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 חולי�מסכת 
 :קכב ד� �. צד� 

 
 :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

 
זנ "גליו� זה מוקדש לע  ל"הבחור היקר גד ב� מרי� 

 ה.ב.צ.נ.ת ס"ע בפתע פתאו� ביו� הכיפורי� תש"נלב

 
  שאלות מסכמות�' חלק א

 

ותר להעלותו והא� מ, הא� האוכלו לוקה עליו, גיד הנשה של עולה? ומדוע, באיזה מוקדשי� יש איסור גיד הנשה .א

 :)�.צ(? ומה הדי� בשאר גידי�? ובאיזה אופ�

 :)צ(? היכ� תורה נביאי� וחכמי� דיברו בלשו� הוואי? ומדוע, מה עשו בגיד הנשה דשלמי� ודחטאת ואש� .ב

 .)צא�:צ(? ומדוע, ז"איזה גידי� דפסח נשרפי� בט? ומדוע, הא� איסור גיד הנשה נוהג בשל ימי� או בשל שמאל .ג

 .)צא(? ומדוע, בהמות' ירכות מב' גידי� מב' ומה היא שיטתו באכל ב, ודה בהתראת ספקיה' מהי דעת ר .ד

ואחר כמה תיבות ? ה יותר ממלאכי השרת"במה חביבי� ישראל לפני הקב? ח שלא יצא יחידי בלילה"מני� לת .ה

 :)צא(? אומרי� המלאכי� והאופני� שירה

 :)צא(? במה רמז המלא� ליעקב על הגלות .ו

, כוסות דחלו� פרעה' מה מרמזי� ג? הבשילו אשכלותיה ענבי�, והיא כפורחת עלתה נצה,  שריגי�'ג, גפ�: מי ה� .ז

 .)צב(? ובמה נמשלו ישראל לגפ�

ומה הדי� בעגיל בעופות ? מדוע אי� גיד הנשה בעופות? וכמה מקיימי� מתוכ�, כמה מצוות קיבלו על עצמ� בני נח .ח

 :) �.צב(? ובאי� עגיל בבהמה

ואיזה חלקי� ?  עד היכ� צרי� להסיר את הגיד?ומה די� חלבו של גיד? ומדוע, חי' דו של שליל ב� טמה די� חלבו וגי .ט

 :)צב(? ומדוע, אסורי� בגיד

ראש , אומצא דאסמי�? מה דינ� ומדוע,  ביצי זכר שניתקו?היכ�, חוטי� וקרומי� האסורי� משו� חלב וד� .י

 :)�.צג(? היכ� מותר, בהמה שהוטמ� ברמ�

במה תלוי א� הטבחי� נאמני� על ? מה דינו, טבח שנמצא אחריו חלב? והיא� הוא נקרא, יבי� עליומהו הגיד שחי .יא

 :)צג (?ב" וללק"הגיד או לא לל

מתי צרי� להודיע לחבירו  ?במקו� שמכריזי� ובמקו� שאי� מכריזי�, מדוע שולחי� לגוי יר� שלמה ולא חתוכה .יב

 ):�.צד (?משו� גניבת דעת ומתי לא, שלא טרח עבורו

 :)�.צד(? )2(� קח לי בדינר זה בשר "ומפני מה לא יאמר לעכו) 2(, �"מפני מה אי� מוכרי� נבילות וטריפות לעכו .יג

 :)צד(? ומדוע, �"אי� מכריזי� כשמסרו בהמה שנטרפה לעכו .יד

ובאיזה דברי� ? י" במה בדקו רב ור?דיני� המוזכרי� בסוגיא אי� איסור בשר שנתעל� מ� העי�/באיזה מקרי� .טו

 :)�.צה(? שיש איסור נחש שרי משו� סימ�פ "אע
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 .)צו�:צה(? ובדיני נפשות, באיסורי�,  באבידה� טביעות עי� או סימ�, על מה נית� יותר לסמו� .טז

 .)צו (!פרט? מ מדאורייתא ומדרבנ�"י ולר"איזה חלקי� בגיד הנשה אסורי� לר .יז

אשר על כ� היר� כי נגע בכ� יר� על כ� לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה : "פרט הדרשות מהמילי� הבאות .יח

 :)�.צו ("!יעקב בגיד הנשה

ומה הדי� ? ד אי� בגידי� בנות� טע�"ולמ, ט"ד יש בגידי� בנ"ע� גידה למ, נמלחה, נצלתה, מה די� יר� שנתבשלה .יט

 :)צט, :צז, :צו(? שומנו של גידב

 :)�.צז (?�ובשישי, בקפילא, מתי בודקי� בטעמא? ומדוע, באיזה צליה הכל נאסר ובאיזה לא .כ

 :)צז) ('לפני שנפסק הלכתא בס(? ומדוע, באיזה טע� משערי� גיד הנשה ושאר איסורי� .כא

 :)צז (?ומדוע, נפל לקדירה אחרתבומה הדי� , כמה בשר צרי� כדי לבטלו, כחל שנפל לקדירת בשר .כב

 .)צח(?  מה די� ביטול ברוב של חצי זית איסור?ובכמה מתבטלת, ת איסורמה די� ביטול ברוב של ביצ .כג

 .)צט�:צח (?ומדוע, ואיזה לא, זרוע בשלה לכל התורה כולהנלמדי� מאיזה דיני� ? אי� מבשלי� את הזרוע בשלה .כד

 .)צט(? ומי� בשאינו מינו, באיזה שיעור מתבטל מי� במינו .כה

במאה תשעי� , במאה ואחד, במאה, בשישי� ואחד, בשישי�, בשלושי�: על מי נאמרו דיני הביטול הבאי� .כו

 :)צט�:צח (?ושניי�

 .)ק(? ומה הצריכותא, מדוע הגיד עצמו והחתיכת נבילה עצמה אינ� מתבטלי� ברוב .כז

ח "כיצד תתבטל לרבב, ונפלה השניה לקדירה, חתיכת איסור שנתבשלה ע� חתיכת היתר ואי� שישי� לבטלה .כח

 .)ק (?ולרב

 :)�.ק(?  אינו בטלי דמי� במינו"ל כר"ולא סגי בהא דס, מדוע רב הוצר� לומר דחתיכה עצמה נעשית נבילה .כט

�:ק (?ועולהשור הנסקל מה הטעמי� שינהג או לא ינהג איסור גיד הנשה בבהמה טמאה ובנבלת בהמה טהורה  .ל

 .)קא

 .)קא! (פרט? הא� חייב כרת על טומאת הגו�, טמא שאכל קודש טמא .לא

 .)קב�.קא! (הוכח? א"י ור"ומה היא דעת ר! הוכח? ש באיסור חמור א� חל על איסור קל"י הגלילי ור"מהי דעת ר .לב

בהזיד בשבת ושגג וכ "הוכששגג בשבת והזיד בי, מה דינו בשגג בשניה�, כ שחל בשבת"העושה מלאכה ביוה .לג

 :)קא (?כ"ביוה

, א� נוהג בטמאי�, כתוב את שיטות התנאי� וטעמיה� באבר מ� החי? ומדוע, הא� נאסר גיד הנשה לבני נח .לד

 .)קב�:קא (?ובאיזה טהורי�, בישראל וב� נח

ולפי זה אמאי לא לקי ?  מהו שיעור לאכילת אבר מ� החי?ומה הטע�,  מפרכסת אסורה לב� נח ומתי מותרתמתי .לה

 .)קב(? כלל באכילת אבר מעו� טמא

 :)קב(? ציפור טמאה בחייה ובמיתתה, אכל ציפור טהורה בחייה ובמיתתה: מהו השיעור לחייב ב .לו

 :)קב('? ובאיזה מח, ע"פטור לכו, ע"באיזה אופ� חייב לכו, אכל ציפור שלימה שאי� בה כזית .לז

י " דר�קמא  (ומתי מחלוקת, ה"מתי חייב שתי� לד,  ובשר מ� הטריפה אבר מ� החי ובשר מ� החימתו�' באכל  .לח

 :)קב (?ומה טעמ�, )ל"ור

 .)קג) (3(? ומדוע, כמה חייב, אכל חלב מ� החי מ� הטריפה) 4(? ומדוע, כמה חייב, אכל אבר מ� החי מ� הטריפה .לט

אכל חצי זית והקיאו ואכל חצי ? בי� החניכיי�, מה שנשאר בי� השיניי�?  בחלקו מבחו� חלקו מבפני�:י�מה הד .מ

 :)קג(? ומדוע,  או אותו חצי זיתזית אחר
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 .)קד (?במה תלוי א� הנודר מ� הבשר אסור בעו� או לא'? דכל הבשר אסור לבשל בחלב וכו' כמא� אזלא מתני .מא

, ולאיזה כה� נותנה? ומדוע, איזה חלה נאכלת ע� הזר על השולח�? ומדוע, לח�הא� העו� עולה ע� הגבינה על השו .מב

 :)קד(? ומדוע

 :)קד(? היכ� מצינו שכל האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� .מג

 .)קה�:קד(? ובמה, הא� צרי� להרחיק ביניה�, בשר וגבינה, עו� וגבינה .מד

 .)קה(?  ממה שסיירו אביי ורב אסי בנכסיה�ומה התועלת שיצאה? מי אמר על עצמו דהוא כחלא בר חמרא .מה

 :)�.קה(? ומדוע, ולתו� מה נוטלי�, מה דרגת חובת�, אמצעיי� ואחרוני�, מי� ראשוני� .מו

 .)קו (?למי� ראשוני� ואחרוני�, מה די� חמי האור וחמי טבריה לנטילת ולטבילת ידי� .מז

? הא� האחד מוציא את חבירו, י� שאכלושנ? ומדוע, והא� יש ליטול ידי� לפירות? מני� לנטילת ידי� לחולי� .מח

 .)קו(

 :)קו (?שמואל ורב ששת, רב, עד היכ� נוטלי� לידי� לחולי� ולתרומה לפי הברייתא .מט

 .)קז�:קו(? הא� יכול ליטול ידיו בבוקר ולהתנות עליה� לכל היו� .נ

לי שנקוב בכונס אפשר ליטול ידי� מכהא� ? ומתי טובלי� בה הידי�, מתי נוטלי� ממנה לידי�, באריתא דדלאי .נא

 .)קז (?משקה

 ממה יכול לתק� כלי ?מכלי שמחזיק רביעית' א ליטול אפי"ומתי א, בפחות מרביעית' מתי אפשר ליטול ידי� אפי .נב

 .)קז(? ומדוע, וממה לא, י"לנט

 :)קז(? י"הא� צריכי� נט, והמאכיל עצמו, אוכל מחמת מאכיל? י"י מפה בלא נט"הא� יכול לאכול ע .נג

יכולי� לאכול זה בשר שני אכסנאי� הא� ? ומדוע, הא� השמש צרי� לבר� על כל כוס וכוס ועל כל פרוסה ופרוסה .נד

 :)קז! (פרט? וזה גבינה על שולח� אחד

 .)קח�:קז(? ומדוע? ואיזה לא', יאמרו כל הסריקי� אסורי� וסריקי ביתוס מותרי�'איזה דברי� נאסרו משו�  .נה

 .)קח(? ומדוע בבשר בחלב נאסר רק בנתינת טע�? ומני�'? הא� מדאו, ורהטעמו ולא ממשו בשאר איסורי ת .נו

ברוטב ,  הקדירהמה די� שאר,  ברוטב כנגד החתיכה'סובקדירה יש , טיפת חלב שנפלה על חתיכה ונתנה בה טע� .נז

 .)קח (?ומה הטע�? עבה וברוטב רכה לפי רב

 :)�.קח (?א ולמסקנה"טע� להוומה ה, מה די� הבשר והחלב, כזית בשר שנפל לתו� יורה של חלב .נח

 :)קח (!פרט? ומה הדי� בבאי� מיורה גדולה, מה די� הבשול והאכילה, חצי זית בשר שבשלו ע� חצי זית חלב .נט

ומה הדי� בנער ? מה הדי� בנער את הקדירה מתחילה ועד סו�, טיפת חלב שנפלה על החתיכה ונתנה בה טע� .ס

 .)קט:קח( ?הטעמי�ו, רבנ� ורבי, י"בסו� ולא בתחילה לר

הא� מותר לצלות בלי , כיצד חותכי� את הכחל (!כתוב כל השיטות לגבי צלייה ובישול כחל לכתחילה ובדיעבד .סא

 .)קי�:קט ()ומה הדי� בצלו או בשלו את הכחל ברוטב�, חיתו�

? איזה דברי� אסר ל� רחמנא ושרי ל� כוותיה? ומדוע? ובקבה שבישלה בחלבה? מה הדי� בלב שבישלו בדמו .סב

 :)קט(

באיזה ? ומדוע לא הניח תפילי� וחוטי ציצית, במה צלה, היכ� אכל רמי בר דיקוליא את הכחל? מדוע רב אסר כחל .סג

 :)�.קי(? ומדוע, מצוות עשה אי� כופי�

ובאיזה אופ� הכבד אוסרת ? ובאיזה אופ� נית� לבשל הכבד ע� הריאה והלב! באר', הכבד אוסרת ואי� נאסרת' .סד

 .)קיא(? ונאסרת
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הא� מותרי� , קערה שמלח בה, סכי� ששחט בה? ומה הדי� בכחל? וע� בשר אחר,  את הכבד בפני עצמוכיצד צולי� .סה

 :)�.קיא(? ומדוע, ברותח ובצונ�

 .)קיב�:קיא (?ומה הטע�, לאוכל� בחלב, מה די� דגי� שעלו בקערה וצנו� שחתכו בסכי� בשרי .סו

מלוח מאוד /י� בשר שנפל למאכל חלבי מלוחמה ד? ומדוע, הא� מותר להניח כד מלח או חומ� על גבי כד כותח .סז

 .)קיב (?)וסדוקמתובל , צלי, חי: פרט(

 :)�.קיב(? באיזה אופ� שרי להניח כלי תחת בשר הנצלה? מה דינה ומדוע, כיכר שחת� עליה בשר צלי .סח

 .)קיג�:קיב (?ומה הטע�, בשר כשר ע� בשר כשר שנמלחו יחד, בשר כשר ובשר טמא, מה די� דגי� ועופות .סט

, הא� בשרה מותר, השובר מפרקתה של בהמה? ומה ה�? מה די� הד� שבבני מעיי�!  דיני מליחה והדחהפרט .ע

 .)קיג(? ומדוע

�:�.קיג(? ו"ומדוע אי אפשר ללמוד זאת מהק, מני� לרבות פרה ורחל'? דבשר עו� בחלב מדאו' הא� מוכח ממתני .עא

 .)קיד

 .)קטז�:קיג (!פעמי�' כתוב כל הדרשות מחזרת איסור לא תבשל גדי בחלב אמו ג .עב

 :)�.קיג(? ומדוע, מה דינו, המבשל בחלב זכר ובחלב גדי שלא הניקה) 3(? לדעת שמואל הא� איסור חל על איסור .עג

 .)קיד�:קיג (!אופני� במחלוקת רבי ורבי אסי במבשל ֶחלב בָחלב' באר ג .עד

מי היא אחותו ? ולהכשר זרעי�, מה דינ� לבישול בשר בחלב, מי חלב? מה דינו ומדוע, פיגול ונותר שבישל� בחלב .עה

 .)קיד(? גדולה ואחותו קטנה

מני� שבשר בחלב אסור באכילה , כתוב כל הדרשות? ו"ומדוע אי אפשר ללמוד זאת מק, מני� שאסור בחלב עצמה .עו

 .)קטז�:קיד (!ובבשול

 :)קיד(? ומדוע, מה מותר ומה קוד�, לתת ולמכור לגוי ולגר, נבילה .עז

אותו ואת , כלאי זרעי�, חורש בשור ובחמור ודש בחסימה, על מעשה שבת" עבהלא תאכל כל תו"מדוע לא נאמר  .עח

 .)קטו (?בנו ושילוח הק�

, ומתי רק התוספת, מתי העיקר והשורש נאסר, כלאי הכר�? ומתי פרכינ� כל דהו, מתי פרכינ� קולא וחומרא .עט

 :)קטז�:קטו(? ומנל�

 .)ד"י קי"רש: קטז (!פרט? מה די� חיה ועו� בחלב .פ

כשרה שינקה מ� הטריפה , טריפה שינקה מ� הכשרה, ז"בהמה שנשחטה לע, חלב הנמצא בקבת נבלהמה די�  .פא

 :)קטז (?ובהמה שנלקחה מ� הגוי

 מפני מה אסרו גבינות ?וחלב שהעמידו בעור קיבה כשרה ובעור קיבת נבלה, מה די� קיבה שנמלחה בחלבה .פב

 :)קטז(? העובדי כוכבי�

נותר וטמא , ומני� שאי� חייבי� בד� קדשי� משו� פגול, � וקדשי� קלי�מני� שיש מעילה באימורי קדשי קדשי .פג

 :)�.קיז (?ומעילה

 .)קיז(? באיזה דברי� שנעשו מצוות� מועלי� בה� ומני�? ומני�, הא� אליה אסורה באכילה משו� חלב .פד

 .)קיח�:זקי(? ומני� דשומר דטמאת  נבילות אי� מצטר�? באיזה דברי� חמורה טומאת אוכלי� מטומאת נבילות .פה

יד באוכל להכניס ) פרט סוגי השומרי� השוני�(להצטר� , שומר לאוכלי� להכניס ולהוציא: מני� לומדי� .פו

 הא� ?יד לכלי� להכניס ולהוציא, יד לנבילה להכניס ולהוציא, שומר לטומאת נבילות להכניס ולהוציא, ולהוציא

 :)�.קיח(? ומדוע, וממתי מקבלי� הכשר? ומנל�, יש יד להכשר
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חצאי זיתי� ' עצמות ע� ב' בב' והאי� יעמידו את הברייתא דנח, � יש יד ושומר לפחות מכזית ומכפולהא .פז

 .)קיט�:קיח(? בקולית' והברייתא דנח

ציב ? שומרי� מצטרפי�' והא� ג, מה דינו, ג שומר"שומר ע? הא� יש לה� די� שומר, שרביט של פול ושל קטנית .פח

 :)�.קיט(? מדועו, הא� יש לה� די� יד או שומר, ונימא

 :)קיט(? ומה התירו�, מה קשה על כתיבת תפילי� א� נימא הויא שומר .פט

דברי� יש פסוק דהמחה ' באיזה ג? ומדוע, ולגבי מה אי� צרי� שיהיה קדוש? והא� צרי� להיות קרוש, מהו רוטב .צ

 .)קכ(? ומהי הצריכותא, וגמאו חייב

 :)קכ(? מדוע צרי� קרא ג� לטומאה וג� לאיסורי אכילה .צא

והא� זה בכל ? ומני� לביכורי� ותרומה? מני� דמשקי� היוצאי� מה� כמות�, שביעית וכלאיי�, הקדש, טבל וחדש .צב

 :)קכ(? ומנל�, המיני�

 חרטו� ?ל"וכיצד מתפרשת המשנה לדעת ר, ק"יהודה ובדברי ת' בקרא בדברי א" אלל"מה פרוש המילה  .צג

 .)קכא(? מה דינ� לטומאה, צפרניי� וקרני�

טומאת , אבר מ� החי, מה דינה לגבי טומאת אוכלי�,  בעודה מפרכסת�מאה ועובד כוכבי� טהורה ישראל שחט ט .צד

 :)�.קכא (?נבילות ורביעה

 :)קכא(? ומדוע, הא� צריכי� הכשר לקבלת טומאה, נבלת עו� טהור, מפרכסת .צה

הא� , ר האד� שעבדוועו, עור האד�? ומדוע, ובפלטתו חיה, מה דינו בפלטתו סכי�, חצאי זיתי�' עור שיש עליו ב .צו

 .)קכב (?מטמא מהתורה או מדרבנ�

עור הראש של עגל הר� ועור בית , מהו חטרת של גמל הרכה? ומדוע, מה הדי� בעור חזיר של ישוב וחזיר הבר .צז

 :)�.קכב(? הפרסות

 !כתוב הדעות שונות איזה שרצי� עורותיה� כבשר� ואיזה לא? ולאיזה דיני�, איזה עור בבהמה הוא כמי� בשר .צח

 :)קכב(

 :)קכב(? י� נוספי� נאמר שיעור זהולגבי איזה דינ? ומהו שיעור עיבוד? איזה מעשה מבטל העור מטומאתו .צט


