בכ�' לא מרובכ� מכל העמי� חשק ה" .פא

איזה איסורי� יש בגיד הנשה ? ומאי שנא משופר ולולב דעבודת כוכבי�? הא� ראוי לכיסוי הד�, עפר עיר הנדחת .פב

 :)�.פט(? דמוקדשי�


