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 הרב אודי סט  - ראש הישיבה 

 

 , תלמידים יקרים

ללמוד   מזכינו השנה  נבחרים  שונות שאנו  מסכת  דפים  במצוות  יעסקו  שנלמד  קידושין. הסוגיות 

 מחויבים לעשות, מה בדיוק המצווה, מי מחויב בה ומה הוא צריך לעשות כדי לקיים אותה. 

הללו. במבט   בתורה לקיים את המעשים  ציווי, הקב"ה מצווה אותנו  המילה מצווה מגיע מלשון 

בה פעמים יוצר ריחוק, אדם רוצה לקיים דברים בגלל שהוא רוצה ולא בגלל שציוו  ראשון ציווי הר

 אותו. 

וודאי שיש יתרון גדול לקיים דברים כי רוצים, אדם יותר מחובר למעשה הוא עושה אותו ביותר  

אבל צריכים לדעת שיש יתרון גדול לעשות דברים כי מצווים ולא בגלל    חשק ולרוב עם יותר כוונה. 

    שרוצים.

המילה ציווי קשורה גם למילה צבת מלשון חיבור וקשר. כשאדם מקיים משהו בגלל שהוא מצווה  

יוצר קשר, אתה עושה מה שהמצווה   עלייו לעשות את המעשה. הציווי  הוא מתחבר למי שציווה 

 אמר לך בגלל שאתה רוצה להיות קשור אליו ומחובר אליו. 

הקב"ה נראה רחוק אין לו גוף ולא דמות הגוף    האדם היהודי מחפש דרכים להיות קשור לקב"ה,

וקשה לנו להבין בדיוק מי הוא ומה הוא. אחת מהדרכים המרכזיות להיות מחובר לקב"ה זה ע"י  

 קיום המצוות. קיום המצוות מחבר אותנו לקב"ה וגורם לנו להיות קשורים אליו יותר. 

ג לומד  כשאדם  הגמרא,  לימוד  ע"י  זה  לקב"ה  להתקרב  נוספת  בצורה  דרך  מתחבר  הוא  מרא 

חיבור   יוצר  התורה  בלימוד  ועמל  מאמץ  שמשקיע  מי  בגמרא.  שמופיע  ה'  לרצון  ביותר  הגבוהה 

 וקשר עמוק לקב"ה. 

הרמי"ם   כל  של  רב  עמל  הושקע  זו  סיבוני  בחוברת  מיכאל  הרב  את  בהובלת  ללמוד  שתוכל  כדי 

את   קונה  שאדם  מאמינים  אנו  בחברותא.  או  עצמי  לימוד  ע"י  גם  ויגיע    התורההפרק  עמל  ע"י 

 פרטית שלו.  

לעיתים ניתן להיות בשיעור שלם להקשיב למה שהרב מלמד אך כל הדברים עוברים לידך. ברגע  

שאתה שותך ללימוד, מתבוננן ,מנסה להבין, שואל שאלה, מפעיל את השכל כדי ללמוד, הדברים  

 . נקנים אצלך, אתה תזכור אותם והם יהיה הרבה יותר משמעותיים עבורך

גדול מאד,   וסיפוק  בו אושר  אנו מבקשים וממליצים לך לקפוץ למים לים התלמוד הקסום שיש 

יגעו ולא יהיה משמעותיים עבורך.   והמוח הדברים לא  אבל ללא שיתוף פעולה שלך פתיחת הלב 

 ברגע שתפתח את הלב תוכל לטעום ולהרגיש את האושר הגדול הטמון באוצר גדול זה.

 מיכאל סיבוני על כל ההשקעה בהוצאת החוברת רב יישר כוח גדול ל

 בתפילה להרמת קרן התורה בישיבה בשמחה ובאהבה רבה

 שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה

 הרב אודי סט 
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 הקדמה 

 , תלמיד יקר

 המחולקת לשני חלקים:   לפניך חוברת עבודה

 לד  ממסכת קידושין. -כט ףד : חלק א

האחד לימוד תורה והשני כיבוד  : בדפים אלו נלמד ונעמיק על שני נושאים חשובים  

 הורים. 

 פב ממסכת קידושין.  –דף פ   חלק ב :

 בדפים אלו נלמד בעיקר על דיני 'ייחוד'.  

בתחום שבין אדם למקום ובתחום של בין אדם נם מרכזיים י הנושאים הללו ה

 לחברו. 

  :דפי העבודה מורכבים מ 

 . ה. לימוד ובירור פשט הסוגי 1

 על ידי פרשנים שונים. ה . לימוד הסוגי 2

 .  ההנלמדים מהסוגי להתחבר לפן הערכי והמוסרי   יכולתינו. פיתוח  ה. חיבור לסוגי 3

  שילבנו הישגים שונים בלימוד הגמרא כדוגמת : מושגי תוכן, אוצר מילים, בנוסף , 

וזאת על מנת לפתח לומד עצמאי אשר  פרשנות ,היסק וערכים,  ה,  זיהוי מבנה הסוגי

 ו. ולהתחבר אלי   המסוגל ללמוד, להבין את מבנה הסוגי
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 רבי שמואל הנגיד   -צופן העריכה של התלמוד

תבניות החוזרות בתלמוד כולו. החידוש הגדול של רבי   21 –לפניך כלי הנותן צופן שיטתי   תלמיד יקר,

אבני בניין קבועות לדיון התלמודי. לכל אחת מהן אופי ייחודי. קל   21שמואל הנגיד הוא בכך שישנן 

להכיר אותן, אם באמצעות מילות מפתח ואם בהכרת תכונותיהן, והכרתן יוצקת הבנה לא רק למלים,  

הצורות האלה יסייעו לנו להבין את המגמה של הדברים המובאים  אלא גם למגמה שלשמה הן נאמרו.

 :בתלמוד, מעבר לפרשנות המלים והמונחים 

 מאפיין + מילת מפתח המושג  
 " תנאתוספת למשנה. בדרך כלל קטע קצר מברייתא. לפניה תופיע מילת הצופן " תוספתא   .1

הנשיא. הם עשויים לפרש את המשנה. לפניה דברי תנאים שאינם נכללים במשנת רבי יהודה  ברייתא   .2
 תנו רבנן", "תניא", "תני חדא", "תניא אידך" ""תני". יופיעו מילות הצופן "

 {. כלשהו  מונח}" כך וכך מאי : "צורתו . במשנה  שהובאו ברורים  לא מונחים  מפרש  התלמוד  פירוש   .3

  מילות תופענה לפניה.  שלישית   אפשרות  תיתכן   לא  כאשר  אפשרויות  שתי בין   ספק הצגת שאלה   .4
 ". איבעיא", "בעו", "בעי "  הצופן

 תבוא בעקבות השאלה, ובה הכרעת הספק שהועלה בשאלה.  תשובה   .5

  עליו  חולק   הוא. אחר   אמורא ידי  על   שנאמרה  השמועה את  מקבל  אינו המקשה  האמורא  קושיה   .6
  הצופן מילת תופיע  הקושיה  לפני.  ברייתא   או  משנה – קדומים ממקורות  דעתו  את  ומוכיח

 ". מתיב", "איתיביה ", " מיתיבי "
 תשובתו של אומר השמועה על הקושיה נגדו. יבוא בתגובה לקושיה.  פרוק   .7

,  אמורא  שאמר השמועה  כדברי  שלא ( המשנה חכמי)  התנאים מדברי  קדום  מקור  הבאת תיובתא   .8
  האמורא הלכת את  סותרת  התיובתא. דחויה להלכה  האמורא  הלכת את  להפוך במגמה
  הצופן מילת  תופיע התיובתא בסוף. ההלכה על   שחולק מסויים  אמורא   אין כאשר  גם,  מעצמה

 ". תיובתא"
  הצופן מילת. מקוימת להלכה אותה  ולהפוך האמורא  להלכת  לסייע   הבא  תנאי  מקור  הבאת סיוע   .9

 ". ליה מסייע : "היא  לסיוע 
  אחת  כל של המדויק  ההיקף  את להגדיר  במגמה  תנאים   של  הלכות  שתי   בין עימות  יצירת  רמייה   .10

  משתמשים לפעמים ". ורמינהו" היא  לרמיה   הצופן מילת . זו את  זו  יסתרו  שלא  כך , מהן
  אחד כל  נאמר  מציאות באיזו  ולהגדיר זה עם  זה  פסוקים  לעמת  בכדי זו  במתודה  אמוראים

 ". רמי" היא  זו  למתודה הצופן  מילת. מהם
  מתקיף "  היא  להתקפתא  הצופן  מילת. סברה מכוח  האמורא הלכת על   לחלוק  שבאה קושיה התקפתא   .11

 ". לה 
  של  בהלכות   או במשנה  לכאורה כפילות ישנה כאשר . פעמיים הלכה אותה  את  יאמר  לא  חכם הצרכה   .12

 וממנה מהן  אחת לומר  או לשנות  די ואין  נצרכות  ההלכות  שתי מדוע  להסביר  יש   אמוראים
".  וצריכא "  היא להצרכה  הצופן  מילת. ההצרכה הוא  זה הסבר . השנייה  ההלכה את  ללמוד

 .בסופה גם  ולפעמים ,  ההצרכה בתחילת  כלל בדרך  תופיע  היא
 ההלכה את  להפוך היא  הסיפור   מגמת. שנאמרה  ההלכה כפי  למעשה שנהג  חכם  על סיפור  מעשה   .13

 . מקוימת להלכה  תלויה מהלכה
 . העברית  בשפה השמעתא תהיה  תמיד  כמעט. אמורא  ידי על  הנאמרת  מחודשת הלכה שמועה(=)שמעתא  .14

  אף   בהלכה הקשורים  עניינים לברר   היא השאלות מגמת . פתוחות ותשובות   שאלות רצף סוגיא   .15
 . מקוימת כבר  שההלכה

 ...".  והלכתא "  היא הצופן מילת. במחלוקת  ההלכה פסיקת  הלכה   .16

",  תיקום "  של קיצור ", תיקו "  התלמוד חותם  הכרעה  ללא   נותרת( הבעיא )= השאלה  כאשר תיקו   .17
 . שהיא  כפי  השאלה" תעמוד: " כלומר

 (. האברים חובות  שהן להלכות   בניגוד)  הלבבות  וחובות  דעות  הלכות שעניינו  סיפור  או מאמר הגדה  .18

 . פלוני  חכם"  אורי"  הצופן  מילת . לרבים  כהוראה בקהל  שנאמרה הלכה הוראה   .19

 הלכה שאין  לומר כדי  מובאת  היא. לתלמיד מרב  הדורות  במסורת  שעוברת יחידאית  שיטה שיטה   .20
 .... להו סבירא  כולהו פלוני  ורבי פלוני  ורבי פלוני  רבי : צורתה. כמותה

  רבי  מני  הא:  צורתו . יחיד לתנא  שיוכה ידי  על ,  משנה או  ברייתא,  קדום  ממקור  קושיה  דחיית  שינוי   .21
 . היא   פלוני
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 משנה דף כט עמוד א  - 1סוגיה 
 

 נושא: מצות הבן על האב 
 

וכל מצות האב על הבן    . אנשים חייבין ונשים פטורות  , האב כל מצות הבן על  

  , אנשים חייבין   , וכל מצות עשה שהזמן גרמא   . אחד אנשים ואחד נשים חייבין 

וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא אחד האנשים ואחד הנשים    .ונשים פטורות 

אחד    , בין שלא הזמן גרמא   , בין שהזמן גרמא   ", לא תעשה " וכל מצות    . חייבין 

בל תטמא  " ו   " בל תשחית " ו   " בל תקיף " חוץ מ   , ואחד הנשים חייבין האנשים  

   ". למתים 

מסכת קידושין כתובה ב'סדר' נשים. מסכת זו עוסקת בדיני קידושי אישה: במה, איך, מי ועוד.  

בתוך המסכת הכניס  ר' יהודה הנשיא  גם את המשנה שלנו אשר עוסקת במצוות שהאב מחויב  

על הקשר שבין המסכת למשנתנו כותב הריטב"א:" אחת המצוות המוזכרות בגמרא היא   לבנו.

 חובת האב להשיא אישה לבנו. אגב כך נשנו שאר ענייני המצוות". 

 

.איך הריטב"א מסביר את הקשר שבין המסכת למשנתינו?  1

 ____________________________________________________________________

 ________ _____________________________ _______________________________ 

 

 . באילו מצוות יש הבחנה בין אנשים ונשים ובאילו כולם חייבים ? 2

 

 אנשים ונשים חייבים כאחד  אנשים חייבים ונשים פטורות

1.  

 

1.  

2.  

 

2.  

3.  

 

3.  

 

האם הכוונה למצוות שהאב מחויב לעשות לבנו או שהבן מחויב לעשות    –. "כל מצות האב כו'" 3

 __________________________________________________________  לאביו? הוכח!

 ____________________________________________________________________ 

  -: מצות עשה  הגדר. א. 4

______________________________ ______________________________________ 
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  -מצות לא תעשה 

 ____________________________________________________________________ 

  -מצוות עשה שהזמן גרמא  

____________________________________________________ ________________ 

 -מצות עשה שלא הזמן גרמא  

______________ ________________________________________________ ______ 

 ___________________________ ______  ב. מדוע נשים פטורות במצוות עשה שהזמן גרמא?

 ____________________________________________________________________ 

 _______________________ ג. אלו מצוות אינן בהגדרה זו ונשים חייבות?______________ 

ֵאל"   פרשת קדושים. נאמר בספר ויקרא ב5 רָּ ֵני ִישְּ ל ֲעַדת בְּ  בהתייחס "ֶאל כָּ

ֶכם,  ַאת רֹאשְּ פּו פְּ ָקֶנָך. לֹא ַתקִּ ַאת זְּ ית ֵאת פְּ חִּ לֹא ַתשְּ  וְּ

הוא איסור תורה על גילוח השיער שבין המצח לאחורי   ראשהקפת ה  - א. איסור  "בל תקיף"

 __________________________________________________  הסבר!האוזניים )פאות(.

____ ________________________________________________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

ד"ה  " הסבר על פי התוספות בנזיר דף מ ע"ב באיזה מקרה מדובר: – איסור "בל תשחית"ב. 

יהא חייב ת"ל ולא  דתניא ופאת זקנם לא יגלחו. בכהנים כתיב יכול אפי' במספרים  - " דתניא ופאת

   -  תשחית פאת זקנך בישראל כתיב ובמספרים ליכא השחתה שאינו נוטל השער מעיקרו ושרשו

 ____________________________________________________________________

__________________ __________________________________________________ 

 

(: מצווה רנא)  ספר החינוך, כפי שכתב בעל עבודה זרהמי להרחיק טעם האיסור הוא כד .  6

 "להרחיק ממנו ולהשכיח מבין עינינו ומכל מעשינו כל ענין עבודה זרה וכל הנעשה בשבילה" 

התייחס להבדל שבין ישראל לאומות העולם !   מהו הטעם לשתי מצות אלו לפי ספר החינוך?

 ____________________________________________________________________

 _____________ __________________________________________________ _____ 

 

ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּר ֶאל ַהכֲֹּהִנים בְּ " –נאמר בתורה : ויקרא כא א . 7 תָּ ֲאֵלֶהם  ַוי ַמרְּ אָּ ֵני ַאֲהרֹּן וְּ

יו".  ַעמָּ א בְּ ֹּא ִיַטמָּ ֶנֶפש ל    -הסבר את האיסור  -"בל תטמא למתים" לְּ

_________________ ___________________________________________________ 

 

_______________________. ושם הרמב"ם  -ב. "עין משפט נר מצווה" שולח אותנו לרמב"ם 8

כל מצות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תשחית ובל תקיף   "כותב:

חוץ מקידוש  ,וכל מצות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה נשים פטורות   .ובל יטמא כהן למתים

 .  ושמחה שהנשים חייבותואכילת מצה בלילי הפסח ואכילת הפסח ושחיטתו והקהל   ,היום

   __ _______________________________________________   הסבר את דברי הרמב"ם: 

 ____________________________________________________________________ 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%90%D7%A9&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0202200289800000000000000000
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 ( 33)שורה  'ליסטות'  –( 21)שורה כל מצות הבן על האב' מאי דף כט עמוד א ' -2סוגיה 
 מצוות הבן על האב נושא :  

     "כל מצוות הבן על האב". הגמרא דנה בביאור החלק הראשון של המשנה::  מבנה ותוכן ❖

 הסבר במילים שלך:

 :. שאלת הגמרא1

 ____________________________? _ מאי___________________________________

. ניסיון לתשובה:  2

 אילימא_______________________________________________________________ 

 _____________________ _________________.קושיה מברייתא: והתניא:__________3

 ?___________________________________________________________________ 

 ____________________________________   -הכי קאמר  –. הסבר המשנה לפי רב יהודה 4

 ____________________________________________________________________ 

 ו ראייה וחיזוק ? ________________________ האם זוהי דחייה א  –. "תנינא להא דת"ר..." 5

 .מהם חובות האב כלפי בנו ? 6

 א. ________________________ 

 ב. ________________________ 

 ג. ________________________ 

 ד. ________________________ 

 ה. ________________________ מדוע ? _____________________________

 מרים: _______________ מדוע ? _____________________________  ו. ויש או

**אילו כישורי חיים לדעתך אב צריך ללמד את בנו בימינו ?  

   __________________________________________ 

 .זו אומנות "ובחרת בחיים" תני רבי ישמעאל- אומנותללמדו .א. הגמרא בירושלמי מוסיפה:  7

  הבשעה שאת ?זוכה לבניך ולבני בניך   אימתי אתה "והודעתם לבניך ולבני בניך" -להשיאו אשה

למען תחיה אתה  " דכתיב  -אומר אף לשוט על פני המים ארבי עקיב .משיא את בניך קטנים

   ".וזרעך

מה מוסיפה הגמרא  

 בירושלמי?_____________________________________________________________ 

השמים  -יט העדתי בכם היום את ב.דברי הגמרא בירושלמי מסתמכים על הפסוק בספר דברים:"

הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך: כ  -ואת

האדמה אשר  -בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על-ו ולדבקהיך לשמע בקלקאלה' -לאהבה את 

" לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם  ה'נשבע   

 מאיזה מילים הגמרא בירושלמי מסתמכת מהפסוקים?_____________________________ 
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   ____. רבי יהודה אומר:__________________________________________________ג

  פרשנות והיסק

.והלא ישב ולא לימדו כלום –רש"י ד"ה "ליסטות ס"ד"  . 8  

דכין דאין לו אומנות ויחסר לחמו ילך בפרשת דרכים  –וד"ה "כאילו מלמדו ליסטות"  

   וילסטם את הבריות.

____________________________________    -א. הסבר את תמיהת הגמרא ע"פ רש"י   

 _________________________________________________________________ 

____________________________________ ב. מהי תשובת הגמרא?  הסבר ע"פ רש"י.   

 _________________________________________________________________ 

 9. אוצר מילים: 

 המילה  פירושה
 מאי  

 אילימא  אם תאמר

 ברא 
 למיעבד  לעשות 

 תנינא להא  

 סלקא דעתך  

 

 

 (42)שורה 'לדורותיכם' -(33שורה )'למולו מנלן'   -דף כט עמוד א   - 3סוגיה 
 נושא :  מצות מילה                                            

 

 ומבוארת. למד בעיון וענה על השאלות הבאות! לפניך גמרא מפוסקת תלמיד יקר, 
וימל אברהם את יצחק בנו.  והיכא דלא מהליה    )=כמו שכתוב( דכתיב  )=מנין לנו(?למולו מנלן 

דכתיב    )=מחויבים בית דין למולו(,מיחייבי בי דינא למימהליה)=כאשר לא מל אותו אביו( אבוה
  )=את עצמו(למימהל נפשיה   )=הוא(מיחייב איהו  -דלא מהליה בי דינא  המול לכם כל זכר.  והיכא

מנלן דלא מיחייבא?    )=היא , האם(, דכתיב  וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה. איהי 
)=מצאנו מקור לאותה אותו ולא אותה.  אשכחן מיד  -דכתיב  כאשר צוה אותו אלהים 

י ר' ישמעאל :  כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז מיד  לדורות מנלן?  תנא דב  שעה,לאברהם(,
דכתיב  מן היום אשר    -דכתיב  וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו.  מיד ולדורות   -ולדורות.  זירוז 

 צוה ה' והלאה לדורותיכם.

 השלם את הטבלה! :  מבנה ותוכן  ❖

 ההלכה  הפסוק 

  וימל אברהם את יצחק בנו 

 למולו בית דין מחוייבים  
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. כיצד ניתן לדעת היכן נמצא המקור למילים " וימל אברהם " ?  מהו המקור?  2
 ________________________________________________________________ 

 
. לאחר שהגמרא מבררת את חיוב האיש למול את בנו)או איש אחר שימול את בנו( עוברת 3

 האישה למול את בנה. הגמרא לברר האם יש חיוב על 

 __________________________________________ מה השאלה הראשונה בסוגיה ? 

 ______________________________________________ . מה תשובת הגמרא  ? 4

'לאברהם   –. הגמרא שואלת 'אשכחן מיד, לדורות מנלן?' ורש"י מסביר  בד"ה 'אשכחן מיד' 5

 ה לשאלת הגמרא ע"פ רש"י? ______________________________ מהי התשוב   נאמר כן'

 _________________________________________________________________ 

 ____________________________ . א. מה תשובת הגמרא?  __________________6

 _________________________________________________________________ 

 __________________________ ב. מאיזה פסוק היא מוכיחה זאת?________________ 

 טעם מצוות ברית המילה  – ערכים ורלוונטיות. 7 ❖
 

לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, 
להבדילם משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים מהם בצורת נפשותם, אשר  
מוצאם ומובאם איננו שוה. ונקבע ההבדל בגולת הזהב לפי שהוא סיבה לקיום המין,  

והעם הנבחר חפץ השם יתברך להשלים מלבד שיש בו תשלום צורת הגוף, כמו שאמרנו. 
תכונתו, ורצה להיות ההשלמה על ידי האדם, ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר 

 תשלום צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר פעולותיו”. 

 _______ הסבר מהו הטעם למצות ברית  המילה לפי ספר החינוך? __________________
_______ __________________________________________________________

_____________________________________ __ __________________________ 

 

 

 

  (49-)שורה'ולא בנותיך'   -(42שורה )'לפדותו מנלן?' –דף כט עמוד א   - 4סוגיה 
 נושא : מצות פדיון הבן

 לפניך גמרא מפוסקת ומבוארת. למד בעיון וענה על השאלות הבאות!  ,תלמיד יקר

כל בכור בניך תפדה.  והיכא דלא פרקיה   )=כמו שכתוב(? דכתיב )=מנין לנו( לפדותו מנלן 

דכתיב פדה    )=מחויב הוא לפדות את עצמו( מיחייב איהו למפרקיה   )=כאשר לא פדאו אביו(אבוה

דכתיב תיפדה  )=אינה מצווה לפדות את בנה( מיפקדה  ( מנלן דלא)=והיא, האםתפדה.  ואיהי

תפדה כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות את אחרים, וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו  

דכתיב   )=לפדות את עצמה(?אינו מצווה לפדות אחרים. ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה 

את עצמו, וכל שאין אחרים מצווים    תפדה תיפדה, כל שאחרים מצווים לפדותו מצווה לפדות

לפדותו אין מצווה לפדות את עצמו.  ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה?  דאמר קרא  כל בכור  

 בניך ולא בנותיך.   -בניך תפדה 
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 .השלם! 1

 

  המקור ?  מהו?  תפדה בניך  בכור כל"  למילים  המקור נמצא  היכן לדעת  ניתן כיצד .2
___________________________________________________________________ _ 

  ותוכןמבנה  ❖

 ____________________________________________ ?   בסוגיה הראשונה השאלה מה.3

 ______________________________________________ ___ ? ___   הגמרא  תשובת מה.4

  מצווה  שאינו וכל  אחרים את לפדות מצווה עצמו את לפדות   שמצווה כל"  הכלל את הסבר.5

השאלה שהאם לא מצווה    על עונה  זו תשובה כיצד"  , אחרים לפדות  מצווה אינו עצמו את  לפדות

?    לפדות את בנה

 ____________________________________________________________________

 ___ ___ ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ___________ "  ? ________   נפשה יפרקלמ מיחייבא דלא מנלן ואיהי" מדוע הגמרא שואלת  .6

 ____________________________________________________________________ 

  אחרים שאין וכל  עצמו את  לפדות  מצווה לפדותו מצווים שאחרים כל"   הכלל  את הסבר .7

השאלה שהאישה אינה   על עונה  זו תשובה כיצד"  ,   עצמו  את לפדות מצווה אין לפדותו מצווים

?     חייבת לפדות את עצמה

 ____________________________________________________________________

 ______ ______________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ________ ? _______________________    הקודמת בשאלה התירוץ על  הגמרא  המקש מה .8

 ____________________________________________________________________ 

 __ ________________ ?  _________________________________ הגמרא תשובת  מה .9

 ____________________________________________________________________ 

 הסבר ההלכה  הפסוק איש/אישה 

 האיש

  חיוב האב לפדות את בנו  

   פדה תפדה 

   כל בכור בניך תפדה

 האישה 

 
האם אינה מצווה לפדות 

 את בנה 
 

 
האישה אינה חייבת 

לפדות את עצמה אם היא  
 בכורה
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 מלמד אליעזר  הרב -מצות פדיון בכורות

. הבכור בנו את לפדות האב חייב לפיה, המצוות ג"מתרי עשה מצוות היא( בכורות פדיון או) הבן פדיון

 מטבעות - סלעים חמישה תשלום ידי על מהכהן נפדה זכר. התינוק תינוק של יום 30 מגיל חל לפדות החיוב

 טהור.  כסף

, בראשיתי, ראשוני דבר שבכל, להקדים כדאי,  בכורות פדיון מצוות טעם את  מעט להבין כדי :למצווה טעם

 שאצל אלא. אלה כל את  ברא מי מיד רואה, ולראות עיניו את לשאת שיודע מי, אמנם. ה יד יותר מתגלה

 השאלות את מאיתנו משכיח, החיצוניות הופעותיו כל על העולם את  ושוב שוב לראות ההרגל רובנו

 שנברא, חדש משהו עם  לראשונה נפגש כשאדם אבל. חי הכל ואיך, התחיל הכל מאיפה:  כמו, הבראשיתיות

' ה גבורות) מפראג ל"המהר מבאר וכן. לאמונה יותר  מתקרב והוא, מתפעם ליבו, למשל תינוק כמו, עתה זה

 קדושה ישנה ולכן', המציאות  ראשית' שהוא יתברך לבורא מה במידת דומה ראשוני דבר שכל(, לח פרק

, לאוכלם רשאים שאיננו עד, העץ על שנה בכל מחדש שגדלים הראשונים בפירות קדושה יש. בבכורות

 בבן קדושה יש, כן כמו. הביכורים הבאת מצוות את בהם ולקיים, לכהנים לירושלים להעלותם ועלינו

 ועוד.התורה כמצוות אותו שנפדה מבלי, הזה  בעולם רגילים חולין חיי לחיות  יכול שאינו עד, שנולד הראשון

, הבכור בבן שמתגלה, המיוחדת והמעלה  הקדושה דווקא. בכורות פדיון מצוות בטעם להדגיש חשוב צד

  המידה על  יתר להתגאות נוטים הזמן במשך ההורים. בנם אצל והן ההורים אצל הן סיבוך ליצור עלולה

  שליחים הכל בסך שהם ולשכוח, בנם את בראו עצמם הם שאכן לחשוב עלולים שהם עד, הבכור בבנם

 גדולות תקוות הבכור בבנם לתלות נוטים ההורים, לכך בנוסף. לעולם  בנם של נשמתו להורדת ושותפים

  כנגד.מכשלון וחרדה לאנוכיות נטיה, גאווה כדוגמת, שליליות תכונות אצלו לטפח שעלול דבר, ומוגזמות

 כדי. בנו את לפדות האב את ומחייבת  התורה באה, לבנם כך אחר שמוקרנת ההורים של הזו הגאווה

 לחיות שיוכל וכדי', לה ושייך קדוש הוא למעשה . שלך והוא יצירתך הוא  הזה שהבן תחשוב אל, להדגיש 

 .לפדותו עליך,  הזה בעולם חולין חיי

 מבן ופדויו(: "טז, יח במדבר) התורה אמרה?  הבן את לפדות כדי לכהן לתת צריך כסף כמה:פודים בכמה

 ₪.  200כ  ".הוא גרה עשרים, הקדש בשקל שקלים חמשת, כסף בערכך תפדה חודש

  מטבע כל של משקלו. בכורות פדיון עבור מיוחדים  מטבעות, למטבעות הממשלתית החברה ייצרה כיום

. התורה בזמן השקלים שהיו כפי בדיוק מטבעות בחמש הבכורות  את לפדות שנוכל כך, כסף גרם עשרים

 . בכורות לפדיון אלו במטבעות להשתמש יפה ומנהג

, לכהן הבכור  בנו את האב נותן, הסעודה תחילת לאחר. בכורות פדיון סדר הוא  כך:ומשמעותו  הפדיון  סדר

  כדי לתת חייב שאתה סלעים חמישה או בכורך בנך את , יותר רוצה אתה מה:   בשאלה האב אל פונה והכהן

  פדיון על" - האחת:  ברכות  שתי האב מברך ואז. יותר רוצה אני בכורי בני את: האב לו  ועונה? לפדותו

  נוטל כך אחר. הפדיון דמי את לכהן נותן ומיד", הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו" ברכת - והשניה", הבן

 עצי בורא" עליו מברך, הדס לוקח שהכהן  נוהגים יש. ושותהו" הגפן  פרי  בורא" ומברך יין של כוס הכהן

  הכהן מברך מכן לאחר(. אשכנזים) הדס ליקח נהגו שלא ויש(, הספרדים נוהגים כך) ממנו ומריח" בשמים

,  האב את הכהן שאלת פשר מה, שאלו ורבים(. הגאונים מנהג י"עפ טור) לאב ומחזירו כהנים בברכת  הבן את

 והרי? בזה להחליט האב ביד שהברירה מצינו היכן וכי, הסלעים בחמשת  או  בבנך, יותר רוצה אתה במה

  שגם מפני. רשאי אינו - הכהן ביד להניחו ורוצה, בנו את לפדות רוצה אינו האב אם שגם, פסוקה הלכה

  הבן היה, הפדיון שלולא(, לו, שה  ד"יו) השולחן ערוך בעל פרש אלא. לכהן כלל  שייך אינו הבן, הפדיון לפני

 הבכורות-ממכת ישראל בכורי ניצלו שכאשר משום, שבקדושה לעניינים רק מיועד להיות צריך הבכור

  את הכהן ששואל מה וזה. בקדושה שאינו דבר לעשות להם שאסור עד', ה לעבודת הבכורות יועדו, במצרים

  על ותפדהו במלאכתם העוסקים האנשים ככל לנהוג שיוכל בכורך  בנך את, יותר מעדיף אתה מה, הבן אבי

 הוא והכהן.  שבקדושה לעניינים רק ייועד והבן הסלעים חמשת את מעדיף שאתה או, סלעים חמישה ידי

  לנהוג שיוכל  כדי בנו את  לפדות מעדיף אב שכל וכמובן. הפדיון משמעות את הבן לאבי להסביר שליח רק

 .האדם ככל
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 ( .9)שורה    'עדיף' דף כט עמוד ב– שורות מלמטה( 2)דף כט עמוד א תנו רבנן   - 5סוגיה 
 נושא :  מי קודם פדיון עצמו או פדיון בנו ?

 מושגי תוכן ❖

אדם הנותן לחבירו כסף כהלוואה והם כותבים 'שטר' שבו מפורטים פרטי   -מלוה בשטר 

 ההלואה)זמן ,סכום וכו(. מטרת השטר להוות הוכחה לקיום ההלואה. 

 הלוואה הניתנת ללא כתיבת 'שטר'. –מלוה על פה 

קרקעות שהיו לאדם בשעה שהתחייב בתשלום לחברו, כגון שהזיק את חברו   - נכסים משועבדים

ממנו )בשטר( וכיוצא בזה, שהרשות בידי הניזק או המלווה להפקיעם לכיסוי הנזק או  או שלווה 

 החוב, גם אם המזיק או הלווה מכרום בינתיים או שנתנום במתנה. 

 נכסים שהם ברשותו של אדם ואין עליהם כל שיעבוד.    - נכסים בני חורין

ו' : נתינת חמישה סלעים  חוב המוטל על האדם מחמת מצוה מהתורה. לד  – מלוה הכתובה בתורה

 לכהן עבור מצוות פדיון הבן.

 מבנה ותוכן ❖

 . השלם את הטבלה! 1

ר' ירמיה מסביר שכל  המחלוקת בין חכמים לר' יהודה היא במקרה שיש חמש סלעים   ***

 משועבדים וחמש בני חורין. במקרה שיש רק חמש סלעים כולם מסכימים שהוא קודם לבנו. 

 לפדיון? מי קודם   התנא 

מלוה הכתובה בתורה  
ככתובה בשטר  

דמיא/לא ככתובה  
 בשטר דמיא 

נכסי האב  
משועבדים/לא  

 משוכבדים 
 הטעם 

     חכמים)תנא קמא( 

     ר' יהודה 

 

 _ ______________________________________ . מה המחלוקת בין ת"ק לרבי יהודה   ? 2

 ____________________________________________________________________ 

 _________ . לפי רבי ירמיה מתי אין מחלוקת בין ת"ק  לר"י ? _______________________ 4

 ____________________________________________________________________ 

 וקת ? _________________________________ . מתי קיימת מחלוקת לפי רבי ירמיה מחל5

 ____________________________________________________________________ 
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.הסבר את המושג  "מלוה הכתובה בתורה  ככתובה בשטר דמי "   ?   6

 ____________________________________________________________________

 _____________________________________ _____________________________ __ 

.לפי המסקנה הסופית של הגמרא  מה  תהיה  דעתם  של ת"ק ורבי יהודה במקרה שהוא ובנו לא  7

 פדויים ויש חמשה מטבעות משועבדין וחמשה בני חורין   ?

 ____________________________________________________________________

 ___ _________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 אוצר מילים . 8 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 סוברים/חושבים  סברי  אין  ליכא 

  דידיה  מה הטעם/סיבה?  מאי טעמא 

 בנו  בריה   פליגי 

  דמיא   אזיל 

 

  (21)שורה 'קמ"ל' – (9שורה דף כט עמוד ב 'ת"ר לפדות')  - 6סוגיה 
 נושא : פדיון בנו או עליה לרגל?  

 השלם את הטבלה!                                                                   : מבנה ותוכן. 1 ❖

 הטעם  הדין  התנא 

   

עולה לרגל ואחר כך פודה את  
 בנו 

 

 

 ______ _______ . מה הסיבה של רבי יהודה ? הסבר בהרחבה   ______________________ 2 

 ____________________________________________________________________

 __________________ __________________________________________________ 

ה מחיי היומיום  למקרה כזה   ?  . הסבר את המושג "מצווה עוברת "  ותן דוגמ 3

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________ _____________ 

היומיום  למקרה כזה   ?   . הסבר את המושג "מצווה שאינה עוברת "  ותן דוגמה מחיי4

 ____________________________________________________________________

__________________________________________ ______________ ____________ 
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 _________ ______ . מה הפירוש של המשפט  " בשלמא לר' יהודה כדקאמר טעמא "   ? _____5

_______________ _________________________________________ _______ _____ 

 . מה הגמרא מקשה על דעת ת"ק  ) חכמים (    ?  ________________________________ 6

_________________________________________________________________ _ __ 

 . מהי תשובת חכמים  ומהי ראייתם ? _________________________________________ 7

 ___________________________________________________________________ 

 

 מש נשים שחייב לפדות את כולם ..."" תנו רבנן מנין שאם היה לו חמישה בנים מח.8

 א. מהי שאלת הגמרא? ___________________________________________________ 

 ב. מהי ההוכחה ? _______________________________________________________ 

 ג. על הדין המובא בברייתא הגמרא אומרת פשיטא! מה פשוט ? _______________________ 

הסבר היטב את תירוץ הגמרא. התייחס לגזירה שווה     -'מהו דתימא.. '  –מתרצת הגמרא  ד.

 שהגמרא עושה בין בכור האמור בפדיון הבן לבין הבכור הנאמר בנחלה.

 ____________________________________________________________________

 ________________________________________________ ____________________

______________________________________ ______________________________ 

 אוצר מילים: .9 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  דאמר קרא   תנו רבנן 

  רחמנא   בשלמא

 פשוט  פשיטא  מה טעמם/סיבתם  מאי טעמייהו 

 מהו שתאמר  מהו דתימא   הדר

 

 

 ( 31)שורה "ולא בנותיכם"  – (21)שורה "ללמדו תורה מנלן"  -עמוד ב  כט דף  - 7סוגיה 

 תורה"  ללמדו"נושא : 

 מבנה ותוכן ❖

 . מצא מילים אלו - ) שורות מראש העמוד )כט: 21מילים אלו  כתובות   -. " : ללמדו תורה : "    1

 בדף_____ בגמרא שלנו. ת \פסוק וכדו'(  ? ________ שמובא\זה )משנהציטוט א. מהיכן לקוח 

 _ ______________________________  ב. מה נאמר באותו מקור לגבי הדין "ללמדו תורה"? 

 ____________________________________________________________________ 

היטב את שאלת הגמרא לגבי דין "ללמדו תורה"  הסבר. 2

_________________________________________________________ ______  _____

_____________________________________________ ______ _________________ 

 ( 2. לפניך הפיסקה מהגמרא שמתחקה אחר התשובה לשאלה "מנלן" )אותה הסברת בשאלה 3
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בקטע את סימני הפיסוק הבאים )בתחילה היעזר בעיפרון כך שתוכל למחוק במקרה  הוסף 

                  , . !     -:  ? , : , " ,  הצורך(

 יכול לסמן גם "מכאן לומדים ש...", מעין חץ מסקנה   –מקף  –*שים לב הסימון  

 ללמדו תורה:  1

 מנלן   2

 דכתיב ולמדתם אותם את בניכם   3

  1והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם  4

 מיחייבא  איהי מנלן דלא  5

 דכתיב ולימדתם ולמדתם    6

  כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד 5

 ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה   7

 דכתיב ולימדתם ולמדתם   8

 כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו   9

 עצמו    וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את 10

 ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה   11

 ולא בנותיכם  דאמר קרא ולמדתם אותם את בניכם   12

 

 יש להיעזר בתנ"ך לצורך ענייה על )חלק מ(השאלות *

 "כיצד לומדים ש...  \מהיכן.  "4

 פסוק __( -פרק __   -)חומש __________  האב חייב ללמד את בנו תורהא. 

 ______ __________ציטוט הפסוק __________________________________________

מהו ההקשר של הפסוק= במה עוסקים הפסוקים מתוכם לקוח הפסוק?  

 _________________________________________________________ ___________ 

 פסוק___(  -פרק __ -)חומש __________   מו תורהאדם חייב ללמד את עצב. 

 ________________________ ___________ציטוט הפסוק _______________________ 

מהו ההקשר של הפסוק= במה עוסקים הפסוקים מתוכם לקוח הפסוק?  

______________________________________ ______________________________ 

   חייבת ללמד את בנה תורההאישה לא ג. 

 :  2הפסוקים הבאים    2לומדים מהשוואה בין 

________  ____בין הפסוק ממנו לומדים מי חייב ללמוד תורה בעצמו: __________________

 ____________________________________________________          ________________

___________  ____תורה את בנו: ______________ לבין הפסוק ממנו לומדים מי חייב ללמד

 ____________________________________________________ ________________ 

__________   ____מההשוואה בין הפסוקים למדו חכמים שמי שמצווה ללמוד בעצמו _______ 

 _______ __________________________ומי שאינו מצווה _______________________ 

 

 
 היעזר ברש"י למציאת מקור הפסוק  1
מקומות   2נוסחות הלימוד של התורה. בדרך זו, משווים  בין  -היא אחת מדרכי -גזירה שווה 2

  2מילה דומה החוזרת בין  \או להיפך. שורש\שונים בתנ"ך ולומדים מהאחד דינים על השני ו
 המקורות.  2הפרשיות רומזת לחיבור העקרוני ביניהם, חיבור שמאפשר להשוות בין הדינים של 
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   3תורה  )=ללמוד(האישה לא חייבת ללמד את עצמה ד. 

 :  2הפסוקים הבאים   2לומדים מהשוואה בין 

__________________  _____ בין הפסוק ממנו לומדים את מי חייבים ללמד תורה: ________ 

 ________________________________________ ______          ______________________

______________  ____לבין הפסוק ממנו לומדים מי חייב ללמוד תורה בעצמו: ___________ 

 ____________________________________________________ ________________ 

_____________  ___ שמי שמצווים ללמדו _________  מההשוואה בין הפסוקים למדו חכמים

 ____________________________________________  ___________ ומי שאין אחרים

 צר מילים  או.5 ❖

 מניין לך? מה המקור בתנ"ך ממנו לומדים את הדין המדובר.   -מנלן

 סיוע לדבר מה שאמר אחד החכמים. \הוכחה\שכתוב. ראיה -דכתיב

 והיכן )=ובמקרה( שלא לימדו )ג.מ.ר. = למד( אביו.  -והיכא דלא אגמירה אבוה

היא   -איהיחייב הוא )בעצמו( ללמד )את( עצמו )=ללמוד בעצמו(. -מיחייב איהו למיגמר נפשיה 

 )האישה( 

 צמה. =ענפשה =עצמו נפשיה = את עצמה. נפשה  ללמד   = למילף

 

 ( 39)שורה סכינתין" " – (31)שורה " דף כט עמוד ב " ת"ר הוא ללמוד  - 8סוגיה 

 ראשים  7נושא :   מי קודם למי או מעשה בתנין בעל  

 מבנה ותוכן ❖

 אין \. המסקנה מהיחידה הקודמת היתה ש:    השלם את המילה החסרה: יש 1 

 בעצמו. _________ חובה על כל גבר יהודי ללמוד תורה 

 _________ חובה על כל אב ללמד את בנו תורה. 

 ________ חובה על כל אם ללמד את בנה תורה, כמו שחובה עליה ללמוד תורה בעצמה.

 ________ חובה על כל אב ללמד את בתו תורה, בדיוק כמו מחויבותו כלפי בנו. 

 למי יש זכות קדימה  –. ביחידה זו שואלת הגמרא  2

 העתק אותה:  –וט מתוך ברייתא היחידה נפתחת בציט

 ת"ר : _______________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 
ות בהם היא מחוייבת, הכוונה ב"לימוד תורה" בהקשר של הסוגיה הוא מעבר  אישה חייבת לדעת את ההלכ  3

 לדברים הנדרשים על מנת לחיות חיי הלכה כשרים. 
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או האב או הבן. מדוע שלא ילמדו שניהם?   –הברייתא מעמידה את האב ובנו ב"תחרות" . מדוע 3
האב והבן ילמדו תורה.   \הבן \לשאלה מה נדרש להשקיע בשביל שהאבהתייחס 

 _________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ ____ 

. הסבר במילים שלך את דברי ר' יהודה ואת ההיגיון שמאחוריהם.  4

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 אביו בלימוד?   מהם שלושת הקריטריונים של ר' יהודה לבן שעדיף על א. . 5

  __________________________________________________ 

חשוב והסבר מדוע אלו התכונות שחשובות לר' יהודה בהקשר זה  ב. 

 ____________________________________________________________________

______________________________________________________________ ___  ___

___________________________________________________________________ _ 

בין ת"ק לבין ר' יהודה? כתוב )גם( על איזה מקרים הם לא   4נקודת המחלוקת. חשוב, מהי 6

חולקים. 

 ____________________________________________________________________

__________________ __ ________________________________________________ 

 חיזוק לדברי הברייתא מ"מעשה שהיה".   -. הגמרא מביאה סיוע7

 זהו מושג שצריך להכיר.   כמו זה ש... כמו הסיפור ש...  –..." כי ה ד" –ובמילים של הגמרא 

 (:sefaria. פירוש הסיפור בעברית )ביאור הרב שטיינזלץ לגמרא מתוך אתר 8

]שלח אותו   רב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה  ]בנו[של רב יעקב בריהש זה[ ]כמו מעשה כי הא

לא הוה מיחדדין  ראה אותו[אביו ש הבן לביתו בא]כאשר כי אתא חזייה ללמוד. אבייאביו לפני[

אנא עדיפא  ]לו[: אמר ליה]היו שמועותיו מחודדות[,שלא היה חריף ובקי מספיק. שמעתיה

ותטפל בצרכי הבית   ]שב אתה  תוב את, דאיזיל אנא ללכת ללמוד, משום כך ]אני עדיף ממך[מינך

 ללמוד[.  כדי שאלך אני

]היה   הוה ההוא מזיק בי רבנן בא[. רב אחא בר יעקב יה]שה שמע אביי דקא הוה אתי מסופר,

אביי, דכי הוו עיילי בתרין אפילו ביממא הוו  של בית המדרש[ שד, בבית החכמים מזיק אחד,

אמר   —מה עשה אביי  אפילו ביום היו ניזקים[. בשניים בזוגות, אליו ]שכאשר היו נכנסיםמיתזקי

לרב אחא בר   ]ייתן לו אדם, ש אושפיזאלא ליתיב ליה אינ]להם[לאנשי העיר: ש להו

מקום ללון בו כדי לאלצו ללון בבית המדרש, וכיון שרב אחא בר יעקב צדיק   אכסניה[ יעקב,

 על ידו ויהרוג את המזיק.  ]שיתרחש נס[אפשר דמתרחיש ניסא גדול

 
בכל מחלוקת צריך הלומד לשאול את עצמו מהיכן נובעת המחלוקת, מהי "תפיסת העולם" או "תפיסת הנושא"   4

 השונה ביניהם, שמביאה אותם לחלוק בהלכה מסויימת.  
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ש  מדר ולן באותו בית ]נכנס  על, בת בההוא בי רבנן כיון שלא מצא רב אחא בר יעקב מקום ללון

שבעה  בעל  כתנין ]נדמה לו המזיק אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה של החכמים[.

]נפל ראש   נתר חד רישיה בתפילה כרעש כל כריעה ראשים[.פתח רב אחא בר יעקב בתפילה, ועם

לא איתרחיש   ]אם[ אי לאנשים:למחר  ]להם[רב אחא בר יעקב אמר להו עד שמת. של המזיק[ אחד

 בכך[. ]הייתם מסכנים אותי סכינתין ס[מתרחש נ ]היה ניסא

 

 . מה ניתן ללמוד מהסיפור הזה? היעזר גם בתשובותיהם של חבריך לכיתה. 9

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ ___ 

 פירוש המהרש"א לגמרא:  פרשנות והיסק :.01 ❖

 ב"ק כתוב :  בגמרא במסכת 

 השתחווה במודים"  -שדרו של אדם לאחר ע' שנה נעשה נחש, אם לא כרע"

נחש.  ולכן כאשר כרע  -בהשתחוויה  יש להזדקף כמו חויא-והסבירו התוס': "משום דבכריעה

של הנחש. שבעת הראשים של התנין הם שבעת כוחות   החסיד בתפילה כראוי נשר ונפל כח 

 הטומאה שהביא הנחש הקדמוני לעולם. 

 . 7כיצד הסביר המהרש"א את ה"סמלים" המופיעים בסיפור: נחש, כריעה, 

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________ _____________________

_____________________________________________ __________________ _____ 

 ?  אביי של המדרש בבית דווקא התמקם המזיק מדוע . 12

תלמידי אביי (   -באותה פעם תחרות וקטטה ביניהם )  כך כתוב בספר  "עין יעקב" : " ... היתה

     לגבי הלימוד, וזה מה שבה לבטא "מזיק שיש לו שבעה ראשים" ...  

וכאשר כרע רב אחא שבע כריעות הוא בעצם רמז לתלמידים החכמים שבבית המדרש שלא יעמדו  

   על דעתם ולא יהיו עוד קשי עורף , אלא יהיו נוחים זה לזה ... " 

___  _____________________________ מהו המסר של הסיפור לפי פירוש זה? _________

 ____________________________________________________________________ 

מה מוסיף לנו הסיפור להבנת הברייתא?   

 ____________________________________________________________________

 _____________________ ____________ ___________________________________ 

 ______________________ _האם הסיפור מתאים דווקא לאחת מהדעות שבברייתא? הסבר. 

 ____________________________________________________________________ 
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 __ _________________________ . כמי נפסקה ההלכה? עיין ב"עין משפט נר מצווה". ___13

. אם היה חי בנו של רב אחא כיום סביר שהיה יכול להישאר ללמוד בישיבה )"חוק חינוך  14
 כתוב לו מכתב ובו עודד אותו להמשיך בלימודו, הוסף "טיפים" שיעזרו לו בלימוד.   –חובה"( 

 
 
 
 
 
 

 

'הא לן והא להו'  – (39)שורה עמוד ב "ת"ר ללמוד תורה"   דף כט -חלק א  9סוגיה 

 ( 43)שורה 

 סדר קדימויות -נושא : ללמוד תורה ולישא אישה

 ויקיפדיה  -מתוך הערך "רב יהודה"  -יסודות תושב"ע  ❖

יחזקאל  בר  יהודה  ה  -רב  מגדולי  השלישיתב בבבל אמוראיםהיה  שלמאה  מייסדה  ישיבת   . 
כפומבדיתא שהתקיימה  ו  800-,  הישיבהשנה,  הסתמראש  בשם  תמיד  מוזכר  בתלמוד  "רב  .  י 

ב  האמוראים  של  השני  הדור  בן  היה  יהודה  שלבבליהודה".רב  מובהק  תלמיד  ,  שמואל ושל רב  , 
ב יהודה  רב  ידי  על  יחזקאל . אביו,תלמודומאות מאמרים שלהם מובאים  נמנה אף הוא עם  רב   ,

יהודה, רב  של  תלמידיו  נחמני החכמים.  בר  יוסף ,רבה  זיראו רב  של  רבי  הבא  הדור  גדולי  היו   ,
האמוראים.נהג לשקוד על תלמודו, והתמיד לחזור על הנלמד. רבו, שמואל, שיבח אותו לא אחת  

כמה חיבר  הוא  בתקיפות.  התאפיין  יהודה  רב  שונים.  בהןברכות בביטויים  לבנה ,  שבע  ו קידוש 
 אליה מבבל. לעלות , ועם זאת אסרארץ ישראל. ידועה הייתה חיבתו ל חתן וכלה של ברכות

גם  -יוחנןרבי   נפחא מכונה  גדול  בר  ישראל אמוראי היה  ב  ארץ  )חי  השני  לסה"נ(.   180-280בדור 
טבריה ראש היה שנים  ישיבת  תקופה  באותה  ישראל  בארץ  היחידה  והכמעט  הגדולה    הישיבה 

שנה( שישים  או  )שמונים  ה .רבות   בתחומי  שני   גדהאוה הלכהתרומתו  דפי  את  ממלאת 
תרומתו של רבי יוחנן לחתימת התלמוד הירושלמי   .מדרשיםוכן ה ,ירושלמיוה  בבליה ,תלמודיםה

חייו  של  הכותרת  גולת  ל  .היא  זכה  יוחנן  ימיםרבי  גדולי   ,אריכות  אף  נמנים  תלמידיו  עם  ולכן 
 .האמוראים בדור הרביעי לאמוראים

 מבנה ותוכן ❖
 

עד היכן הציטוט מהברייתא?   –ללמוד תורה ולישא אישה..."(  -. היחידה נפתחת בברייתא )"ת"ר1

 ______ __ 

 . כיצד יודעים במקרה זה עד היכן הציטוט מהברייתא? __________________________  2

 . מהם שתי האפשרויות המובאות בברייתא? __________________________________ 3

* להבנתך,מה הכוונה בברייתא "ואם אי אפשר לו בלא אישה"? בהמשך הגמרא יתבהר יותר    

 משפט זה.  

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A1%D7%90%D7%A1%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%A8_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94_(%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%92_%D7%93%D7%AA%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%A2_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
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 . להלכה  4

מתאים האיור הזה? הסבר את שיטתו במילים שלך.     לשיטת מי א. 

 ___________________________________________                     __________ 

 השניה? _________________________________________   ב. מהי הדעה  

וק בצורה שונה? ג. מהי נקודת המחלוקת בין רב יהודה לבין ר' יוחנן? מה גורם להם לפס

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ ___ 

זהו מושג בגמרא. כאשר לאחר מחלוקת כתוב "ולא פליגי" הכוונה   -ד. הגמרא אומרת "ולא פליגי"

 ם מסכימים, אך כל אחד דיבר על מציאות אחרת, ולכן פסיקתו שונה. היא שבסופו של דבר ה

 זה לנו וזה להם. דין אחד נאמר עבורינו, ודין אחר נאמר עבורם. –ה. "הא לן והא להו" 

 הכוונה ליושבים בבבל. –התלמוד הבבלי נכתב בבבל, ולכן כשכתוב "לנו" 

 להם, הכוונה ליושבים בא"י.  -"להו"

 __________, ר' יוחנן חי ב____________ רב יהודה חי ב______

 את האפשרות הנכונה, לפי הצורך.   השלם והקף הוא:  -ו. לפי רש"י ההסבר של "הא לן והא להו"

 לבני בבל )הקף( \לבני א"י  -לן

מה קודם?    -נשיאת אישה\לימוד תורה

 __________________________________________ 

 )הקף(שמואל  \כשיטת ר' יוחנן 

 נימוק: _______________________________________________________________ 

 לבני בבל )הקף( \לבני א"י   -להו

 שמואל )הקף(         \כשיטת ר' יוחנן 

מה קודם?    -נשיאת אישה\לימוד תורה

 __________________________________________ 

 __________________________________ נימוק: _____________________________

 פרשנות והיסק ❖

 עם פירוש רש"י. )בד"ה "הא לן והא להו"(  תוספות לא מסכימיםז. 

 קושיות על פירוש רש"י )הקושיות בשם ר"ת= רבינו תם(  2הם מקשים 
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. לפי רש"י על בני בבל נאמר שילמדו קודם ואח"כ יתחתנו, אבל לפי זה לא מובן הנימוק של  1

 ללא הרהור", שהרי הם לא נמצאים עם נשותיהם כאשר הם הולכים ללמוד בא"י..  "להיות

 . איך יכול להתחתן ואח"כ לצאת וללמוד בא"י, והרי הוא מחוייב בפרנסת בני ביתו! 2

 "הא לן והא להו", בצורה הפוכה מרש"י: -ולכן מסבירים תוספות בצורה שונה את הגמרא

שאינם יכולים להניח נשותיהם   על בני בבל דיבר.ק בתורה" ר' יוחנן שאמר "ריחים בצוארו ויעסו

 ולכן קודם ילמדו תורה.   –ולצאת ללמוד תורה בארץ 

, שיכולים ללמוד במקומם, וגם הם על בני א"י אמר –ושמואל שאמר "נושא אשה תחלה" 

 עשירים, וטוב לו שישא אשה וילמוד תורה בטהרה, בלי הרהור. 

 ף(לבני בבל )הק  \לבני א"י  -לן

מה קודם?    -נשיאת אישה\לימוד תורה

 __________________________________________ 

 שמואל )הקף( \כשיטת ר' יוחנן 

 נימוק: _______________________________________________________________ 

 לבני בבל )הקף( \לבני א"י   -להו

 שמואל )הקף( \כשיטת ר' יוחנן 

מה קודם?    -נשיאת אישה\תורהלימוד  

 __________________________________________ 

 נימוק: _______________________________________________________________ 

 

    (1)שורה דף ל עמוד א 'גירא בעינך'  – (43)שורה ח ליה' בדף כט עמוד ב 'משת -חלק ב   9סוגיה 

 נושא : גיל הנישואין 

 הסיפור אותו מספרת הגמרא, סדר את השורות לפי הסדר הנכון.  תרגום . לפניך 1

 כתוב מספר סודר נכון לצד כל שורה. 

  מהי הסיבה שאינך מתעטף בבגד מעל ראשך?   –אמר רב הונא לרב המנונא 

  החזיר פניו ממנו, הפנה אליו את הגב, רב הונא הפנה את גבו אל רב המנונא 

 רב הונא את רב המנונא, ואומר: "הוא אדם גדול!"   רב חסדא היה משבח באזני 

 כאשר הגיע רב המנונא אל רב הונא, ראה רב הונא שרב המנונא לא מתעטף בבגד על ראשו 
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 הסיבה היא שאיני נשויאמר רב הונא לרב המנונא "לא אסכים   -ענה רב המנונא לרב הונא

מה זה"(, שעד שלא לראותך עד שתתחתן!" )"אתה תראה )כמו בביטוי "אתה עוד תראה 

 תתחתן לא תראה אותי!"(  

  "אני רוצה לפגוש אותו.  -אמר רב הונא לרב חסדא "כשיגיע אליך, שלח אותו אלי 

 :השווה בין המקור לבין התרגום וכתוב את פירוש המילים הבאות– אוצר מילים ❖

 כאשר בא  -כי אתא _______________            -משתבח ליה 

 דלא פריס סודרא __________________________  ____________ מהשורש _ _ _   -חזייה 

 לא התחתנתי  -מאי טעמא ___________    דלא נסיבנא 

 א"ל ________________ חזי ____   החזיר פניו ממנו   -אהדירנהו לאפיה מיניה 

 ____________ דלא חזית לאפי ____________________     עד דנסבת ______________

 מבנה ותוכן ❖

. מה מבטאת "החזרת הפנים" של רב הונא מרב המנונא? ומה ביקש להשיג מכך?  1

 ___________________________________________________________________ 

 והכנה להמשך הגמרא  – נתונים שלא כתובים -שאלות מחשבה 

 . מה יכול להיות שהיה מיוחד ברב המנונא )לא מפורט(? 1

 . מה היתה תשובתו של רב המנונא, ומדוע אינה כתובה? 2

 . מה עשה רב המנונא בעקבות הביקור אצל רב הונא? 3

מדוע הובאה סוגיה זו לאחר   -. מה הקשר של יחידה זו ליחידה הקודמת? או במילים אחרות4

 הקודמת. 

 ____________________ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

. זהו מושג בגמרא, כאשר מבארים שיטה  לשיטתו=  לטעמיה – ביטוי –..." לטעמיההונא . "רב 1

 קבוצת חכמים. \של חכם כלשהו

 של רב הונא, בעקבותיה יצא בביקורת כלפי רב המנונא:  תפיסת העולםכאן מסבירה הגמרא את 

 "בן ____ שנה ולא נשא אישה _____ ______ _______________" 

 _________ ___________ _____________ ?! _  -מתפלאת הגמרא 
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 עולה על דעתך.  –סלקא דעתך 

 שלא התחתן נחשב כאילו כל ימיו בעבירה?!   20= איך אפשר לומר שאדם בן 

 ? האם כל ימיהם בעבירות? 20*** האם אתה מכיר רווקים בני 

 "כל ימיו ב______    ____________"   . עונה הגמרא את כוונת רב הונא2

הסבר את הדברים: ______________________________________________________  

 ___________________________________________________________________ 

 רבא, וכן התלמידים בבית מדרשו של ר' ישמעאל, היו נוהגים לומר כך )בנושא הנידון(:

 שנה ________________________________________________מתי ישא אישה,  20"עד 

 כיוון ש_________________________________________אומר : "תיפח   _________ !" 

 _ ___________  מה הקשר בין דברי רבא לבין שיטת רב הונא )סתירה, הוכחה, קושיה, חיזוק...?(

 הקף את המלים הארמיות שדומות לעברית  -שורות מסוף העמוד(?   2ל  . דברי רב חסדא )מתחי3

 תרגום  דברי רב חסדא: 

 הסיבה שאני עדיף מחבריי   –האי דעדיפנא מחבראי 

 16היא שהתחתנתי בגיל  -דנסיבנא בשיתסר

 14ואם הייתי מתחתן בגיל   -ואי הוא נסיבנא בארביסר 

 ן "חץ בעיניך" הייתי אומר לשט  –הוה אמינא לשטן גירא בעיניך 

       

 א. מהו הייתרון של רב חסדא על גבי שאר בני גילו? 

 ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________  ב. מה הכוונה לומר לשטן "גירא בעיניך"?

 _________________________________________ ?14בגיל  ג. מדוע לא התחתן רב חסדא 

ד. מדוע כיום לא מתחתנים מוקדם כל כך, ומה זה אומר על יחסינו עם אותו "שטן"? כיצד 

 ______________________________________________________________ נתמודד?
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 ( 8)שורה בעה''ואר – (1)שורה  דף ל עמוד א 'א"ל רבא' -חלק ג    9סוגיה 
 מתחנכים  \נושא :  מתי מתחתנים

 : * השלם בלשון הגמרא את שמות החכמים  .1

 " א"ל _______ ל________________:

 אוצר מילים  .2 ❖

 

 _______________ -דבריך   _____________   -: אדידךמה פירוש המילים

 ___________   -_________________ואמרי לי  -תרתי סרי  ______________  -שיתסר

 

 תוכן מושגי.3 ❖

ויש אומרים. היות והתורה שבעל פה עברה מדור לדור בעל פה פעמים והיו   –ואמרי לה  ❖
דעות שונות בקשר לנאמר, "יש אומרים כך, ויש אומרים אחרת". לפעמים החכמים עורכי  

 הגמרא לא הכריעו לצד מסויים בגירסאות שהיו בידם אלא כתבו את שתי האפשרויות.
 

בנושא שקשור לנושא    \ה( באותו נושא מדובר כמו מחלוקת תנאים )ידוע –כתנאי  ❖
הגירסאות   \זה מופיע כאשר חכמים מספרים ללומדים שהמחלוקות ביטויהמודבר.

 השונות בהן נתקלו מתבססות בעצם על מחלוקת קדומה יחסית, עוד מתקופת התנאים. 
 הגמרא אומרת שכמו שבמקרה שלנו )"אדידך על צווארי דברך"(  -" במקרה שלנו כתנאי"

 יש התלבטות לגבי הגיל המדובר(, כך בדיוק ישנן שתי דעות לגבי "גיל החינוך" של הנער.
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 _______ ו ______________________. _לגבי גיל החינוך נחלקו התנאים ____________.4

 _______________________. אם מדובר בטווח הגילאים: ______________________, או  

באיזה הקשר מדובר? מה מצופה מהאב לגבי   –. שאלה: כאשר כתוב "אדידך על צוארי דברך.." .5
 ראה ברש"י.  -ורק לאחר מכןאפשרויות,  2בנו בגילאים המדוברים? נסה לחשוב על  

   ______________________________________  –א. רש"י ד"ה "אדידך על צוארי דבריך" 

 ___________________________________________________________________ 

ב. רש"י מביא פירוש נוסף, אותו הוא פותח במילים "לשון אחר". הפירוש מובא בתוך ד"ה  
 "משיתסר". 

 ___________________________________________________________________ 

 רש"י מוסיף נימוק להגבלת הגיל, הסבר אותו __________________________________  ג. 

 ___________________________________________________________________ 

 איזה פירוש רש"י מעדיף )חפש על איזה פירוש רש"י כותב "וכן עיקר"( _________________ ד. 

 בסס כל פירוש? למה לבחור בפירוש אחד ולא בפירוש האחר? על מה ניתן ל -* בונוס והעמקה

  -הרחב   -. כיצד הגילאים הללו, וההלכה הזו, באים לידי ביטוי בימינו?    6
 ____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ __
 ____________________________________________________________________ 

 
 חנוך לנער ע"פ דרכו   –נספח לחלק ג  

 משלי פרק כב  

ה: ֹּא יָּסּור ִמֶמנָּ ִקין ל כֹו ַגם ִכי ַיזְּ  )ו( ֲחנְֹּך ַלַנַער ַעל ִפי ַדרְּ

 

 ד"ה ]ו[ חנוך לנער   מדרש משלי )בובר( פרשה כב

 חנוך לנער על פי דרכו.  

 ר' אליעזר ור' יהושע,  

אם חנכת בנך עד שהוא נער בדברי תורה הוא מתגדל בהם והולך, שנאמר גם כי   -ר' אליעזר אומר

 יזקין לא יסור ממנה.  

)תרגום(: כאותו השור שאינו לומד לחרוש ומתקשה בכך בסופו של דבר. וכאותו   -ור' יהושע אומר

 צעיר שבכרם שכשהוא צעיר ורטוב ניתן לתקנו וכשהוא מתקשה אין אתה יכול לו.  מחצ

כהדא תורתא דלא יליפא רדיא ומתקשיא עלה בסופא, וכהדא עוברתא דכרמא   -]במקור בארמית 

 דאית לה אתר כי אתא עד דהיא רטיבא, וכדקשיא ליה אי את יכיל לה[ 
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 קלמיש שפירא האדמו"ר מפיאסצנא מתוך ההקדמה חובות התלמידים רבי קלונימוס 

 יזקין לא יסור ממנה".  "חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי  שלמה המלך אמר במשלי )כ"ב ו'(

אביו עודה תקיפה עליו ישמע לו ויעשה כמצותיו, רק גם   זה הוא עיקר החינוך שלא בלבד בשעה שהנער נער, ויד

 אף כי יזקין לא יסור ממנה.   ,כשיגדל והוא ברשותו

 תלמידו עשה כך וכך,   כי החינוך לא צווי לבד הוא, שמצווה את בנו או

 גם לא הרגל בלבד הוא, שמרגילו לעשות מעשים טובים,  

 גדול ויותר פועל מן הציווי ומן ההרגל הוא החנוך.  יותר

 ה בו. ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצא  הכוונה היא לגדל -חינוך הבנים

אליו ביאר לנו   אבל שלמה המלך לא את תכלית החינוך בלבד הודיענו, גם את האופן והאמצעי איך לבוא

 דרכו של כל אחד ואחד.  במילים "חנוך לנער ע"פ דרכו", על פי

הבע"שט ותלמידיו אחריו זצ"ל, רק שצריכים   הורנו קדושי ישראלאין מדה וטבע רע בהחלט בילד ישראל 

והיה כאשר   אם יש לפניו תלמיד במדת עקשנות שהיא רעה,  יתבונן בהם ולגדלם. למשל לדעת איך לשמש

ובמסירות נפש, לא קל ולא הפכפך יהיה....   יתגדל ויקבל עול תורה ועבודת ד', כמה תהי' כל עבודתו בעקשנות

 .שאינם מפורשים

 הרב שמשון רפאל הירש, בראשית ח, כא 

 המקורית של ,נער": לנענע ולהשליך מעליו מה משמעות "נעורים"? ההוראה 

משמעות "נעורים": צעירים רוצים להתפתח מתוך עצמם. רשמים טובים או רעים אינם נקלטים   

בם דרך קבע. טבע הנער עודנו בתכונתו המקורית, טרם התעטף בטלית של חנופה, עודנו "מנער"  

ים. אוי לו למי שסבור שהילד  מעליו רשמים טובים ורעים. צעירים אינם לא צדיקים ולא רשע

הממוצע הוא רשע ומרושע! מי שמכיר ילדים, יודה: לא, אין זה נכון, הנוער איננו מושחת, יצר לב  

מספר המבוגרים   –האדם איננו רע מנעוריו. לא מנעוריו ישאף האדם אל הרע. בזמנים רגילים 

שכן טרם    –ות את הרע השואפים אל הרע הוא רב ממספר הצעירים. אמת, צעירים עלולים לעש 

הורגלו להיכנע לעול מצוות. שליטה עצמית ומשמעת דומות עליהם כעול, ובשאיפתם לעצמאות  

"ינערו" עול זה מעליהם. אכן קשה להתגבר על עצמאות זו של הרצון. חוסר הבגרות השכלית  

 יד. אך עצמאות זו היא היא השורש של האישיות המוסרית שלעתמתווה עליה את תו העקשנות, 

כדי לחשל את אופיו בדרך הטוב.  –...וכך נטע הקב"ה בלב כל אדם את השאיפה לעצמאות 

: הצעיר משלח רסן, "מנער" ופורק את העול. אך משהוא  עצמאות זו מתגלה תחילה כ"נעורים"

מגיע לכלל הכרה, שתכלית המצווה היא חירות ולא הגבלה, הרי הוא מתמלא התלהבות נעורים,  

 כל אידיאל נעלה. ונודר להתמסר ל

 154-155, עמ' טב למיטב טנדוהרב ישראל סמט, 

כשלא  שאלה: ארבע.  בן  ילד  לי  הרצפה    יש  על  נשכב  ישר  הוא  מבקש,  שהוא  מה  את  לו  נותנים 

כל   מבוקשו.  את  לו  נותנים  שלא  עד  נרגע  אינו  הוא  ולבעוט.  ברגלים  לרקוע  להשתולל,  ומתחיל 

מה   לסרב.  אעז  לי אם  ואוי  לו משהו,  לדרישה שאקנה  ובמאוחר  במוקדם  מגיעה  יציאה מהבית 

 לעשות? 

ת בתרבות החושבת שלילדים יש רק זכויות ללא  התופעה אותה תיארת היא תופעה כלליתשובה:

גם  לילדים את צרכיהם, אך עם זאת צריך ללמד אותם  כל חובה. ההורים אמנם חייבים לספק 

ריסון ואיפוק.אמרו לא חשוב לפעמים ללמוד לומר "לא"! פעמים רבים אנו טועים לחשוב שאהבה  
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יתים אהבה משמעה לשים גבולות,  לילד מתבטאת בכך שניתן לו כל מה שירצה. אין זה נכון. לע

לדעת להגיד לא, בבחינת "את אשר יאהב ד' יוכיח". צריך להרגיל ילד מגיל צעיר לכך שאין הוא  

פחות ממה שהוא   יקבל  שבו  גוררת מצב  השתוללות  כל  להפך:  בעקבות השתוללות.  כלום  משיג 

יפסי תזיק,  אלא  לו  תועיל  לא  שההשתוללות  שיודע  ילד  לקבל.  ורגיל  לא  רוצה  אם  להשתולל.  ק 

 נציב לילד גבולות, נמצא את עצמנו נכנעים לו יותר ויותר. 

ילד שלא הוצבו לו גבולות בילדותו, עלול לגדול למבוגר חסר גבולות. הוא יתקשה    נזקים עתידיים

במשפחה   בוגר  כאדם  לפעול  ויתקשה  בצבא  לתפקד  יתקשה  הספר,  בבית  מקומו  את  למצוא 

דורש לעמוד במערכות כללים מגבילות, ואדם שהמנגנון המרסן הפנימי שלו  ובחברה. תפקוד כזה  

 יתקשה בכך. –לא נבנה בילדותו 

ורע היא    טוב  אלא  נאותות,  התנהגות  יכולות  ירכוש  שהילד  כדי  רק  לא  חשובה  גבולות  הצבת 

י  הבסיס ליכולת הפנימית להבחין בין טוב ורע, מותר ואסור. הגבולות שאותם מציבים הורים בפנ

יוסף שעמד לחטוא   ילדיהם הם היסוד ליראת השמים שלהם בהמשך חייהם. חז"ל מספרים על 

ו"ראה דמות דיוקנו של אביו", ודמות זו שראה היא שאפשרה לו לעמוד בניסיון. דמות דיוקנו של  

 האב היא היכולת הפנימית שפיתח יעקב בבניו לעמוד ביצרם ולא לעבור את גבול המוסר.

כמובן שצריך להציב גבולות מתוך אהבה. אסור שאנחנו וילדינו נחשוב שאם   בהלהסביר מתוך אה

אין נותנים לילד משהו או אוסרים עליו לעשות דבר מה, הדבר נעשה מחוסר אהבה. כשמציבים  

יש   אך  להבין,  יכול  ילד  הכול  לא  ומסביר.  מרגיע  בטון  אלא  כועס,  בטון  כך  על  לדבר  אין  גבול 

כפי הב נתו. גם אם אין הוא מבין, חשוב שידע שלהורים יש הסבר למה שהם  לנסות להסביר לו 

 עושים, ולפי הבנתם הם עושים את מה שנכון בשבילו. 

 הגאון מוילנה, פירוש על ספר משלי, פרק כב, ו

חנוך לנער כשהוא עוד נער, ואז גם כי יזקין לא יסור. והעניין כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו,  

כלומר מזלו שנולד בו, כמ"ש האי מאן דבצדק יהיה גבר צדקן כו' )שבת קנו.(. וכשנולד במזל רע,  

או  אז על זה ניתנה הבחירה ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר שירצה להיות: או צדיק 

רשע או בינוני. וכמ"ש במס' שבת )שם( האי מאן דבמאדים יהיה שופך דמים אר"א או מהולא או  

טבחא או ליסטים. וזכר אלו הג', והוא לפי שמזלו מורה שיהיה שופך דמים, אך בבחירתו יוכל  

לבחור באלו הג': או מהולא, והוא צדיק שעושה מצוות עשה, או טבחא )שוחט( הוא בינוני, או  

דרך מזלו וטבעו, כן   –ים והוא רשע שופך דמים כמשמעו. וזה שאמר חנוך לנער על פי דרכו ליסט

תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיזקין לא יסור ממנה. אבל כאשר תעבירהו על מזלו, עתה ישמע  

 לך מיראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עולך מעל צוארו יסור מזה, כי אי אפשר לו לשבור מזלו. 

 "ה קוק )הסכמות הראיה, פח( הראי

כאן בפרשה קטנה זו, כל סוד החינוך הוא מונח. הננו למדים שגם הנער בהגיעו לגיל החינוך כבר   

יש לו דרך מיוחדת, דרך שלו. ואם יש לו דרכו המיוחדת לו, אין ספק שאנחנו הגדולים אשר כבר 

הננו חייבים  תנו הלאה, התרחקנו מאותה הדרך של הנער, מפני שהימים ושטף החיים נשאו או

בבואנו לחנך את הנער שלנו לשוב ולהסתכל בנשמת הנער להבין את דרכו כדי שנוכל לחנכו כל פי  

בטוחים נהיה שהתוצאה של חינוך כזה תהיה אותה השאיפה אשר לה אנו   -רק אז -דרכו, ואז 

 5עורגים, כי 'גם כי יזקין לא יסור ממנה'.

 
 רוך מתוך דף מקורות במרשתת ע 5
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 ( 37שורה )'לינוקא לבי מדרשא' –  ( 8)שורה  דף ל עמוד א'עד היכן' -  10סוגיה 
 נושא : עד היכן לימוד תורה

 מבנה ותוכן ❖

הסבר את שאלת הגמרא בשתי אופנים )לפחות(. לאחר  .  עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה. 1

 היכן..". ים עונה הגמרא לשאלה "עד \מכן, כשנקרא את תשובות הגמרא, שים לב לפי איזה הסבר

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

א. ממי הוא לומד.    ב. מה   –נותן דוגמא ממנה אפשר ללמוד "עד היכן" שמואל  בשםרב יהודה . 2

 __________________ ______________________________________   הוא לומד ממנו?

 ____________________________________________________________________ 

  ...6מיתיבי . 3

 _____________________________  הסבר היטב.    שמקשים על רב יהודה? הקושיהא. מהי 

_____________________________________________ _______________________

 ____________________________________________________________________ 

 _____________________________________  של הגמרא על הקושיה? פרט התירוץ ב. מהו 

 ____________________________________________________________________

 ____________________ ________________________________________________ 

 החובה של האב כלפי בנו היא:   -לפי רב יהודה "עד היכן לימוד תורה"  –ג. מסקנת ביניים 

____________________________________________________ ________________ 

 ..     ואבי אביו מי מיחייב והתניא. 4

 עברי -ארמימילון 

 פתיחה לקושיה על דברים שנאמרו.  -והרי שנינו בברייתא  -והתניא

 ________   -מי... = _ _ _ ...?    מיחייב

 נסביר את הפסוק בצורה הבאה...")"כיצד נסביר פסוק מסויים?(  מושג   "ומה אני מקיים"

 נלמד את הברייתא, ולאחר מכן ננסה להבין מהי הקושיה מהברייתא.  -א. ראשית

 היכן מסתיימת הברייתא? במילה _________________.   -לצורך העניין 

 כתוב כיצד מסבירים חכמי הברייתא את כל אחד מהפסוקים:  -פסוקים 2ב. בברייתא מובאים  

 __________________________________________________________   -פסוק א

 
 מברייתא )משנה חיצונית(  -האם אתה זוכר את פירוש הביטוי מיתיבי? קושיה ממקור תנאי, וליתר דיוק 6
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 לומדים ש _________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________   -פסוק ב

 ________ לומדים ש ____________________________________________________ 

 הברייתא הזו הובאה כקושיה על התובנה האחרונה שבגמרא.   –ג. כפי שפתחנו 

 קושיה לדברי רב יהודה כפי שהבינה אותם הגמרא?  -מה מתוך הדברים בברייתא מהווה סתירה

 ____________________________________________________________________

 _______________________________ _____________________________________ 

 הקף את האפשרות הנכונה בכל משפט.   -לפניך מספר משפטים  –..." הוא דאמר כי האי תנאד. "

 את הברייתא שהובאה.  סותרים \מתאימים התירוץ של הגמרא הוא ש: אכן דברי רב יהודה 

 לברייתא אחרת.  סותרים \מתאימיםאך דברי רב יהודה 

 לו לחלוק על ברייתא. אסור \מותר, ולכן תנא\אמורארב יהודה הוא 

 הגיוני שתהיה סתירה בין שתי ברייתות. לא\כןאך 

 לא מסתמכת על ברייתא אחרת. \כן מתאימה לברייתא אחת, אך היא כן \שיטת רב יהודה לא 

 ...מה לומדים חכמי הברייתא מהפסוק : "ולמדתם אותם את בניכם..."? דתניא ולמדתם אותם ה. 

 ___ _________________________________________________________________ 

 מה לומדים חכמי הברייתא מהפסוק : "והודעתם לבנים ולבני בניך..."? 

 ____________________________________________________________________ 

 . מהי מסקנת הגמרא לשאלה בה פתחנו "עד היכן לימוד תורה"?  5

 _____________________________________________    -דורותב

 _________________________________________  -בחומר הלימוד

 . כיצד מחשיב ריב"ל סב שמלמד את נכדו תורה? 6

 ___________________________________________________ 

   -המשך הגמרא  

  כיסוי  פרש שהטיל]  ' יהושע בן לוי דשדי דיסנא ארישיהלר ] מצאו]ר' חייא בר אבא אשכחיה

  ללמוד  [והיה מביא את התינוק לבית הכנסת [ וקא ממטי ליה לינוקא לבי כנישתא ]על ראשו זול

  ?שאתה ממהר עד כדי כך, שאין לך זמן להתלבש כראוי[ מה כל זה[  מאי כולי האי  [לו] אמר ליה.

והודעתם לבניך"  " [ מה שנאמר ולא חשוב הוא קטן דבר האם[   מי זוטר מאי דכתיב [לו]אמר ליה
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יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחרב"? מכאן " מיד בהמשך הדברים ] וסמוך לו] וסמיך ליה

עד דמקרי  בשר[  היה טועם  [   ר' חייא בר אבא לא טעים אומצא ,לאחר ששמע דברים אלה ,ואילך

 על מה שלמד אתמול [ שהיה מקרא לתינוק ומוסיף לועד ]לינוקא ומוספיה

שהיה מביא את  ] עד דמייתי לינוקא לבית מדרשא[ טועם בשר] רבה בר רב הונא לא טעים אומצא.

 .ש[התינוק לבית המדר

 .מה היו מנהג החכמים בקשר ללימוד בניהם תורה? מה שונה בכל הנהגה לעומת האחרת?7

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 __________________________________ . מהו המסר שמועבר לילדים ע"י הנהגות אלו?8

 ___________________________________________ _________________________ 

 . איזה הנהגות נוספות אתה מכיר שקשורות לדאגה לכך שהילדים ילמדו תורה? 9

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________ . מה עושים בשבילך, בשביל שתלמד תורה?  10

'לא צריכא  -(37)שורה  דף ל עמוד א 'אמר רב ספרא' -חלק א  -  11סוגיה 

 ( 40)שורה ליומי'

 נושא : שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד 

 מבנה ותוכן ❖

 אמר רב ספרא משום ____________________ )תחילת השורות הרחבות( 

 _ . את הפסוק בו אנו עוסקים אנחנו מכירים ואומרים כל יום, בפרשת ______________ 1

דרשת הפסוק כאילו היה כתוב בצורה שונה, כך שניתן ללמוד ממנו    מושג   . "אל תקרי"  2

 בדרך רמז דבר נוסף, שהוא מעבר לפשט הבסיסי של הפסוק. 

לבניך"  ניתן לקרוא בדרך של "אל תקרי", ובמקום    ושננתםא. רב ספרא אומר שאת המילה "

 לומר "ושננתם" לומר _ _ _ _ _ _. 

הציווי שטמון בקריאה   -וכתוב מהו המסר -"לעולם..." –קרא את המשך דברי רב ספרא  ב.

___________________________________________________     "ושלשתם"?

_____________________________________ _______________________ 

 מסר זה טמון בפסוק )ראה ברש"י(? ______________________________כיצד  ג.

הסבר במילים שלך את השאלה. ___________   -על דברי רב ספרא שואלת . הגמרא3

_____________________________________________________________ 

 א, כך שהשאלה על ביצוע דבריו כבר לא קשה. את הדרכת רב ספר מבארת. הגמרא 4
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"ליומי" = "לשלש את הימים" הכוונה היא לא לחלק את החיים לשלושה אלא כל יום ויום.  

הסבר:_______________________________________________________________ 

 _____________ _____________ __________________________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

מהי?   -מוזכרת תקנה קדומה של רב עמרם גאון, שנוהגת עד היום תוספות. בעניין זה, ב5

 ____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

. בעלי התוספות מציעים דרך נוספת "לשלש את הימים", מהי? מאיפה לומדים אותה? 6

__ __________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

* מדוע יש ללמוד את שלושת התחומים הללו? מדוע לא מספיק אחד מהם? מה ההבדל ביניהם?  

 ום?  כיצד למדו "תלמוד" קודם שהוא נכתב כמו שאנו מכירים אותו הי

א רָּ ִנים ַלִמקְּ ֵמש שָּ  ,ֶבן חָּ

נָּה  ,ֶבן ֶעֶשר ַלִמשְּ

ֹות ֵרה ַלִמצְּ לש ֶעשְּ  ,ֶבן שְּ

מּוד ֵרה ַלַתלְּ  ,ֶבן ֲחֵמש ֶעשְּ

ה ֵרה ַלֻחפָּ מֹוֶנה ֶעשְּ  ,ֶבן שְּ

ּדֹוף ִרים ִלרְּ  ,ֶבן ֶעשְּ

לִשים ַלכֹּחַ   ,ֶבן שְּ

ִעים ַלִבינָּה בָּ  ,ֶבן ַארְּ

ה  ֶבן ֲחִמִשים ֵעצָּ  ,לָּ

ה נָּ  ,ֶבן ִשִשים ַלִזקְּ

ה ִעים ַלֵשיבָּ  ,ֶבן ִשבְּ

ה בּורָּ מֹוִנים ַלגְּ  ,ֶבן שְּ

שּוחַ  ִעים לָּ  ,ֶבן ִתשְּ

עֹולָּם ֵטל ִמן הָּ ַבר ּובָּ עָּ ִאּלּו ֵמת וְּ ה כְּ  :ֶבן ֵמאָּ

 )פרקי אבות פרק ה משנה כא(

 

 פרק ב' –רמב"ם הלכות תלמוד תורה  

 הלכה יא 

יבין וישכיל   רה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה ושליש  וחייב לשלש את זמן למידתו: שליש בתו

אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד  

שידע היאך הוא עיקר המדות, והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי  

 .השמועה וענין זה הוא הנקרא גמרא

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%90
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 הלכה יב 

ביום, ובתורה תשע.אותן התשע, קורא  היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות   כיצד?

בשלש מהן בתורה שבכתב, ובשלש בתורה שבעל פה, ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר  

מדבר. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן, ופירושן בכלל תורה שבעל פה, והענינים הנקראים  

יגדיל בחכמה ולא  פרדס בכלל הגמרא הן. במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם, אבל כש

יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה  

שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי  

 .רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו 

 ה והתלמוד. סמן במרקר היכן שמופיע לימוד המקרא, המשנ -בהלכה יא

 שים לב כיצד הרמב"ם מסביר כל חלק בתורה. 

כיצד מורה הרמב"ם לבצע את הלימוד הלכה למעשה, והאם יש הבדל בין אדם שכבר עבר על כל  

 משניות וכד'? -ההלכות לבין אדם שעוד לא בקי בהלכות -המשניות

 ____________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________

 ____________________________ __________________ ______________________ 

 ( 51'דברי הימים שמונה')שורה  –( 40דף ל עמוד א לפיכך)שורה  -חלק ב   11סוגיה 

 נושא : סופרי האותיות

 מבנה ותוכן ❖

 "לפיכך נקראו ראשונים סופרים.." . 1

 קדומים שנקראו "סופרים".-פירוש: היו חכמים ראשונים 

 רש"י מפנה אותנו אל התנ"ך, על מנת לתת דוגמא לחכמים 

 קדומים שנקראו סופרים. -ראשונים

 פתח את התנ"ך במקום אליו מפנה רש"י וכתוב היכן גרו אותם 

 הם היו. סופרים, וצאצאים של איזו דמות תנכ"ית מוכרת

  __________________________________________

 __________________________________________ 

 מסקנות הגיעו? לפי פשט הגמרא  5. מה היו סופרים אותם "סופרים" ולאיזה 2

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%90_%D7%99%D7%91
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 ____________________________________________________________________

_______ ___________________________________________ _______________ ___ 

 . מאז אותם "ראשונים" שנקראו "סופרים" עברו כמה שנים... )כמה?...(.3

 חכמי הגמרא התלבטו לגבי כמה מהתובנות שנאמרו לעיל.

היעזר בפירושי המילים שלפניך על מנת להבין את קטע הגמרא ולענות על  אוצר מילים ❖

 השאלות. 

 ונמנה=ונספור   -ואימנינהו נביא  -ניתי  מהצד הזה  -מהאי גיסא שאל  –בעי 

 וספרו אותם -ומנו-ומנאום  האם -מי ספר תורה  -ס"ת אמר לו -א"ל

 פסוקים  -פסוקי  אנחנו  -אנו בקיאים -בקיאי הם -אינהו

 לספור )למנות(  -ה לימנוי גם כן  -נמי להביא  -ליתי בכל אופן  -מיהא

 חילקו לו    -פסקי ליה בא"י -במערבא בא הגיע  -אתא שכאשר -דכי

 מילים שכתובות בכתיב מלא ובכתיב חסר  –חסרות ויתרות  לפסוק זה  -להאי קרא

 

שורות מלמטה(: _________________________   9"בעי רב יוסף" )   א. שאלה ראשונה

_____________________________________________________________ 

 שורות מלמטה( ___________________________  6"בעי רב יוסף"  )  ב. שאלה שניה

_____________________________________________________________ 

 ג. התשובה לשתי השאלות זהה: _______________________________________ 

. על מנת להוכיח שבדור חכמי הגמרא כבר לא היה ברור אפילו לגבי חלוקת פסוקי התורה  4

פסוקים    3הביאה הגמרא פסוק שבבבל היה נחשב פסוק אחד, ואילו בא"י היו מחלקים אותו ל

 שונים. 

לק את הפסוק המדובר לשלושה חלקים.  א. פתח את התנ"ך ונסה לח

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

חלוקת הפסוק( ספר התורה שלנו הוא כמו ספר התורה של חכמי א"י או של  ב. האם לעניין זה )של 

חכמי בבל?____________________________________________________________  

 . כמה פסוקים ישנם בספרים הבאים: 5

 ___________דברי הימים _______________  -____________תהילים -ספר תורה 
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 ( 13דף ל עמוד ב'אלא בסופה')שורה  –(  51א 'ת"ר')שורה   דף ל עמוד -  12סוגיה 

 נושא : ושננתם   

 מבנה ותוכן ❖

  . א.הברייתא )שורה אחת לפני סוף העמוד( דורשת את המילה "ושננתם" )בצורה שונה ממה  1

 מהי הדרישה בציווי "ושננתם"?  -שדרשנו לפני כן(

 המקורי של המילה ושננם )לבניך( הוא ______  ב.הפירוש

 ג.הדרשה היא ____________________________________________________ 

ד.והחיבור בין הפשט לדרש הוא שצריך ללמוד בצורה כזו ש ]השלם לפי הגמרא )שורה אחרונה  

 בעמוד([ _________________________________________________ 

 או הסתכל ברש"י( ______________ \ים לרמה כזו של ידיעה?)חשוב לבד ו.איך מגיע2

מביאה מספר פסוקים המלמדים על הצורה בה יש לדעת את הפסוקים.   הברייתא –"שנאמר..." 

קרא   -מה פשט הפסוקים? מה לומדים מכל פסוק? פתח את הפסוקים בעזרת התנ"ך. אם צריך

 פסוקים לפני ואחרי על מנת להבין על מה מדובר. ולבסוף הסבר את המשל והנמשל. 

  "אמור לחכמה אחותי את..."

 ___________________________  ______________________  .א.פשט הפסוק מדבר על:3

 __________________ ________ ב.הדרשה היא ________________________________ 

 .קשרם על אצבעותיך...  4

 ________ _________ א.פשט הפסוק מדבר על: _________________________________ 

 _____________________________ _______ היא _____________________ ב.הדרשה 

   כחיצים ביד...5

 __________________________  _________א.פשט הפסוק מדבר על: _______________ 

 ____________________________________ ________ ב.הדרשה היא ______________

 .חיצי גיבור שנונים...  6

 _____________________ _________וק מדבר על: ____________________א.פשט הפס 

 ___________________________________ _______ ב.הדרשה היא _______________  

 .חיציך שנונים... 7

 _____________  _________א.פשט הפסוק מדבר על: ____________________________ 

 ________________________________ ________היא __________________ ב.הדרשה

 .אשרי הגבר... 8

 _____________________________ _________ א.פשט הפסוק מדבר על: ____________

 _________________________________________ _______ב.הדרשה היא _________  



     בס"ד  

53 
 

 ר" ."לא יבושו כי ידברו את אויבים בשע9

 __________________ _________א.פשט הפסוק מדבר על: _______________________

 _______________ _______ ב.הדרשה היא ___________________________________  

 ."את והב בסופה" 10

 ____ _________הפסוק מדבר על: _____________________________________ א.פשט

 ___________________________________________ _______ב.הדרשה היא _______ 

        (33)שורה אבנים שחקו מים-( 13)שורה דף ל,עמוד ב: מ"תנו רבנן - 13סוגיה 

 נושא : הגנת התורה מפני יצר הרע

 חלקים:   3-היחידה מתחלקת ל ותוכן :מבנה  ❖

 סם תם. נמשלה תורה כסם חיים.   -ושמתם "תנו רבנן: חלק א:

משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה)תחבושת( על מכתו. ואמר לו: בני, כל זמן  

שהרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאתך, ושתה מה שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין  

תיירא. ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי)פצעים(.כך הקב"ה אמר להם לישראל בני  אתה מ

בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו,  

הלא אם תטיב שאת. ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמסרים בידו שנא' לפתח חטאת   שנאמר

ו ומתנו בך, שנאמר ואליך תשוקתו. ואם אתה רוצה אתה מושל בו  רובץ. ולא עוד אלא שכל משא

 שנאמר ואתה תמשל בו." 

   כתוב את הפסוק המלא מהתורה של המילה "ושמתם" וציין את מקורו.. 1

 ____________________________________________________________________ 

 היעזר גם ברש"י. סם תם. נמשלה תורה כסם חיים", –"ושמתם  הסבר את הקטע:. 2

 ____________________________________________________________________

_________________________________________________ __________________ 

 מלא את התאים החסרים בטבלה:  הגמרא הביאה משל ונמשל. א. .3

 הנמשל  המשל 

  האבא 

  הבן 

 היצר הרע  

 התורה  

  הסרת הרטיה 

  "הרי היא מעלה נומי)פצעים("
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 _________________________________________ ב. הסבר במילותיך את המשל והנמשל.

 ____________________________________________________________________ 

 הגמרא מסבירה את הנמשל על פי פסוק מן התורה,כתוב את הפסוק בשלימותו ואת מקורו. . 4

 __________________________________________________________________ __ 

 הסבר כל קטע על פי חלוקה זו:-לפניך חלוקת הפסוק על פי הגמרא . 5

 ________________________________ -א. "הלא אם תיטיב שאת"

 ________________________ -ב. "ואם לא תיטיב,לפתח חטאת רובץ" 

 _____________________________________ -תשוקתו"ג. "ואליך 

 ____________________________________ -ד. "ואתה תמשול בו"

 כי יצר לב האדם רע מנעוריו.   "ת"ר, קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע, שנאמר: חלק ב:

 רק רע כל היום.   עליו בכל יום, שנאמר:  מתחדשאמר רב יצחק יצרו של אדם  

עליו בכל יום ומבקש המיתו שנאמר צופה רשע לצדיק   מתגבר ר' שמעון בן לוי, יצרו של אדם ואמר

 ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו שנאמר אלהים לא יעזבנו בידו." 

 _________________________________  מה אומר רב יצחק ומה אומר ר' שמעון בן לוי?. 1

 ____________________________________________________________________ 

אולי תכוין לדעת גדולים..( -חשוב, מה ההבדל בין אמרותיה?)רמז: אם תפתח בפסוקים .2

 ____________________________________________________________________ 

"תנא דבי ר' ישמעאל בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח   ג:חלק 

הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע אם אבן הוא נימוח   ואם ברזל הוא מתפוצץ שנאמר

 אבנים שחקו מים". : הוי כל צמא לכו למים. ואומר  :שנאמר

 ית המדרש אם יצר הרע משתלט על האדם?ללכת לב מדוע לפי דעתך, מציע ר' ישמעאל, .1

 _______________________________________________________ ________ _____ 

   (למה נמשלה התורה ולמה נמשל יצר הרע וכיצד התורה מנצחת בכל אחד משני המקרים ?2

 ________________________________ ____________________________________ 

  (תן דוגמא מהחיים שאם לומדים תורה, אפשר לנצח את יצר הרע?3

 ______________________________________________

________________________________ ______________

 ___________________________________________ 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCz77ozoHdAhXRZlAKHSWYBgUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bizmakebiz.co.il%2FMembers%2F1ced00b9-be7a-467c-a0b4-1a6e7bfd88bd%2FPortfolio%2F16226%2F&psig=AOvVaw3s5LAJh3f7QieqmJh3U2oG&ust=1535060137446675


     בס"ד  

55 
 

 טע ממסכת ברכות דף ה,עמוד א:לפניך ק   -ערכים ורלווטניות ❖

אדם יצר טוב על יצר  ירגיז "אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם

אּו" [5] "שנאמר [4] ,הרע ַאל ֶתֱחטָּ זּו וְּ יעסוק בתורה,   -מוטב, ואם לאו  –; אם נצחו  ִרגְּ

ֶכם"; אם נצחו  ַבבְּ רּו ִבלְּ יקרא קריאת שמע, שנאמר "ַעל   -מוטב, ואם לאו   –שנאמר "ִאמְּ

כַ  ֶכם"; אם נצחו ִמשְּ ה -מוטב, ואם לאו   –בְּ דֹּמּו ֶסלָּ  " [6].יזכור לו יום המיתה שנאמר "וְּ

 וש עין אי"ה)הרב אברהם יצחק הכהן קוק(: פיר

"הכוחות שבאדם הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה, ע"כ כוחות הרעים  

שמצד היצה"ר אין זה עצה טובה להחלישם ולמעטם, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב ולא  

ואם וטובם, רק יוכל להנות מטובם. ע"כ הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במיל

שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש והרעים יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת גם הרעות טובות  

הנה, בשמרם את גבולם. והנה מצד טבע האדם הכוחות הרעים המה נעורים ומוכנים לפעולה יותר  

ושליטים   מהכוחות הטובים. ע"כ ירגיז אדם יצה"ט לעורר הכוחות הטובים שיהיו מוכנים לפעולה

על הכוחות הרעים. וכ"ז יתכן באדם שההרגש המוסרי יפה בו, ומרגיש מעצמו כל הדרכים 

הטובים. אבל מי שנפשו לא נטהרה כ"כ, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובים, עד שיקבלם מהתורה  

מוד, ע"כ יעסוק בתורה, פירוש בתורת אותם הדרכים הטובים שצריך להגבירם בנפשו. דעל   -והלי 

התורה בכללה א"צ לאזהרה זו, שהוא מוזהר ועומד ע"ז. והנה ע"י הידיעה יקנה כח  עסק

ההתעוררות לכסוף אל הדרכים הטובים. אבל אם נפשו עופלה כ"כ, שאין הידיעה מספקת לעורר  

כוחות הטובים שבנפשו, אז צריך לעורר את כח ההרגש, שהוא עושה בנפש רושם יותר מן הידיעה.  

אחר בעה"י, ויתבאר בס"ד במאמרי, "תדע שהרי אדם קורא ק"ש שחרית   וכבר ביארתי במקום

וערבית וערב אחד לא קרא דומה לו כמי שלא קרא ק"ש מעולם", שסגולת ק"ש היא לעורר את  

ההרגש הטוב, שהוא מוסיף אומץ להשכל הטוב. וכל אלה הררכים יכונו רק להחזיק את הכוחות  

הנפש. אלא שאם עכ"פ לא אזיל, אז ההכרח להשתמש    הטובים, אבל לא להחליש שום כח מכוחות

במדה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור גבולם ע"י התגברות הדמיון הכוזב לחבב  

הנאות העוה"ז יותר מהראוי, ע"כ יזכיר לו יום המיתה, אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק  

החליש הכוחות הרעים, כי בהחלש  את הכוחות הטובים, היא עצה יותר הגונה מהדרך שהיא ל

 ".כוחות הנפש לא ימנע שיהי' זה הפסד גם לדברים הטובים

 מדוע לפי הרב קוק יש את ההדרגתיות במלחמה מול היצר? •

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________ 

 מדוע לא יזכר מיד ביום המיתה? •

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A3_%D7%94#cite_note-4
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A3_%D7%94#cite_note-5
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A3_%D7%94#cite_note-6
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   (41)שורה דאגמריה עיסקא-(33)שורה להשיאו אשה-דף ל,עמוד ב: מ  -  14סוגיה 

 אומנות  וללמדו אשה  נושא : להשיאו

 מבנה ותוכן ❖

 יתא בדף כ"ט.  י ביחידה זו חוזרת הגמרא לבאר את חובות האב כלפי בנו על פי הבר הקדמה:

 חלקים,כשכל חלק מבאר חובה אחר: 3-הקטע שלנו מתחלק ל 

 להשיטו בנהר ג.ללמדו אומנות   ב.להשיאו אשה   .א

         . להשיאו אשה .א

 להשיאו אשה,מנלן? "

 קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים.  :דכתיב 

ניתן לה מידי ולבשייה ונכסייה כי היכי   בשלמא בנו בידו. אלא בתו, בידו היא?! הכי קאמר להו

 "דקפצו עלה אינשי

 _______________________________________   הסבר את שאלת הגמרא "מנלן"? .1

 ___________________________________ אב להשיא את בנו? מה המקור לחיוב ה .2

 פרט. ___________________________   האם יש חיוב על האב להשיא גם את אשתו? .3

 ______________________________________________________________ 

)המחשבה הראשונית( שהאב לא יהיה מחוייב להשיא את מה ההוא אמינא שאלת אתגר:

 בתו?}היעזר ברש"י{ 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________________ _____________ 

 ב.ללמדו אומנות.

 ראה חיים עם אשה אשר אהבת.  :"ללמדו אומנות,מנלן? אמר חזקיה דאמר קרא

 כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות. -אם אשה ממש היא 

 כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות. -אם תורה היא 

 :סטותרבי יהודה אומר כל שאינו מלמדו אומנות מלמדו לי 

 ליסטות ס"ד אלא כאילו מלמדו ליסטות מאי בינייהו איכא בינייהו דאגמריה עיסקא"

 _______________________________________   הסבר את שאלת הגמרא "מנלן"? .1
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 ______________  ומאיזה מילה לומדת הגמרא חיוב זה? על איזה פסוק מסתמכת הגמרא, .2

 ________________________________________________________________ 

  פירושים למילה "אשה",וכיצד ניתן ללמוד מכל פרוש לעניין חיוב לימוד האומנות? 2כתוב  .3

 _________________________________________________________________ 

_____________________________________________ ____________________ 

 __________________________   מה אומר ר' יהודה לגבי אב שלא לימד את בנו אומנות? .4

 _________________________________________________________________ 

 תרגם והסבר את הקטע הבא:" מאי בינייהו איכא בינייהו דאגמריה עיסקא".  א.  .5

 _______________________ __________________________________________

 _________________________________________________________________ 

   בהסברך התייחס לנפקא מינה)ההבדל המעשי( בין ת"ק לר' יהודה? .ב

 _______________________________________________________________

___________________________ ____________________________________

 _______________________________________________________________ 

 _____________________________________________  כמו מי נפסק הלכה למעשה?  .6

 __________________   האם מוטלת חובה על האב ללמד גם את בתו אומנות? חווה דעתך, .7

 ___________ ______________________________________________________ 

 ג.להשיטו בנהר 

 פרשנות והיסק ❖

 "ויש אומרים אף להשיטו בנהר. מאי טעמא? חיותיה הוא."

 ______________________  מה הטעם לחייב את האב ללמד את בנו שחיה?)היעזר ברש"י( .1

 _________________________________________________________________ 

2.  

 אוצר מילים   ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  שקפצו עלה אינשי  מניין לנו  מנלן 

  חיותיה היא   דכתיב 

 יש ביניהם)הבדל( איכא בינייהו   בשלמא

ניתן לה מידי ולבשייה  

 ולכסייה 

ניתן לה משהו ללבוש  

 ולהתכסות 

  דאגמריה עיסקא 
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עד "שניהם   (41)שורה דף ל' עמ' ב:"כל מצוות הבן על האב" -  15סוגיה 

 ( 46)שורה שווים"

 " האב על  הבן מצוות כל"  הביטוי נושא : הסבר 

 מבנה ותוכן ❖

  כלל: בדרך כלל כשהגמרא מביאה ציטוט חלקי מהמשנה, היא מתיחסת גם להמשך הציטוט, .1

  לכן תמיד נפתח את המשנה כדי לראות את הציטוט המלא ובעקבות כך את התמונה השלימה.

 _ העתק מהמשנה את הקטע המלא.______________________________   על כן,

 _____________________  הגמרא לקטע זה של המשנה. כתוב את ההסבר הראשון שמציעה . 2

 ____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________  כיצד דוחה הגמרא הסבר זה?. 3

___________________________________________________________________ _ 

 ______________________________________  כתוב את ההסבר השני שהגמרא מעלה.. 4

 ____________________________________________________________________ 

 _____________________   כתוב את הפירוש המילולי לביטוי הבא:"תנינא להא דתנו רבנן".. 5

_____________________________ _______________________________________ 

 __________________________  תא זו?ימהו החיזוק/הסיוע להסבר השני שמביאים מברי. 6

 ____________________________________________________________________ 

 ______ _______________________________  שה נשואה חייבת בכיבוד הורים?יהאם א. 7

 ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________  מה הדין באשה שהתגרשה?. 8

 ____________________________________________________________________ 

 החלקים החסרים בטבלה: השלם את .  סיכום של מבנה הגמרא. 9

 הקטע בגמרא  תפקיד הפסקה

 "כל מצוות  האב על הבן וכו'" 

 מאי כל מצות האב על הבן?  

"אילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה נשים   

 חייבות." 

 והתניא האב חייב בבנו למולו ולפדותו אביו אין אמו לא.  
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כל מצות האב המוטלת על הבן   אמר רב יהודה הכי קאמר  

 לעשות לאביו אחד אנשים ואחד נשים חייבין. 

כשהוא אומר  ג תנינא להא דת"ר איש אין לי אלא איש אשה מנין 

 שנים. תיראו הרי כאן

א"כ מה ת"ל איש?איש סיפק בידו לעשות, אשה אין סיפק בידה  

 לעשות מפני שרשות אחרים עליה. 

 נתגרשה שניהם שוים." ד אמר רב אידי בר אבין אמר רב

 

 אוצר מילים. 10 ❖

 פירושה המילה 

 מה מאי 

 אם תאמר אילימא 

  למיעבד 

 לבנו  לבריה 

  והתניא 

  הכי קאמר 

  להא דתנו רבנן  תנינא 

 

עד דף ל"א עמ' א "שכינה למעלה   (46)שורה דף ל עמ' ב "תנו רבנן" -  16סוגיה 

 (  16)שורה "מראשי 

 ה "הקב וכבוד הורים  נושא : כיבוד

 חלק א: כיבוד הוריםמבנה ותוכן :  ❖

דברים. השלם את הטבלה הבאה על    3-הגמרא משווה את כבוד ההורים לכבודו של הקב"ה ב  .1

 זו: פי גמרא 

הדבר   

 השווה 

המילה/פעולה השווה   הפסוק שמדבר על הקב"ה  הפסוק שמדבר על אב ואם 

 בין שניהם 

    כבוד 1

   "איש אמו ואביו תיראו"   2

 מקלל/יקלל     3

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9C_%D7%91#fn_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9C_%D7%91#fn_%D7%93
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 _______________________  מדוע? באיזה דבר אי אפשר להשוות בין הקב"ה לבין אב ואם,. 2

 ____________________________________________________________________ 

 __________________ הטעם לחיוב הבן והבת לכבד כל כך את ההורים ואת הקב"ה?  . א. מה3

 ____________________________________________________________________ 

 ___________________________________   בנוסף לטעם הבא גם את הציטוט מהגמרא.ב. 

 ____________________________________________________________________ 

 . ________________ מהו חלקו של כל אחד מהשלושה שותפים ביצירת האדם?)עיין ברש"י(. 4

 ____________________________________________________________________ 

 מדוע לענין כיבוד הורים הקדים הכתוב את האב לאם ואילו לענין מורא הקדים האם לאב?. 5

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 חלק ב: מלא כל הארץ כבודו.

 מדוע? -אמר ר' יצחק כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה"  " .1

_____________________________________________________________ 

 מדוע? -אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה" אמר רבי יהושע בן לוי " .2

_____________________________________________________________ 

 _______________________________  מדוע רב הונא הקפיד על כיסוי ראשו)כיפה/כובע(? .3

 ____________________________________________________________________ 

 הרב אליעזר מלמד   - הלכות כיפהערכים ורלוונטיות :  ❖

 יסוד ההלכה 

בתלמוד מסכת קידושין )קידושין לא, א( מסופר על רב הונא בריה דרב יהושע, שלא היה הולך  

ארבע אמות בגילוי הראש. משום שאמר: שכינה למעלה מראשי ואיך אלך בראש מגולה, הכיפה  

כאילו תוחמת את גבולו של האדם, ומזכירה לו שיש מי שהוא מעליו. ובמסכת שבת )שבת קנו, ב(,  

זים בכוכבים אמרו לאימו של רב נחמן בר יצחק בעודו תינוק, כי על פי חכמת  מסופר שהחו

המזלות ברור להם לגמרי שבנה עתיד לצאת גנב. כדי למנוע את התגשמות המזל, הדריכה האם  

את בנה שיקפיד תמיד לחבוש כיפה לראשו, כדי שיהיה עליו מורא שמים, וכן שיבקש רחמים  

יו. ולא ידע רב נחמן מדוע אימו הקפידה כל כך על כיסוי ראשו,  בתפילתו שיצר הרע לא ישלוט על

עד שפעם אחת נפל הכיסוי מראשו, והרים את עיניו וראה אשכול תמרים בדקל, ולמרות שהדקל  

לא היה שלו חשק בתמרים, ולא הצליח להתגבר על יצרו, וטיפס בידיו על הדקל ונגס בתמרים  

וב, הבין רב נחמן מדוע אימו הקפידה כל כך שיכסה  בשיניו. לאחר שהרגיש את חוזק יצרו לגנ 

 .תמיד את ראשו

ומבחינת ההלכה, חבישת הכיפה התחילה כמנהג חסידות, שחלק מהחכמים הקפידו שלא ללכת  

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF_rP-zIHdAhUKLFAKHd2mAukQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.chabadstore.co.il%2Fproduct%2F%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25A4%25D7%2594-%25D7%25A1%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2592%25D7%2594-%25D7%259E%25D7%2592%25D7%259F-%25D7%2593%25D7%2595%25D7%2593-%25D7%259B%25D7%25A1%25D7%25A3-%25D7%2595%25D7%2590%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8-17-%25D7%25A1%25D7%259E%2F&psig=AOvVaw13h14RLl5m_vA8jFNOzhiz&ust=1535059633056915
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ארבע אמות ללא כיסוי ראש, כדי להתעורר ליראת שמים. ובמשך הזמן התפשט המנהג בכל  

מנהג מחייב, שלא לילך יותר מד' אמות ללא  ישראל, עד שיצא מגדר מנהג חסידות והפך להיות 

 .. כיסוי ראש. ומנהג חסידות שלא לילך אפילו פחות מארבע אמות בלי כיפה

 שיעור הכיפה 

שאלה חשובה היא, האם ישנו שיעור מסויים לגודלה של הכיפה. רבי שלמה קלוגר, שהיה אחד  

ראש אסור מן הדין, ואפילו  מגדולי הפוסקים לפני כמאה וחמישים שנה, כתב שלגלות לגמרי את ה

פחות מד' אמות, אסור ללכת בראש מגולה לגמרי. ומנהג החסידות שהתפשט בישראל הוא שלא  

לילך יותר מד' אמות ללא כיסוי של רוב הראש. כלומר לדעתו הכיפה צריכה להיות בגודל כזה  

 .שתכסה לפחות את רוב הראש

, וכתבו שמצד הדין אין חיוב לחבוש כיפה  אולם מרבית הפוסקים חלקו עליו, ודחו את ראיותיו

שתכסה את רוב הראש. ואביא לפניכם את סיכום ההלכה מדברי האגרות משה ,או"ח ח"א א'( :  

הרוצה להחמיר ולחוש לדעת הגאון ר' שלמה קלוגר, צריך לחבוש כיפה גדולה שתכסה את רוב  

ד. ובפרט שכל יסוד חבישת  ראשו, אבל מצד הדין אין חיוב לחשוש לדעתו, כיון שהיא דעת יחי

הכיפה מבוסס על מנהג חסידות. ולכן אם הכיפה מכסה באופן שנקרא שראשו מכוסה, רשאים  

לילך כך ברחוב, ואף לברך ברכות, וכמו שעושין כן רבים, ואין להחשיבם חס וחלילה לקלים, עד  

 .כאן דבריו

את רוב הראש, אולם כתב  ב( הסכים שאין חיוב לכסות-וגם בתשובות ישכיל עבדי )ח"ו ע' קצ

 .שלכל הפחות צריך שהכיפה תראה מכל צדדי הראש

 ( 24שורה)'כתרנגולין'-(16שורה )דף ל"א עמוד א:'שאל' -  17סוגיה 

 ? קודם מהם איזה-האם וכבוד האב נושא : כבוד

 מבנה ותוכן ❖

מים איזה  "שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר. אבא אומר: השקיני מים ואימא אומרת: השקיני 

הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך. בא  ד מהם קודם? אמר ליה 

יניך ניכר שבן  נתגרשה מהו? אמר ליה: מבין ריסי ע לפני רבי יהושע, אמר לו כך. אמר לו, רבי,

 אלמנה אתה, הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין".

 ______________________________________________  כתוב את שאלת בן האלמנה.. 1

 ____________________________________________________________________ 

 ___________________________ ____________ כתוב את תשובת ר' אליעזר ואת טעמו.. 2

 ____________________________________________________________________ 

 _______________________________   איזה שאלה נוספת שאל בן האלמנה את ר' יהושע?. 3

 ____________________________________________________________________ 

 חלקים: א. " מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה"  2-יהושע מתחלקת לתשובת ר'  . 4

 _________________   עיין ברש"י וכתוב כיצד זיהה ר' יהושע שהשואל הוא בן אלמנה? .1

 ______________________________________________________________ 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%90_%D7%90#fn_%D7%93
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 רה לו)רש"י(? שה גרושה הרי זה לא המקרה שקימדוע שאל בן האלמנה לגבי א .2

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ב. " הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין" 

 המלה "קעקע"?_____________________________ מה פירוש  .1

 ___________________________   מה תשובת ר' יהושע לשאלת בן האלמנה)על פי רש"י(? .2

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

המובאים לפניך וענה על השאלה המובאת  עיין בדברי ה"בן יהוידע"פרשנות והיסק : .3 ❖

 בסוף קטע זה:

בדברים..שיקרקר בדברי פיוס. וזכר תרנגולים,כמו רמז לו שיפייסם -"וקעקע להן כתרנגולין

 שאמרו חז"ל)עירובין ק.( שהתרנגולים יש להם את מידת הפיוס,שדרכם לפייס את זוגתם."

 __________________________________ מה פירושו של ה"בן יהוידע" לתשובת ר' יהושע? 

_______________________________________________________ _____________

 ____________________________________________________________________ 

 יסודות תושב"ע. 4 ❖

 .בן איש חיבעל ה ,רבי יוסף חיים מבגדד הוא ספר פירוש על אגדות הש"ס מאת בן יהוידע 

לאחר תפילת שחרית היתה לומדת קבוצת אנשים עם רבי יוסף חיים, והוא היה מלמד 

בן יהוידע, ל פי הפסוק: "ובניהו בן   -ומפרש את האגדות, על סדר הש"ס. שם הספר  

)שמואל ב כג, כ(כמו כן כתב המחבר " ]כתיב חי[ רב פעלים מקבצאליהוידע בן איש חיל 

 "רב פעלים" בן איש חי ,"בן איש חיל " ,"בניהו" - ספרים נוספים על פי פסוק זה

 ."ו"מקבצאל

 ( 33)שורה ראש דברך אמת"שעד "  ( 24)שורה דף ל עמוד א "דרש"  -  18סוגיה 

 בעולם שמים שם לקידוש גורמת הורים כיבוד נושא : מצוות

 יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך'  '"דרש עולא רבה, אפיתחא דבי נשיאה. מאי דכתיב:

 יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך'.  ' את הפסוק: הסבר לפי הבנתך, ❖

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 __________________________________________   מה מדייק ולומד עולא מפסוק זה?. 2

_________ ___________________________________________________________ 

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%91%D7%92%D7%93%D7%93
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%97%D7%99
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%97%D7%99
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91_%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 _____________________________________________  מה הם המאמרות הראשונות?. 3

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________ ______________________   מדוע הודו אומות העולם לקב"ה?. 4

 ____________________________________________________________________ 

 פרט. _____________________________________  האם רבא חולק על דבריו של עולא? . 5

 ____________________________________________________________________ 

 .  כתוב את הדיוק והלימוד של רבא מהפסוק בא את הדברים?מאיזה פסוק לומד ר. 6

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 __________________________  מה הכוונה "ראש דברך" ומה הכונה "סוף דברך"? הסבר!. 7

 ____________________________________________________________________ 

 שאלת אתגר 

 דבי נשיאה" דווקא )על הפתח של בית הנשיא(?  חשוב מדוע רבא דורש את דבריו "אפיתחא. 8

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

קרא את ה"בן יהוידע" המובא לפניך, וכתוב מהי תשובתו לשאלה  פרשנות והיסק :. 9 ❖

"זה שהוצרך התלמוד לציין את המקום שדרש עולא רבה)הגדול(,ללמדנו כי דמת: הקו

כוונתו בזה ללמד מוסר לבית הנשיא,שלא יגזרו גזירות על הציבור לכבודן,אלא תהיה  

 כוונתם לטובת ישראל, שהאדם צריך ללמוד ממידת קונו".

 ____________________________________________________________________

________________________ __ __________________________________________ 

 אוצר מילים. 10 ❖

 פירושה המילה 

  עולא רבה 

 פתח בית הנשיא  אפיתחא דבי נשיאה 

 מהו שכתוב  מאי דכתיב 

  מהכא 
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'שאינו מצוה  –( 33)שורה דף לא עמוד א 'בעו מיניה מרב עולא'  - 19מספר  סוגיא

   (46)שורה ועושה'

 נושא : עד היכן כיבוד אב ואם? 

 אוצר מילים  ❖

 תרגם את המילים הבאות:  .1

 ___________________________________________  -בעו מיניה .א

 ___________________________________________  -פרקמטיא .ב

 ____________________________  -ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא .ג

 ________________________________   -עבידנא יומא טבא לרבנן .ד

 _____________________________________________   -עאכו"כ .ה

 ___________ ___________________________   -יומא טבא לרבנן  .ו

 _____________________________________________  -השתא .ז

 מבנה ותוכן ❖

 "בעו מיניה מרב עולא עד היכן כיבוד אב ואם?". הסבר שאלה זו.  .2

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 _______________________________   כיצד עונה הסיפור שמביא עולא, על מה שנשאל? .3

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

מהי מחלוקת רש"י ותוס' לגבי מיקום המפתח, של תיבת הכסף של נתינה? מדוע דיון זה  .4

 __________________________________ ______________ משמעותי לדיון בסוגיה?

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

האם שמואל ועולא, בסיפוריהם השונים, חולקים זה על זה או מוסיפים זה על זה? הסבר את   .5

 ________________________________________________________ ___ דבריך.

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

   מהי חשיבות דבריו של רבי חנינא, לאחר סיפורו של שמואל? הסבר. .6

 ________ _________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb_sXE843dAhVJIlAKHQi4D90QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=A4x2rN_e9ww&psig=AOvVaw1ojOUXa8LFRJJO_6wMas3f&ust=1535482306001334
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 ( 8 ')שוב 'מזמור לאסף'  'דף לא עמ –( 46 ')שוא 'אמר רב יוסף' 'דף לא עמ - 20  'סוג

 נושא : תלמידי חכמים בכיבוד הורים

 מבנה ותוכן/פרשנות והיסק ❖

 עזר ברש"י( מה החל לעשות לאחר דברי רבי חנינא ומדוע?י. מה נהג רב יוסף לעשות ומדוע? )ה 1

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

. עיין בתוד"ה "דלא מפקידנא ועבידנא". רבינו תם )מופיע בשם ר"ת(, מדייק מכאן, שנשים  2

 אפילו שהן פטורות מהן.יכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמן, 

 .כיצד למד זאת ר"ת מדברי רב יוסף? )עיין בסוף התוס'(א. 

 ____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________ 

 פרט.  צווה, או לא עוברות עבירה?האם כשיברכו הנשים על מצוות אלו הן עושות מב. 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 . עיין בסיפורו של רב דימי, על מי מסופר הסיפור? מה מטרת הבאת הסיפור? 3

 ___________________ _________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 . ______________________ עזר ברש"י(י. מה המסר שמתכוון להעביר בדבריו רבי אבהו? )ה 4

_________________________________________________________ ___________ 

על מנת להבין טוב את עניין המשפט "יש המאכיל לאביו וכו'" , כדאי לקרוא את הסיפורים  

 בתוד"ה "וטורדו". 

. מה הקשר בין סיפור אבימי ורבי אבהו, לבין מצוות כיבוד הורים? לשם מה הובא סיפור זה  5

 ______ ________________________________________________________ בסוגיה?

 ____________________________________________________________________ 

 __________________________________   . מה התחדש לאבימי ב"מזמור לאסף"? )רש"י(6

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________ ________________________________ 

 אוצר מילים: .7 ❖

 פירושה  המילה  פירושה  המילה 
  השתא דשמעיתא להא   מריש הוה אמינא 
  כי אתא  מי שהיה אומר לי  מאן דהוה אמר לי 

עבידנא יומא טובא  
 לרבנן 

 קורא על הפתח והולך  קרי אבבא רהיט ואזיל  עושה יום טוב לחכמים 

והא   דהא לא מיפקדינא 
 עבידנא 

גחין קאי עליה עד   
 דאיתער 
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 ( 23'מרבינתיה הואי' )שורה  –( 8דף לא עמוד ב 'אמר ליה רב' )שורה   -  21סוגיא מספר  
 נושא : המשך תלמידי חכמים בכיבוד הורים

 מבנה ותוכן ❖

 _____________________________________   . מה נלמד מסיפורו של רב יעקב בר אבוה ?1
 ____________________________________________________________________ 

 . לשם מה חכמים אמרו לאימו של רבי טרפון, שרבי טרפון עדיין לא הגיע לחצי כיבוד?2
 ____________________________________________________________________

__ __________________________________________________________________ 

 . למה רבי יוחנן אומר "אשרי מי שלא ראה אותם )את הוריו על מנת לכבדם("? )רש"י( 3
 ____________________________________________________________________

____________________________________________ ________________________ 

 : מה החידוש שבכך שרבי יוחנן היה יתום מהוריו, ביחס לדבריו לפני כן?שאלת אתגר. 4
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________ 

 _________________________ של אביי, אותה הזכיר בדבריו, על פי הגמרא?  . מי היא אמו5

 אוצר מילים: .6 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  כל אימת דהוה נחית  עד שבאתי מבית רב  עד דאתינא מבי רב 

  חמאן   מדלי לי כסא 

 האמנם?  איני  איך אעשה  היכי אעביד 

  רבינתיה   מיסק לפוריא 

 
 ( 48'מכניס ומוציא' )שורה  -(  23דף לא עמוד ב 'רב אסי' )שורה  -  22מספר  סוגיא

 נושא: כיבוד הורים במצבי חיים שונים 

 מבנה ותוכן ❖

 מה ביקשה אמו של רב אסי ומה הייתה תגובתו? _______________________________  .1

 _________________________________________________________________ 

 מדוע רב אסי 'נבהל' מדברי רבי יוחנן ? ______________________________________  .2

 _________________________________________________________________ 

 ________________________ מה אמר ר' אלעזר לרב אסי ומה רב אסי שמע? ________ .3

 _________________________________________________________________ 

 הבא מספר סיבות אפשריות, להבאת הסיפור על רב אסי ואמו: .4

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ____ 

 כיצד מכבדו במותו? ___________________________________________________  .5
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 . מה הדיון לגבי חכם הלוחש את דבריו לתורגמן? הצג את הדעות השונות. 3

 ____________________________________________________________________

_______________________________________________ _____________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 אוצר מילים: . 4 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 הלכה אחריו  אזלה אבתריה  צריך/רוצה  בעינא 

  לקמיה אתא   עבד לה 

 שבא דקאתי   שפיר כוותך 

  לא נפקי   שבקה ואזל 

  אילימא  ארץ ארעא 

 

דף לב עמוד א  -דף לא עמוד ב 'איבעיא להו')שורה אחרונה(  -32סוגיה מספר 
 ( 26'בשעת ריתחיה')שורה  

 נושא : כיבוד הורים

 מבנה ותוכן ❖

 התעלומה:    משל אב או משל בן??? 

"מורא" ל"כיבוד" , אך לא נותנת כלל שיבדיל ביניהם הגמרא שואלת מהו ההבדל בין  .1
 אלא דוגמאות. 

 איזו מילה חוזרת על עצמה בדוגמאות ה"מורא"? ______________  .א

 נסה לנסח כלל שיבדיל בין מורא לכיבוד.   -על פי המילה שמצאת .ב

 ____________________________________________________________________ 

 ם אותם מזכירה הגמרא:מנה את החיובי .2

 . _____________________ 2  . _____________________ 1 א. מורא: 

  3 _____________________ .  4 _____________________ . 

 . _____________________ 2  . _____________________ 1 ב. כיבוד: 

  3 _____________________ .  4 _____________________ . 

  5 ___ . __________________  6 _____________________ . 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWj7XR04HdAhUQblAKHXeWBkYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffreeacademic.com%2Fproduct.php%3Fid_product%3D432&psig=AOvVaw1Z5IA_IIi8omeoaY2I1zo5&ust=1535061437019403
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הסבר על פי רש"י מה פירוש: "ולא מכריעו"?   .3

 ______________________________________________________________

_________________________________________________________ _____ 

נצטרך להכניס באמצע אחת    -כדי להבין את השאלה -"משל מי?"  -הגמרא שואלת  .4

 ממילות השאלה את המילה "כסף".  

הכנס את המילה "כסף" במקום הנכון וכתוב את שאלת הגמרא עם המילה שהוספת   .א

 _________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

ך  הסבר את שאלת הגמרא במילים של .ב

 _______________________________________________________________ _

 ________________________________________________ 

מכאן ועד לנקודתיים )באמצע העמוד(, הגמרא מנסה להביא ראיות לכל צד ולברר את התשובה  

ית מוטל על הבן  לשאלה "משל מי ?"  = האם החיוב לכבד את ההורים שמצריך הוצאה כספ

מכיסו הפרטי )"משל בן"(, או שרק הדאגה לדברים מוטלים על הבן, אך ההוצאה הכספית היא  

 מכספי ההורים )"משל אב"(.

נסה לחשוב, לדעתך בלבד, מה יותר הגיוני ? על מי לדעתך צריכה להיות מוטלת ההוצאה   .5

 .  נמק היטב את דבריךהכספית ? 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

מה הורו )פסקו( רבנן לרב ירמיה או לבנו בנושא שאנו   -"ב ע"בעל פי השורה השנייה בדף ל .6

 ______________________________________________________ דנים עליו?  

 ______________________________________________________________ 

צריך  כדי לברר על חשבון מי  מהלכים 3ובכן: יוצאים לדרך! הגמרא תביא לנו עכשיו   ❖

 להיות כיבוד האב והאם. 

 מהלך א' )"מיתיבי"..."לביטול מלאכה"( 

 פסוקים. אחד מספר שמות והשני מספר משלי.    2הגמרא מביאה  .7

 הפסוק מספר שמות: ___________________________ 

 הפסוק מספר משלי: ___________________________ 

 מהי המילה הזהה? ___________________________

זו מרמזת לנו שאפשר ללמוד מפסוק אחד על הפסוק השני. ובכן... עסקנו מקודם באלה על  מילה 

 כסף... 

 איזו מילה באחד הפסוקים היא מילה נרדפת לכסף? ___________  
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כל כך אכפת להם אחד 

מהשני עד שהיינו אומרים 

שיש מקרים שהם ייחשבו 

אדם אחד. רש"י קורא לזה: 

 "הרי הוא כגופו". 

 ושם מדובר להוציא על חשבונך או על חשבון אחרים? ___________ 

או במילות הגמרא: משל ולכן גם ב__________________ נאמר שזה על חשבון ה______, 

 אבל... הגמרא דוחה את המהלך הזה... יפה מאוד!!!! _____.

הגמרא מסבירה שכדי שזה יהיה על חשבון הבן לא חייבים להסביר שהבן יוציא ממש מהכסף שלו  

אלא שזה יהיה על חשבון ה_______ של הבן, שבו היה יכול __________. ולכן המסקנה חוזרת  

 _________.להיות שזה משל ה__

 מהלך ב' )"ת"ש ב' אחים"..."זילא ביה מילתא"(  ❖

 זוגות של אנשים שמאוד אכפת להם אחד מהשני. מיהם הזוגות?  4הגמרא מביאה  .8

 א. __________________ 

 ב. _________________ 

 ג. __________________ 

 ד.__________________ 

 מושגים שלמדתם בעבר:  2-עכשיו נזכר ב מושגי תוכן : ❖

מעשר הניתן )בשנה א/ב/ד/ה לשמיטה( מהפירות הראשונים לאחר מעשר לכהן    – א. מעשר שני

וללוי, מעשר שני נשאר ברשות הבעלים ועליו להעלותו ולאוכלו בירושלים. במידה ואין באפשרותו  

לעשות זאת יכול הבעלים לפדות את הפירות למטבעות, כלומר להעביר את הקדושה אליהם ואז  

כשאדם פודה את הפירות ם לקנות פירות אחרים שאותם יאכל. לקחת את הכסף לירושלים וש

הוא צריך להוסיף חמישית על הפידיון, אך אם אדם אחר פדה בשבילו את הפירות אין צריך  

 להוסיף חומש.

יש כלל שאומר שאסור מעשר הניתן )בשנה השלישית והשישית לשמיטה( לעני.   – ב. מעשר עני

₪   100אם פלוני הוא עני ואני חייב לשלם לו  -לדוגמאהעני.  לפרוע חובות שיש לך לעני עם מעשר

אסור לי להשתמש במעשר עני שאני בכל מקרה מפריש לעניים כדי לשלם את   -על נזק שגרמתי לו

 החוב. 

 תזכרו טוב טוב את החלקים המודגשים עם הקו למטה. עוד רגע תצטרכו אותם... 

אנשים או כאיש אחד לעניין מעשר שני?    2-נחזור לזוגות שכתבתם מקודם. האם הם נחשבים כ

האם יצטרך לשלם גם עוד    -אם אחד מהם יפדה מעשר שני לאדם השני -________.    לפי זה

 חמישית? ____________. 

מצוות שדיברנו עליהן  חייב הבן לקיים על   2, אלו שהאבא עני והבן לא: בואו נניח  ועכשיו לעיקר

 אביו? 

 ____    ב. __________________________ א. _____________________ 
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אז לפי הכלל שהדגשנו   -של הבן להוציא משלו חוברגע!!! אם נאמר שמצוות כיבוד אב ואם זה 

מותר לו או אסור לו להשתמש במעשר העני? ____________. אבל הגמרא הביאה לנו   -מקודם

___ אלא שזה אמור  , אז מזה נלמד שבאמת זה לא חוב של ה__מותרתוספתא שקבעה שזה 

 הוכחה מצויינת...... אך רק לכאורה....  -להיות משל ה________.לכאורה

הגמרא אומרת שאפשר להסביר שבאמת זה אמור להיות משל הבן, וזה באמת חוב שיש לבן כלפי  

מותר( להשתמש בשביל זה בכסף של _____________,  וכל מה  \אביו ולכן __________)אסור

זה לא בשביל לכבד את האב כפי החובה  –שאמרו שמותר לבן להשתמש במעשר עני כדי 

מדבר על מי שרוצה לתת לאביו יותר ממה שהתורה מחייבת )בלשון  המינימלית מהתורה אלא זה 

מותר( להשתמש בשביל זה  \הגמרא: ___________( ואם זה כבר לא חוב אז __________)אסור

בכסף של _____________.הגמרא שואלת: רגע! רבי יהודה אומר שתבוא מארה )= קללה( על  

למדנו שמדובר רק על ההעדפה ולא על החוב   מי שמאכיל את אביו ממעשר עני. אבל למה?! הרי

זה    -מהתורה? אז מה הבעיה בזה? והגמרא עונה שלמרות שמהתורה ההעדפה ___________

"לא מכובד" זה: " ____________       -עדיין לא מכובד לתת לאביך כסף ממעשר עני )בלשון הגמרא

.)" ____________   _________ 

 .. אז שוב לא הצלחנו להוכיח.. 

 )"ת"ש שאלו"..."ריתחיה"(  מהלך שלישי!!!!הגמרא מנסה  ❖

 ______________________________ איזו דוגמא נתן ר"א לשיא של כיבוד אב ואם?   .9

 ______________________________________________________________ 

_____ או ארנקו  או ארנקו של ____ -אפשרויות איך להבין  2רגע! כשר"א אמר "ארנקו" יש לי 

של _______.   לפי איזו אפשרות הגיוני להסביר את דברי ר"א? __________. אבל לפי מה  

שפסקו רבנן בתחילת הסוגייה שמדובר בכך שחסרון הכיס )=ההפסד( הוא של האב אז ההסבר  

הרי    -הוא שהארנק הוא של האבא, ולכן לא מובן למה ר"א מחשיב את זה כשיא של כיבוד הורים

בן לא מפסיד מזה כלום...והגמרא עונה שבוודאי יכול להיות שהבן יפסיד גם אם הארנק של  ה

זה שהוא לא   -האבא כי הרי הבן בסופו של דבר אמור לקבל מהאבא ____________. ולכן

 מכלים ומבייש את אביו זו גדולה וכיבוד הורים.  

 

10  . 

ספר בקצרה את הסיפור שהיה עם רב הונא ובנו רבה   .א

____ __________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ___ _____________________________________________ ______________ 

סיפור זה כדוגמה. כדוגמה למה?  הגמר הביאה  .ב

 ______________________________________________________________

_ _____________________________________________________________ 
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הסבר מהו איסור "לפני עוור לא תיתן מכשול".   .ג

 ____________________________________________________________ __

__ ____________________________________________________________ 

 ___________________________ באיזה מכשול היה עלול הבן רבה להכשל? ______ .ד

 ______________________________________________________________ 

הוא לא עבר על "לפני עוור לא תיתן מכשול"?   כיצד, בניסוי שעשה רב הונא  -אם כן .ה

 ______________________________________________________________

_____________________________________________________________ _ 

  כיצד לא עבר רב הונא על איסור "בל תשחית"? .ו

 ________________________________________________ ______________

__ ____________________________________________________________ 

 אוצר מילים. 11 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 לא צריך  לא צריכא  נשאלה להם שאלה  איבעיא להו 

  היינו דקתני עלה   מיתיבי 

מאי נפקא ליה  

 מיניה 

  זילא ביה מילתא  

  קרע שיראי באנפי   תא שמע 

 אולי  דילמא  מוחל על כבודו  מחיל ליה ליקריה 

 

 ( 49'הלכה כאיסי בן יהודה' )שורה   –( 26דף לב עמוד א 'מתני ליה')שורה  - 24מספר  הסוגי

 נושא : כבוד אב 

 מבנה ותוכן ❖

. רב יחזקאל, רמי ורב יהודה הם קרובי משפחה שלומדים יחד. מהי קרבת המשפחה ומאיזו מלה  1

 ________________________________  בגמרא למדת זאת? 

 מיתות בית דין ועל אלו מיתות בית דין מדברת סוגייתנו?  4. מהן  2

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ין בנסקלין": . העזר ברש"י ד"ה "הנשרפ 3

מהו המקרה עליו מדובר?   -"הנשרפים בנסקלים"   .א

 ___________________________________________________________ 

 מה הדין שנפסק להלכה? ____________________________     -"ידונו בסקילה"  .ב
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מה הטעם לדין זה? )"שאין אתה רשאי למשוך את הקל... וכו'"(   .ג

______________________________________________________  _____

 ___________________________________________________________ 

איזו מיתה חמורה יותר?   -לפי מהלך זה  .ד

_____________________________________________ ________ _____ 

אפשרויות בסוגריים( את  2השאלות הבאות השלם )אם יש קו( או הקף בעיגול )אם יש  3-ב

 התשובה הנכונה. 

חמורה( עדיף לשנות \: אבא, כדי להגיע למסקנה שסקילה זו מיתה יותר )קלהרב יהודה .1

משנה( ולומר הפוך: "ה_________ ב_______", כי אם נאמר כמו  \את הנוסח ב)ברייתא

נסקלים(, ואז \שאתה אומר:  : "ה_________ ב_______", מובן שהרוב זה )נשרפים

אולי זו הסיבה שרבי שמעון אמר שכולם מתים ב____________ ולא הסיבה שאתה 

 שריפה(____________ יותר קלה.\לימדת אותי ש)סקילה

ומה בהמשך בני, אם נשנה את הגירסה כמו שאתה מציע, אז תהיה לנו בעיה ד רב יחזקאל:  .2

עם( רבי שמעון ואומרים שבמקרה של \חולקים( חכמים )על\כי בסוף הברייתא )מסכימים 

סקילה( כי _________ חמורה יותר. ואם  \"הנשרפים בנסקלים" דנים את כולם ב)שריפה

נשנה את הגרסה כמו שאתה מציע ונכתוב  "ה_________ ב_______", אז נבין מזה  

זו הסיבה שחכמים אומרים שכולם נידונים ב_________  שהרוב הם נשרפים ואז אולי 

 ולא הסיבה שלמדנו שם ששריפה יותר ____________ מסקילה. 

 דברים נפרדים:  2אבא, לא תהיה כזו בעיה. כי אפשר להסביר שרבנן אומרים רב יהודה:  .3

שבאמת רבנן הולכים תמיד לפי הרוב, ולכן לפי הגרסה שלי הרוב הם   .א

 כולם יהיו נידונים ב____________. ____________ כך ש

רבי שמעון( ואומרים לו שהוא לא צודק, כי  \פונים ל)רב יחזקאל שרבנן בברייתא .ב

שריפה(  \המטרה שלו היא לדון על פי הדין הקל, אבל הדין הקל באמת הוא )סקילה

 שריפה(.   \ולא )סקילה

הדין שסקילה יותר חמורה זו באמת לא מסקנה מתוך הברייתא אלא דעת רבנן שהגיבו    -כלומר

 לרבי שמעון. 

 לבנו שהיה צריך לומר לו זאת בצורה אחרת: רב יחזקאל מעיר  .4

 כיצד הוא מכנה את בנו? ___________  .א

 מה תרגום הכינוי? _______________  .ב

למה התכוון רב יחזקאל בכינוי?   .ג

 _____________________________________ 

 מדוע היה צריך רב יהודה לומר אחרת? ________________________________  .ד
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אלו מילים של רב יהודה היו בעייתיות?   -יהחזור לראש הסוגי .ה

 ___________________________________________________________ 

בגמרא לא כתוב, אך הצע בבקשה דרך אחרת בה היה יכול רב יהודה לומר את דבריו   .ו

 ___________________________________________________________ 

עזר בן מתיא שבמקרה שיש לפני אדם מצוות כיבוד הורים מהו העיקרון שלפיו קבע אל  .5

יש עדיפות למצווה האחרת?   -ומצווה אחרת לעשות 

_____________________________________________________________ 

איסי בן יהודה לא חולק ממש על אלעזר בן מתיא אלא מגביל את הדין שלו. מתי הוא   .6

א?  יפסוק כאלעזר בן מתיא ומתי ל

 ______________________________________________________________ 

 : אוצר מילים .7 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  נינהו  שונה  מתני 

 אם כך אי הכי   לא תיתנייה הכי 

  אימא סיפא   מאי איריא 

 שם התם  תיפוק לי דרובא 

 אל תאמר לאביך כך  לא תימא לאבוך הכי   שיננא 

 

אפילו  'דף לב עמוד ב  –(  49דף לב עמוד א 'א"ר יצחק' )שורה  - 52מספר  הסוגי

 ( 11..')שורה 'הכי הידור

 נושא : אב/רב שמחל על כבודו

 מבנה ותוכן ❖

 . ___________________  -: האב שמחל על כבודוא. השלם  .1

 ___________________.   -הרב שמחל על כבודו         

ב. מי אמר הלכה זו ובשם מי אמרה?  

 _____________________________________________________ 

2. 

 מה סובר רב יוסף בעניין רב שמחל על כבודו? ________________________  .א

 ____ איזה פסוק הוא מצטט כדי להוכיח את דבריו? ____________________  .ב
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כיצד עוזר הפסוק להוכיח את דבריו של רב יוסף?   .ג

 _________________________________________________________

 _______________________________________________________ 

 . רבא שאל שאלה על דעתו של רב יוסף, אך לאחר מכן הדר )=חזר( וענה על השאלה בעצמו  3

 _____________________________________________ א. מה שאל? ___ 

 ב. מה ענה? _________________________________________________ 

 . אוצר מילים: 4 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  משקי בי הילולא דבריה   עלמא דיליה הוא 

  ודל ליה כסא   מחיל ליה ליקריה 

 מלפניו  מקמיה  חזר הדר

 ועוד  ותו  שכתוב דכתיב 

 

 ( 36'אימתו עליך')שורה  –(  11ב עמוד ב 'אמר רב אשי')שורה לדף  - 62מספר  'סוג

 נושא: מלך/נשיא שמחל על כבודו 

 מבנה ותוכן ❖

 מקרים בהם גדולי ישראל מחלו על כבודם. 3. הגמרא מביאה  1

גדולי ישראל המדוברים ומהו תפקידם?    3א. מיהם 

_______________________________________________ ____ _____ 

המקרים הראשונים מחלו גדולי ישראל על כבודם. בשל כך היו פטורים שאר האנשים   2-ב. ב

 מ____________, אך בכל זאת היו צריכים ל _______________ 

 ___________ _________________________ג. מה הוכיח ר' יהושע מאברהם ואיך הוכיח? 

 ____________________________________________________________________ 

 _____________________________________ ד. מה הוכיח ר' צדוק מהקב"ה ואיך הוכיח?  

 ____________________________________________________________________ 

 אין כבודו מחול? _____________ -מחל על כבודוה. על מי כולם מסכימים שגם אם 

 מאן דאמר=___________ מיתיבי=______________  אוצר מילים: ❖

 איתמר=_____________ 
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דף לג עמוד א 'ש"מ   –(  36דף לב עמוד ב 'ת"ר מפני שיבה')שורה  - 72מספר  הסוגי

 ( 2חד הוא' )שורה 

 נושא : מפני שיבה תקום

 מבנה ותוכן ❖

 שיבה תקום והדרת פני זקן" "מפני 

מה    -הרשימות שלפניך )בעזרת מתיחת קו או רישום אותיות ומספרים תואמים(  2. התאם בין 1

 למדו מכל חלק של פסוק? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

"ר' יוסי הגלילי היינו תנא קמא?!"   -א. הסבר את שאלת הגמרא 

 ____________________________________________________________________

___________________________________ _________________________ ________ 

 _____________________________________________________ ב. מה ענתה הגמרא? 

 ____________________________________________________________________ 

 . "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" 3

מקרים שונים )אם היה מדובר על אחד אז היה צריך    2א. לפי ר' יוסי הגלילי הפסוק מחלק בין 

 ה זקן תקום והדרת" ( ולכן גם זקן חכם וגם צעיר חכם נקראים "זקן". לכתוב "מפני שיב

 

 

 "זקן".1
 

"אספה לי שבעים .2
 איש מזקני ישראל"

 
 

"ה' קנני ראשית .3
 דרכו"

 
 (1"תקום והדרת").4

 
 (2"תקום והדרת").5

 
 

 (3"תקום והדרת").6
 

 "תקום... ויראת".7
 
 

 "זקן... ויראת".8

גם לת"ח הזקן אסור להטריח את .א
 כולם לכדו יותר מדי

 
משנה מה זקן= זה קנה חוכמה. לא .ב

 גילו
 

 אין צורך לכבדו בהוצאות כספיות.ג
 

אין לעשות כאילו לא ראית את .ד
 הת"ח כדי להפטר מהחובה לכבדו

 

רק מפני זקן חכם צריך לעמוד ולא .ה
 מפני זקן שלא למד

 
 זקן זה חכם.ו

 
אין צורך לכבדו בבית המרחץ או .ז

 בבית הכסא
 

אין צורך לעמוד בפני  -ממקום רחוק.ח
 כבוד.הזקן כי אין בכך נתינת 
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 ב. לפי תנא קמא: 

הסיבה שלא כתוב כמו שהציע ר' יוסי הגלילי היא שצריך להסמיך את "זקן" ל"ויראת" כמו  . 1

 שלמדנו מקודם בדברי ר' שמעון בן אליעזר. 

שונים התורה היתה צריכה  מקרים   2הפסוק מדבר רק על מקרה אחד. אם היה מדובר על . 2

אז מדובר רק במקרה אחד של זקן ממש    -לכתוב פעמיים  "תקום והדרת", ומכיוון שלא כתוב כך

 וחכם ולא צעיר וחכם. 

 אוצר מילים:  .4 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 צעיר וחכם  יניק וחכים   תנו רבנן 

  מאי טעמא   אשמאי 

  אי סלקא דעתך  תנא ראשון  תנא קמא 

  שמע מינה  יש ביניהם)הבדל( איכא בינייהו 

 

 ( 19)שורה  "לעתיד לבוא"  –  (2)שורה  "אמר מר"-דף לג עמוד א  -  28סוגיה 

 כיס חסרון כשיש קימה נושא : חובת

 מבנה ותוכן ❖

בשיעורים הקודמים אנו למדנו על חובת הקימה וההידור בפני ת"ח/שיבה לאחר בירור דעת  

 התנאים הגמרא ניגשת לברר את דברי הברייתא  

עיין בקטע הגמרא וכתוב: ציטוט הברייתא מתחיל במילים _____ ונגמר במילים   .1

_____________  

________  ____________ תרגם והסבר את שאלת הגמרא וקימה לית בה חסרון כיס?   .2

 ______________________________________________________________ 

 ___________לקימה שיש בה חסרון כיס? __________ אומרת הגמרא מה הדוגמא ש .3

 ______________________________________________________________ 

 __________ ולה לגרום לחסרון כיס___דוגמא נוספת מחיי היום יום לקימה שיכ כתוב .4

 ______________________________________________________________ 

____________________  _________על פי מה שלמדת הסבר מהו היקש ? _______ .5

  ______________________________________________________________ 

 פול בין ____ ל_____ ולהיפך בין _______ ל_______ בסוגייתנו ישנו לימוד היקש כ .6
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 עקוב אחרי הגמרא והתרשים והסבר בלשונך את לימוד הגמרא 

  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

  _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 מה ההלכה שנלמדה מלימוד זה אותה מצטטת הגמרא?  .7

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 הגמרא מקשה על הלכה זו ממשנה: .8

  מה מקור המשנה? )עיין מסורת הש"ס( ועל מי נאמרה )עיין רש"י "עומדין פרשנות והיסק :א. 

מפניהם"(. ב. הסבר כיצד היא מקשה על ההלכה?  

 _________________________  ______________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

_____________________________ _______________________________________ 

 ___________ ____________. מה הוא התירוץ של רבי יוחנן על קושי זה? _____________9

__________________________________________________________ __________ 

 . ציין שתי סיבות מדוע חשוב לעמוד "מפניהם" יותר מאשר תלמידי חכמים?  10

 ______________________ _____________א.________________________________

 __________________________ _____________ ב.____________________________

 אוצר מילים:. 11 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  בטיל ממלאכתו  עוסקים  עסקינן 

  והתנן   דקא נקיב מרגניתא 

 שונה שם  שאני התם  מלפניו קם  קאים מקמיה 

 

   אין בה ביטול מלאכהקימה כך גם 

אין בה 

   חסרון כיס

כך גם 

   הידור

  הידור מה 

אין בו ביטול 

   מלאכה
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 ( 29"לאנוסיה שאני")שורה  –( 20דף לג עמוד א "אמר מר יכול יעמוד")שורה   - 29סוגיה 

 הידור כשאין קימה נושא : חובת

 מבנה ותוכן ❖

 .הגמרא ממשיכה לברר את דברי הברייתא הפעם לגבי עמידה בפני ת"ח בבית המרחץ/הכסא

 הגמרא מצטט את שאלת הברייתא בעמוד לב: מהמילה _____ ועד למילה ______.  .1

 לשאלה זו צטט והסבר מהברייתא בדף לב: __________________ הברייתאמהי תשובת  .2

_______________________________________________________ _______________

_______ _  .______________________________________________________________ 

 הקף את המשפט הנכון : .3

 מעשי רב שקרו ל : רבי שמעון בר רבי / רבי חייא   שניהגמרא מביאה   .א

 הגמרא מביאה סיפורים אלו על מנת : לחזק / להקשות על תשובת הברייתא  .ב

 אוצר מילים:  .4

 פירושה המילה  פירושה המילה 
  בי בא אתא

 הקפיד/כעס  איקפיד   יתיב 

  מסחותא )רש"י(   מקמיה 

  ותו  הלך  אזיל 

 

 ____________כתוב בלשונך ובקצרה מה אירע לאותו חכם המתואר בשני הסיפורים בגמרא? ___  .5

___________________________ ___________________________________________

_______ ______________________________________________________________ _ 

 _______________________ האם אביו של אותו חכים הצדיק את עמדתו ומדוע? ___________ .6

__________________________________________________ ____________ ________ 

מחזקת / מקשה על   גמראכיצד מסיפורים אלו ה –"טעמא דבהן יושב ומהרהר! הא לאו הכי, לא! "  .7

___________________________________  _______________ דברי הברייתא? _________

 ____________________________________ _______ ___________________________ 

 עיין ברש"י ד"ה "בתי גואי" והשלם    -"הא בבתי גואי, הא בבתי בראי"  .8

בפני ת"ח מכיוון ש __________________   אין לקםעוסקת בבתי_____ בהם   ברייתאה

בפני ת"ח מכיוון   יש לקוםהתרחשו בבתי ______ בהם  גמרא_______________ , המעשים ב

 _________ _________________ש___________ 
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את התירץ? וכיצד זה מחזק הסבר ופרט!   לחזקמדברי מי הגמרא מנסה    -  "הכי נמי מסתברא" .9

_________________________ __________________ ___________________________

______ _______________________________________________________________ 

 ______________________ ______ _________________________________________ 

 _________________מה תפקידו של משפט זה בגמרא? הסבר ______  "דילמא לאנוסיה שאני" .10

_____________________________________________________________ _________ 

 _______________________________________________________________ _______ 

 ( 36)שורה "לאו אדעתין" – (29)שורה דף לג עמוד א "יכול יעצים" -  30סוגיה 

 ח"ת  בפני כהלכה נושא : עמידה

 מבנה ותוכן ❖

בשיעורים הקודמים אנו למדנו על חובת הקימה וההידור בפני ת"ח/שיבה במקומות מסוימים  

 עתה הגמרא תעסוק בפרקטיקה ממתי בפועל יש לעמוד בפני תלמיד חכם  

לפי ההבנה הראשונית עליה מקשה  יכול יעצים עיניומה הוא המקרה המתואר בברייתא  .1

 _____________________ ___________________________________הגמרא? 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 . ___________________________ מדוע קשה לגמרא להעמיד כך את הברייתא? פרט .2

 _______________________________________ _______________________

 ______________________________________________________________ 

 ______________________ אם כן באיזה מקרה מעמידה הגמרא את דברי הברייתא?  .3

 ______________________________________________________________

______________________________________ ________________________ 

 ___________________ "תלמוד לומר ויראת" עיין ברש"י וכתוב מה מלמד פסוק זה?  .4

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 . יך ציווי זה והסבר מדוע מנה לפחות שתי מצוות נוספות בהם שי  .5

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 .   זמן חיובא( מאיזה מרחק יש לקום בפני תלמיד חכם )עיין רש"י .6

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 
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השלם : אביי מדייק את הברייתא כל מה שאמרה הברייתא שיש לקום בפני ת"ח   .7

___  משיראהו במרחק________ מדובר על ________, אולם כאשר מדובר ב______ 

 יש לעמוד ________ כלומר ________ .  

 א. האם אביי בסיפור הראשון נהג כהלכה? ____.  .8

 האם החכמים בסיפור השני נהגו כהלכה? _____ מדוע? _________________________ .ג

 __________________________________________________________________ 

 סיפורים אלו נאמרו כאן על מנת :                                          . הקיף את הנכון:  .ד

 ג. הראשון לחזק והשני להקשות .  א. לחזק את דברי אביי    ב. להקשות על דברי אביי

 

 אוצר מילים: . 9 ❖

 ישב יתיב  ראה חזי 

  גודא -א  חמרא 

 צד אחר אידך גיסא   אתי 

 

 ( 45)שורה  "איכא בשוקא"  –  (36)שורה  דף לג עמוד א  "רבי שמעון " -  31סוגיה 

 קימה  בהלכות נהגו  חכמים נושא: כיצד 

 מבנה ותוכן ❖

 בסוגיה זו נמשיך לברר את דברי הברייתא הפעם בציווי דווקא לזקן  

 ציטוט הברייתא בגמרא שלנו מתחיל במילים _________ ונגמר במילים_________  .1

 . בסוגיה בקודמת פגשנו את הציווי 'ויראת' .2

 _________________  כלפי מי ובאיזה מקרה למדנו שמופנה ציווי זה בסוגיה הקודמת? .א

 ______________________________________________________________ 

 ___________________________ כלפי מי ובאיזה מקרה מופנה ציווי זה בסוגייתנו?   .ב

 ______________________________________________________________ 

 ___________________________מה ניתן ללמוד מכך ? __________________ .ג

 ____________________________________________________________ __ 

נכון /  -----------------------הקיף נכון או לא נכון :דברי אביי באו להקשות על הברייתא  .3

 . לא נכון 
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 פרשנות והיסק ❖

א. צטט את דברי רש"י ד"ה מקיף : ____ ___ ____, ___ _____ ____ _____.  חיי:  .4

  ____ _____ 

 _______ _ _________ב. העזר ברש"י והסבר את דברי אביי ______________________

_________________________________________________________________   

 _____________________  :  רבינא ורבי ירמיה א. תאר בלשונך את המעשה שהיה עם .5

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 _____________________________ איזה ערך ניתן ללמוד מתגובתו של רבי ירמיה?  .ב

_________________ _____________________________________________ 

 היעזר ברש"י ובנלמד על מנת למלא את הטבלה הבאה:   .6

 

 __________________________________ מה ניתן ללמוד על רב נחמן ממקרה זה ?   .7

 ______________________________________________________________ 

 אוצר מילים:  .8

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  ההוא גברא   נקטינן 

 לא מכסה ראשו  לא מיכסי רישא   הרפתקי עדו עלייהו 

 אולי  דלמא  היה יושב לפניו  קמיה הוה יתיב 

  סבי דארמאי   דגיסי בה רבנן 

  משדר שלוחיה/גוזאי  היה קם מלפניו  הוה קאי מקמיה 

 

 

 מדוע / הצדקה למעשיו  כיצד נהגו במבוגרים  חכם

   רבי יוחנן 

  לא קם אך הידר  

----------------- 
  

   רב נחמן 
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 (16)שורה לג:  "פני פני גמר" – ( 45)שורה דף לג. "אמר רבי אייבו"  -  32סוגיה 

 הרב בפני עמידה נושא : חיוב

 מבנה ותוכן ❖

לאחר שלמדנו מדברי הברייתא הלכות לגבי קימה מוסיפים עתה האמוראים מדבריהם 

 על דברי התנאים בברייתא 

 _______________________    כיצד סייג רבי איבו את החיוב לקום בפני תלמיד חכם ? .1

 _______________________________________________________________ 

 ?  ' מכבוד שמים'היעזר ברש" ד"ה  .מה נימוקו של רבי איבו לדבריו .2

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________ 

 ________________________   מה משמעות המילה מיתיבי בלימוד הגמרא? –בי מיתי .3

 _______________________________________________________________ 

 ______________ ________א. מה המקור ממנו מקשים על דברי רבי איבו? ________ .4

 _________________ __________________ ב. כיצד קשה על רבי איבו ממקור זה ?  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ________________________________________ הגמרא קושי זה ?  ת כיצד מיישב .5

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________   

 לפי רבי אלעזר מה גורלו של ת"ח שאינו עומד בפני רבו?  .6

 א.______________. ב. ________________ג. ________________ 

. העזר ברש"י ד"ה וטוב לא יהיה לרשע וכתוב מאיזה עניין בפסוק לומד רבי אלעזר כל 7

אחד משלושת הדברים שאמר? א.___________________  

 ב.______________________ ג.___________________________  

. למדנו שנאמר "ויראת" בכמה מקומות בתורה בעיקר במצוות המסורות ללב מדוע  8

לומד רבי אלעזר מהמילה "ירא" בפסוק המופיע בספר ____ דווקא לעניין קימה אפוא 

    _______________________________________ בפני ת"ח ? _______________ 

 _________________________________________ . פרט על שיטת לימוד זאת: 9 

 _________________________________________________ _____________ 

  ______________________________________________________________ 
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אין האב עומד מפני הבן אבל הבן עומד מפני   –והאב שהיה תלמיד בנו 

 אביו אף על פי שהוא תלמידו  

 ( 29שורה ) "כבוד בית נשיא"  – (16)שורה דף לג עמוד ב "איבעיא להו"  -  33סוגיה 

 רבו והוא נושא : בנו

 מבנה ותוכן ❖

הגמרא ממשיכה לעסוק בדיני קימה בפני רב הפעם בשאלות שנשאלו חכמים לגבי בן המשמש גם  

 כרב לאביו .  

 ____________________________ הסבר בלשונך את המושג על פי מה שלמדת?  "איבעיא להו" .1

 ______________________________________________________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

" עין ברש"י וכתוב מהו המקרה עליו נשאלו חכמים בסוגייתנו תאר את הדילמה  "בנו והוא רבו .2

 . _____________________________________________________________ במקרה זה 

 ______________________________________________________________________

 _______________________________ _______________________________________ 

 הקף בעיגול את היחס בין החכמים השונים) עיין ברש"י ד"ה מקמי אבוך(  :   .3

 רב שמואל הוא אביו / רבו / בנו  של רב יהודה ?  .א

 רב יחזקאל אביו / רבו / בנו  של רב יהודה ?   .ב

 רב יהודה אביו / רבו / בנו  של רב יחזקאל ?   .ג

מהו המקרה עליו נשאלו חכמים  בסוגייתנו תאר את  "בנו והוא רבו מהוא שיעמוד אביו מפניו"  .4

 . _______________________________________________________ הדילמה במקרה זה 

 ______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 . מה היה יחוסו של בנו של רבי יהושע בן לוי? )עיין רש"י "אני איני כדאי לעמוד מפני בני"( .5

______________________________ ________________________________________

 ______________________________________________________________________ 

 לפניך ציטוט מדברי הרמב"ם .6

 

 

 

 ________________________ __________בשאלה הראשונה ? ______ כיצד הרמב"ם פסק  .א

 _________________________ __________ כיצד הרמב"ם פסק בשאלה השניה ? _______  .ב
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לפני המילים "קום מקמי אבוך" מופיעה אות ב' קטנה לאיזה כלי בגמרה  היא מפנה?   .ג

 ____________________________________________________ _________________ 

   ___________מה תפקידו של כלי זה בגמרא ?____________________________________ .ד

 . __________ היכן כתב הרמב"ם את הציטוט הנ"ל? ) ב'/ ג' קטנה (_____________________  .ה

 אוצר מילים: . 7 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  שאני   תא שמע 

 פעמים שבאתי מאחואיו  מאחורי  זימנין דאתי  שיננא 

  אנא רביה/איהו רבאי  קום מלפני אביך  קום מקמי אבוך 

 

"רכוב -( 29)שורה דף ל"ג עמוד ב' "איבעיא להו רכוב כמהלך דמי"  -  34סוגיה 

 ( 32)שורה כמהלך דמי ש"מ" 

 נושא : האם רכוב נחשב כמהלך? 

 בפני הרב כאשר הרב מהלך. למדנו בסוגיות הקודמות שישנו חיוב לעמוד  הקדמה:

בסוגיא שלנו נעסוק בשאלה מעניינת:מה הדין כאשר הרב רוכב על חמור? )או נוסע באוטו /  

או שזה נחשב   אופניים / כיסא גלגלים...( האם זה נחשב שהרב יושב ואז לא צריך לקום בפניו 

 לקום לפניו?   שהרב הולך, למרות שהוא יושב, בגלל שהחמור שעליו הוא יושב הולך, ואז צריך

 מבנה ותוכן ❖

 מהלך הגמרא הוא: שאלה, הבאת מקור לפתרון השאלה, פתרון השאלה. 

 מלא את הטבלה הבאה:  .1

 ציטוט )מהמילים...עד המילים(  שלב 

  שאלה 

 

  הבאת מקור לפתרון השאלה 

  פתרון השאלה 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipj436tpDdAhVQa1AKHQXVDDwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fxp.co.il%2Fshowthread.php%3Ft%3D19069582&psig=AOvVaw3Xs8Q02kGH0dC8Mx8qwKw0&ust=1535569053214792
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   לא?  או דמי כמהלך רכוב להו: איבעיא 

 תרגם את המילים: "איבעיא להו":___________________ "דמי":_________________  .2

 הסבר את שאלת הגמרא:_________________________________________________  .3

 _____________________________________________________________________ 

"נחשב כמהלך" או "נחשב    –צריך לבחור פתרון אחד קח דקה וקיים דיון עם חבר שלך! כל אחד  .4

  ש"ת אביי: שניות לטעון ולהסביר למה הוא צודק! אמר 30כיושב". כאשר לכל אחד בתורו יש 

  ישב ואם  טהור! – יושב וטהור  האילן תחת  עומד טמא  טמא! -  עומד וטהור האילן תחת יושב טמא

 .  המנוגעת באבן וכן  טמא!  הטהור -הטמא 

 ________ ____ם :___ ופתח את ראשי התיבות של המושג "ת"ש":_______________, תרג  .5

 ____ למה משמש מושג זה?_________________________________________________

על מנת לפתור את השאלה, אביי מביא ברייתא, העוסקת בדיני טומאת מצורע.   הסבר דברי אביי:

 להבין קודם את המושגים והדינים הבאים:  בשביל להבין את הברייתא צריך

 אדם מצורע, הוא אדם שהופיע בו סימנים בעור והכהן קבע שהוא טמא.  -

חז"ל לומדים מהמילים "מחוץ למחנה מושבו", שהמצורע מטמא את כל מי שנמצא איתו באוהל   -

ומד האדם  אף על פי שהמצורע לא נוגע בו, וזאת בתנאי שהמצורע יושב באוהל, אך אם המצורע ע

 שאיתו באוהל לא טמא ואין זה משנה אם אותו אדם יושב או עומד. 

 ישיבה מתחת לאילן נחשבת לישיבה באוהל )ענפי האילן שסוככים יוצרים אוהל מעל האדם(.  -

המקרים הראשונים שמובאים   3-על פי הקדמה זאת, מלא את הטבלה הבאה, העוסקת ב. 6

 בברייתא:  

 –אדם מצורע )="טמא"( ואדם טהור נמצאים מתחת לאילן 

 מה דין האדם הטהור? 

 הסבר: דין הטהור? מצב הטהור: מצב הטמא:

  טהור עומד  טמא יושב 

 

 

  טהור יושב  טמא עומד 

 

 

  טהור יושב  יושבטמא עומד ואח"כ 
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 . המנוגעת"  באבן הברייתא מסיימת ואומרת : "וכן מושגי תוכן : ❖

הכוונה לאבן מבית שנטמא בצרעת )צרעת יכולה להופיע בגוף האדם,  – "אבן המנוגעת"

בבגדים, ובאבני הבית. צרעת המופיעה בבית נקראת "צרעת הבית" והאבנים המנוגעות 

 מטמאות(. 

אבן המנוגעת מטמאת את מי שנמצא איתה באוהל, באותו האופן  : שוכוונת הברייתא היא 

שהמצורע מטמא את מי שאיתו באוהל! ולצורך קביעת מצב האבן, האם היא "יושבת" או  

"עומדת", מסתכלים על האדם שנושא את האבן, אם האדם שנושא את האבן עומד אז גם 

ושא את האבן יושב גם האבן נחשבת כך והיא לא מטמאת את יושבי האוהל, ואם האדם שנ

 האבן נחשבת כך והיא מטמאת את כל יושבי האוהל. 

 ? _________________________ מתי "אבן המנוגעת" מטמאת את כל מי שנמצא באוהל. א. 7

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 _ לפי זה, מה קובע את מצב האבן, האבן עצמה או האדם שנושא את האבן?____________  ב.    

 ."מ"ש  דמי כמהלך וברכ  אומרת זאת כהן: בר נחמן  רב ואמר" 

 מה רב נחמן מסיק מברייתא זאת לגבי מה ששאלנו בתחילה, על רב שרוכב על חמור? . א. 8

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 __ כיצד הוא מסיק זאת?________________________________________________ ב.    

 _____________________________________________________________________ 

 _____ _____:______תרגוםמהם ראשי התיבות של המושג: ש"מ:________________  . א.9

 _____________________________________ __ הסבר את המושג, למה הוא משמש? ב.    

 _____________________________________________________________________ 

 

 ( 44)שורה  'בואו האהלה '– (32)שורה  ' איבעיא להו מהו לעמוד' ב'  'דף ל"ג עמ - 35 'סו

 תורה? נושא : האם צריך לעמוד בפני ספר 

למדנו בעבר שמהתורה צריך לקום כאשר תלמיד חכם עובר לפניך!עכשיו הגמרא מנסה   הקדמה:

לברר האם צריך לעמוד גם כאשר ספר תורה עובר לפניך )כאשר מישהו נושא אותו..(שהרי התורה  

 ציינה רק לעמוד לפני תלמיד חכם ולא ציינה שיש לעמוד לפני ספר תורה! 

 מבנה ותוכן ❖

   תורה? ספר מפני לעמוד מהו :)=נשאלה להם(להו  איבעיאהגמרא שואלת שאלה  א.

 _ הסבר את שאלת הגמרא?________________________________________________  .1

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz9uztz5DdAhWHPFAKHUhUDEEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tapuz.co.il%2Falbums%2Fp-635832-22161-1-1.html&psig=AOvVaw3rW_t6TrylC7UywvpaHqTB&ust=1535575794601055
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 הגמרא מתרצת:  ב.

  כל לא מפניה  עומדים לומדיה  מפני -וחומר!   קל :)=אומרים(אמרי  אלעזר' ור  סימון' ור חלקיה' ר

 שכן.

 מי הם החכמים שמתרצים את השאלה?_____________________________________  . א.2

 הם מתרצים את השאלה?___________________________________  דרך לימודבאיזו  ב.    

 _____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________  הסבר את תירוצם? ג.    

 _____________________________________________________________________

__________________________________________ ___________________________

 _____________________________________________________________________ 

 לפי התירוץ שלהם, לפני מי יותר ברור שצריך לעמוד, לפני הרב או לפני התורה?__________  ד.   

 שהגמרא מביאה מאותו עניין: )מתורגם(מעשה ג.

  אבא  בר שמעון' ר)=והלך(  ואזיל)=חלף(  חליף ,)=היו יושבים(יתבי  הוו זבדי בר יעקב'  ור אלעי ' ר

)=ר' שמעון בר אבא אמר להם, שהם לא היו צריכים לעמוד,  להו אמר  ,)=מלפניו(מקמיה  וקמו

  ועוד חבר,)=ואני(  ואנא)=חכמים( חכימי )=שאתם(  דאתון)=אחד(  חדא  :(נימוקים לכך 2ומביא  

תם "תורה", בגלל שבאותה שעה היו יושבים ולומדים בפועל, ונחשבו  תורה )=הוא כינה או כלום

 לומדיה?!   מפני עומדת כמו התורה עצמה(

 המעשה: .3

 _ מי הם החכמים שהיו יושבים?___________________________________________  א.    

 כיצד הם נהגו כאשר ר' שמעון בר אבא עבר לפניהם?____________________________  ב.    

 _____________________________________________________________________ 

 __ כיצד הגיב ר' שמעון כאשר הוא ראה זאת?__________________________________ ג.    

 _______________________________ ______________________________________ 

לאדם שקיבל על עצמו חומרות מסוימות בעיקר  תלמודי הוא כינוי "חבר" מושגי תוכן :  ❖

 .מ"תלמידי חכמים" ודרגתו בתורה פחותה טומאה וטהרה ו  ,תרומות ומעשרות בענייני 

 :נימוקים לדבריו  2ר' שמעון מביא  .4   

 ____________________________________________ הסבר את הנימוק הראשון:_ א.    

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________ כיצד ר' שמעון מכנה את החכמים שקמו לפניו?___  ב.    

 ___ מדוע הוא מכנה אותם כך?___________________________________________  ג.    

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%98%D7%94%D7%A8%D7%94
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 : __________________________________________  שנילפי זה הסבר את הנימוק ה ד.    

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 הגמרא מסיקה ממעשה זה שרבי שמעון סובר כמו רבי אלעזר:  ד.

  רבו מפני לעמוד רשאי)=ראשי תיבות: תלמיד חכם(  ח "ת אין אלעזר:' ר  דאמר אלעזר,' כר לה סבר

 : אביי)=עליו, כלומר על מי שיעשה כר' אליעזר(  עלה )=קלל(  לייט בתורה. בשעה שעוסק 

 __________________________________ איזה איסור מובא בשמו של ר' אלעזר?____  . א.5

 . __________________________  ואמים את דברי ר' שמעון? נמקהאם דברי ר' אלעזר ת  ב.   

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 ____________________ ______כיצד הגיב אביי כששמע את איסורו של ר' אלעזר?_____  ג.   

 _____________________________________________________________________ 

 פסק הלכה:

עיין ב"נר מצווה ותורה אור", היכן פסק ההלכה מופיע בשולחן   . א.6

 ערוך?____________________________ 

 כיצד השולחן ערוך פוסק?_______________________________________________  ב.    

דרגות ביחס לקימה בפני תלמידי חכמים )תלוי בדרגתם הרוחנית של   3הגמרא מביאה  ה. 

 החכמים( 

 אמר)=אחד( חד   נפחא,  יצחק'  ור אמי' ר )שמות לג, ח(  האהלה"  בואו  עד משה  אחרי ביטו"וה

)=כמו שיש, כלומר כמו שיש  כדאיתא   – לגנאי)=מי שאמר(  דאמר  מאן לשבח: אמר וחד  לגנאי,

  לי  אמר חזקיה  אמר - לשבח )=ראשי תיבות: מאן דאמר(  ד".מלחז"ל פירוש על זה במקום אחר...(

  חכם חיפא: דמן אבדימי ר"א אבהו )=ראשי תיבות: אמר רבי( ר"א אבהו' דר)=בנו(  בריה חנינא' ר

)=ראשי תיבות: אב בית דין,   ד"ב אב יושב.  –אמות '  ד שעבר וכיון אמות,' ד מלפניו עומד  -עובר 

  –אמות '  ד שעבר וכיון עיניו, מלא מלפניו  עומד  - עוברשבתפקידו היה גם סגן נשיא הסנהדרין(  

  במקומו,  שישב עד יושב  ואינו עיניו,  מלא מלפניו עומד -  עובר)=נשיא הנהדרין(  נשיא יושב. 

 . האהלה" בואו  עד  משה אחרי "והביטו שנאמר

  כותבת הגמרא אחד פירוש". משה אחורי והביטו "  לפסוק פירושים שני שישנם מבארת הגמרא. 7

 .  כותבת איננה  היא את הפירוש השני ואילו

 ?זה רושיפ  איננה כותבת היא י"רש לפי ומדוע, כותבת איננה שהגמרא הפירוש הוא מה א.   

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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 ? זה פירוש לכתוב  שלא מעדיפה שהגמרא מכך ללמוד  יכולים אנחנו  מהב.    

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 : הבאים מהאנשים אחד כל  רואים כאשר להתיישב  ומתי  לקום צריך  מתי  בלשונך והסבר צטט .8

 מתי יושבים בחזרה  מתי קמים  הרב

ציטוט  חכם

 מהגמרא:

 

 

 

  בלשונך:

 

 

ציטוט  אב בית דין 

 מהגמרא:

 

 

 

  בלשונך:

 

 

ציטוט  נשיא הסנהדרין

 מהגמרא:

 

 

 

  בלשונך:

 

 

 

 פרשנות והיסק ❖

 : וענה עיין ברש"י ד"ה "שנאמר והביטו אחרי משה" . 9

 _ לאילו מהדרגות שבטבלה מקביל משה רבינו?__________________________________  א.

 לפי זה עד מתי היו אמורים בני ישראל לעמוד כאשר משה היה עובר לידם?_______________  ב.

 כיצד לפי זה, ניתן לפרש את הפסוק "והביטו אחרי משה עד בואו האהלה", לשבח בני ישראל?  ג.

_______________ ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 
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 ( 11)שורה ' שנאמר בו חוץ'דף ל"ד עמוד א   -  (44)שורה  'כל מצוות עשה'דף ל"ג עמוד ב'  - 36סו' 

 נושא : שאין למדין מן הכללות

 תוכןמושגי  ❖

 

החלות רק במועדים  מצוות עשה הן מצוות עשה שהזמן גרמן -מצות עשה שהזמן גרמא/לא גרמא 

 ,חג הסוכות חלה רק במהלך סוכה קבועים, ומתבטלות לאחר פרק זמן קבוע. לדוגמה, מצוות

 א בלילה. ביום ול ,ימי חולחלה רק ב הנחת תפילין ומצוות

לקיים מצוות   הלכתית ייחודן של מצוות עשה שהזמן גרמן הוא שנשים אינן מחויבות מבחינה

 ,מצוות לא תעשה וכן כל )אינן תלויות בזמן ספציפי(אלו, בשונה ממצוות עשה שלא הזמן גרמן

 .שחלות על נשים וגברים במידה שווה

 

 מבנה ותוכן ❖

למדנו בעבר שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא, כלומר ממצוות שתלויות בזמן  

מסויים, . למשל "מצוות לולב" שניתן לקיימה רק בסוכות וכדו'. עתה הגמרא תראה שהכלל  

 הזה לא תמיד נכון והיא תסביר איך זה ייתכן. 

  שאין עשה מצוות  הן  ומה,  גרמא שהזמן  עשה מצוות הן  מה המפרטת,  ברייתא מביאה הגמרא .1

 : בטבלה המצוות  את פרט  .גרמא הזמן

 מצוות עשה שאין הזמן גרמא מצוות עשה שהזמן גרמא 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  מקשה  אמירה   איזו  על". פטורות  ונשים... ותו...  הוא וכללא : "שאלות שתי מקשה  הגמרא .2

 ______________________________________________________ ?  קושיות אלו הגמרא

 _____________________________________________________________________ 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%92_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%AA_%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
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 ________________ _______?שלנו לסוגיה בהקשר, והקהל, שמחה,  מצה במצוות מיוחד מה. 3

____________________________________________________ _________________ 

 ? שלנו לסוגיה  בהקשר הבן  ופדיון ,  ורביה  פריה, תורה תלמוד במצוות מיוחד מה  .4

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 : הבאות  המצוות על בקצרה הסבר .5

  שמחה 

 

  הקהל 

 

  פדיון הבן 

 

 

   ?הגמרא קושיות את  פוטר  זה  כלל וכיצד, יוחנן רבי שמלמד הכלל הוא מה .6

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 __________________________________ כיצד הגמרא מוכיחה שהכלל של ר' יוחנן נכון?  .7

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 ________________________________________ _____________________________ 

 אוצר מילים: . 8 ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 אין  ליכא   תנו רבנן 

  איכא   ותו 

 כלל  כללא  ששנינו  דתנן 
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   דף פ עמוד ב משנה  -1סוגיה מס' 

  דיני ייחוד -נושא

 מושגי תוכן ❖

לשהות יחד במקום סגור )או במקום שאנשים אינם   אישהו גברקובע שאסור ל איסור ייחוד

מדרגה ראשונה )אבא ובת,   קרובי משפחה זה לזו או נשואים מגיעים לשם(, אלא אם כן הם

, וכו'(. סיבת  אמא ובן, אח ואחות(, או שאחד צאצא של השני )סבא ונכדה, סבתא ונכד

 ר. האיסור מהחשש שבמקום בו אין איש רואה, עלולים להגיע לידי איסו

 מבנה ותוכן ❖

 משנה:" לא יתייחד אדם עם שתי נשים, אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים".  .1

 א. הסבר מה פירוש המילה "ייחוד"/"להתייחד"? 

 __________________________________________ ______________________ 

 ב. מדוע לפי דעתך אסור לגבר ואשה להתייחד? 

____________________________________________________ ____________ 

 פרשנות והיסק ❖
 נשים?  2ג. עיין ברש"י וכתוב מדוע אסור לגבר להתייחד עם 

 ____________________________ ______________________ ___ ____________ 
 גברים?  2ד. עיין ברש"י וכתוב מדוע מותר לאשה אחת להתייחד עם 

 __________________________ _____ ____________ ___ ___________________ 

 הסבר על פי הרב קוק את המושג "נשים דעתן קלה"?   - ערכים ורלוונטיותה.  ❖
 

האשה, כל הכח המוסרי שלה, גנוז ברגש   -רס"ו: "נשים דעתן קלהעין אי"ה שבת א פסקה  
כח הרגש.  םאי הלב הטבעי, ואם תהיה ג"כ חכמה ומשכלת אין כח הכובד אצלה כח הדעת כ 

 וכח הרגש הוא ככל כח גופני עלול להשתנות ממאורעות חזקים.
בנפש, אבל כח הדעה המופשטת, שאע"פ שקשה לקנותו שיהיה קבוע בקנין חזק  ין כןמה שא

אם האדם כבר קנהו ונקבע המוסר היוצא מתמצית המדע הטהור בעומק נפשו, כבר לא יוכלו  
    ".להסיעו ממקומו כל כחות היותר חדים ועזים

 _________________________________________________________________

 ________________________________________ ______ ___________________ 

 "לא יתייחד אדם עם שתי נשים".  :הרחבה ו. 

 נשים? חווה דעתך!  3האם מותר לאדם אחד להתייחד עם 

__________ ______ ____________________________________________________ 

  עיין ברש"י ובתוס דף פ"ב עמוד א דיבור המתחיל " לא יתייחד עם הנשים" וכתוב את דעתם

 _____________________________________________________________ בעניין זה.  

 ____________________________________________________________________

______________________________________________________ ____________ __ 

 אנשים" .  2"אבל אשה אחת מתייחדת עם   -הרחבה  .ז

 הדין כן? חווה דעתך!  ם גם בשני אנשים שפרוצים בעריות,הא

 _________________________________________________________________

________________________ _________________________________________ 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
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בפונדקי,  נשים בזמן שאשתו עימו וישן עמהם   2"ר' שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם  .2

 מפני שאשתו משמרתו" 

א. הסבר בלשונך את דברי ר' שמעון.  

_____________________________ ___________________________________ 

__________________________________ ______________________________ 

 ב. האם ר' שמעון חולק על חכמים או מוסיף עליהם?)תוס'(

 ___________________________________ ____ _________________________ 

 דין ייחוד עם אימו וביתו.  .3

 א. האם מותר לאמא לישון עם בנה במקרים הבאים?

 ( 13בן גדול) יותר מ ( 13בן קטן)פחות מ  

במיטה אחת כששניהם  

 מכסים 

  

   במיטה אחת בקירוב בשר 

 

 אימו ועם ביתו?)סנהדרין ק"ג( ב. מה הסיבה שאין בעיה להתייחד לאיש עם 

 
 ____________________________________________________________________

________________________ ____________ ________________________________ 

 נכדתו? ו  ג. מה דין ייחוד עם אחותו

 
______________________________________________________ ______________

___________________________ ____________ _____________________________ 

 אוצר מילים . 4 .4

 _____________________. -ב. כסותו_________________   -א. פונדקי
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 שורות מלמטה(   21) ' קמ"ל' -גמרא  - דף פ עמוד ב  - 2 ' מס'סוג

 נושא: ייחוד 

 ______________________ ________________ תרגם!  התיבות מ"ט?(א. מה פירוש ראשי 1

 (ב. על איזה קטע במשנה נשאלת השאלה מ"ט? 1

 ____________________________________________________ ________________ 

 _____________________ _________( א. הסבר את תשובת הגמרא? _______________ 2

 איך הגמרא אומרת דבר כזה/ למה התכוונה הגמרא?   ! שאלת אתגר( ב. 2

 ____________________________________________________________________

________________________ ____________________________________________ 

 "?__________________________________ (א. מה פירוש המילים "מנא הני מילי3

 ____________________ ___________________________   ?ברר(ב. מה רוצה הגמרא ל3

 ( הרמז לאיסור ייחוד מהתורה לדעת ר' ישמעאל. 4

 __________________________ _________________א. הבא את הפסוק:___________

 _________________________________ _______ _ב. הסבר באיזה הקשר הוא נאמר:___ 

ג. הסבר את הרמז הנלמד מפסוק זה בהקשר לסוגיה שלנו:  

 ____________________________________________________________________

____________________________________________ ________________________ 

פי הגמרא:  ד. הסבר את פשט הפסוק על 

 ____________________________________________________________________

________________________ ____________ ________________________________ 

   הרחבה:ה. 

ר' ישמעאל לשיטתו הוצרך ללמוד מפסוק את איסור ייחוד כיון שהוא סובר שאין חובה על האיש  

תסתתר עם אחר, אך ר' עקיבא חולק עליו וסובר שיש חובה לקנא לאשתו שלא  לקנא לאשתו שלא  

    תסתתר, ולומד דין ייחוד מדין סוטה.

חשוב על מקור נוסף לאיסור ייחוד מן התורה?  

 _______________ _____________________________________________________ 

מדוע ר' ישמעאל לא הביא מקור זה?  

____________ ________________________________________________________ 

 אוצר מילים ( 5 .5

 פירושה  המילה פירושה  המילה
  לא מיבעיא  מאי טעמא 

  דסני  תנא דבי אליהו
  ועייץ  מניין דברים הללו  מנא הני מילי
  צייתי  פשטיה דקרא

 בא להשמיע לנו  קא משמע לן  במה במאי 
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  9)  "ואפיקתיה" - 'נימא מתניתין'  (שורות מלמטה  21)דף פ עמוד ב   -3 מס'  סוגיה

 ( שורות מלמטה 

  יצרו מתגבר עליו נושא:

 הקדמה: 

למעשה,   –הימים שלאחר מכן  30תינוק שנפטר במהלך חודשי ההריון, במהלך הלידה או במהלך 

הורי   הלוויה והאבלות.כל מנהגי האנינות )מנהגי האבל שבין המוות לקבורה(, טקס  בטלים  לגביו

התינוק ואחיו אינם מחויבים לקרוע קריעה בבגד, לומר קדיש, לשבת שבעה או לנהוג מנהגי  

ולכן תינוק   אבלות, אם כי ההלכה מאפשרת להם, אם רצונם בכך, לנהוג מנהגי אבלות מסוימים. 

 ון.יום ללידתו מוציאים אותו לקבורה בחיק)בידיים( ולא במיטה או באר  30שמת בתוך 

 מבנה ותוכן ❖

 מהי המחלוקת בברייתא בין חכמים לאבא שאול?   (1

 _________________________________________________________________

_________________ ________________________________________________ 

על המשנה?    לאור מחלוקת זו: איזו דעה מסתדרת עם המשנה שלנו ואיזו דעה נראית כחולקת (2

 _________________________________________________________________

______________ ____________ _______________________________________ 

 כיצד הגמרא מיישבת את דעת אבא שאול עם דברי המשנה? (3

 _________________________________________________________________

______________ ____________ _______________________________________ 

 למסקנה, במה חלוקים אבא שאול וחכמים ובמה הם מסכימים?  (4

 _________________________________________________________________

______________________ ___________________________________________ 

 הבא את שני ההסברים לפסוק זה!  -ונן אדם חי גבר על חטאיו""מה יתא  (5

 _________________________________________________  -חכמים)כפירוש ר' יצחק(

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________  - אבא שאול

 ____________________________________________________________________ 

 הבא את המעשה שגרם לחכמים להחמיר גם בשעת אנינותו)הבא את המעשה הראשון ברש"י(  (6

_________________________________________________ ________________

_______________________________________________ ____________ ______ 
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  פרשנות והיסק (7

 פירוש ב ברש"י: הבא עוד שני פירושים למעשה המופיע בגמרא.

 _________________________________________________________________

______________________________________________________ ___________ 

 שמופיע בתוס')ד"ה "כי ההיא מעשה"(: )ר"ח( פירוש רבינו חננאל

 _________________________________________________________________

_ _________________________________________________________ _______ 

 אוצר מילים  (8

 פירושה  המילה פירושה  המילה

 חכמים רבנן נאמר  נימא

  סברי  דתניא

 אישה איתתא   תימא 

  עובדא שבר תביר

  אפיקתיה יצרו יצריה 

 

 ( 1)שורה א"לאתרויי ביה" 'דף פא עמ -שורות מלמטה(  8)  ב"אבל אשה אחת" 'דף פ עמ - 4 'סוג

 נושא: דיני יחוד

 הבא את הציטוט מהמשנה עליו הקטע מדבר!  (1

______________________________________ ________________________ 

 לפי הגמרא, על אילו אנשים מדברת המשנה? _________________________  (2

 הגמרא בתור ראיה לדבריה)היעזר ברש"י(? מה המעשה שקרה שאותו מביאה (3

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 איזו הוכחה נוספת מביא רב יוסף לגמרא זו?  (4

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

היא אישה נשואה שהתייחדה עם גבר זר לאחר שבעלה התריע  -סוטהאישה   מושגי תוכן : (5

עד שיקח אותה  ה לבד היות עימ , נאסר על בעלה ל עשו מעשהבה. אם אין עדות שהשניים  

לבית המקדש והיא תעבור טקס הכולל שתיית 'מים מרים', אשר לפי התורה יזיקו לה 

 , או לחלופין יוכיחו את חפותה, ואף יועילו לה במקרה שנחשדה לשוואשחטאהבמקרה 

 . ותקבל שכר גדול בעבור הבושה שעברה

 עמוד א(.   כעת, הגמרא מנסה להביא סיוע לדבריה מהמשנה במסכת סוטה)דף ז

 א. מה הראיה ממשנה זו? 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 
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 כיצד דוחה הגמרא את הראיה? .ג

 ___________________________________________________________

______________ _____________________________________________ 

 אוצר מילים  .6

 פירושה המילה  פירושה המילה 

 יש אין)חיריק בא'( גם נמי 

  דעלמא  אינשי  דמיחברי 

 שונה  שאני   כשורא

  דידעי   מיכספי 

  לאתרויי   מהדדי 

 בו ביה  נאמר  נימא 

 

 

 ( 7שורה )  דניהוו עליה סהדי"" - (1שורה )  מר רב יהודה" 'א דף פ"א עמוד א - 5 מס'  סוגיה

 נושא: דיני ייחוד

 אנשים? 3באיזה מקום מותר ייחוד של שני אנשים עם אישה אחת ובאיזה מקרה צריך  (1

 _________________ _____________________________________________ 

 __________________________________________________________ מדוע?  (2

 מהו הסיוע שמנסה הגמרא להביא?  -"נימא מסייע ליה" (3

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 כיצד הגמרא דוחה סיוע זה?   (4

 ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 

 אוצר מילים  (5

 פירושה המילה 

 לא שונה  לא שנא 

  תרי 

 הוא  איהו 

  תלתא 

 שם התם

  סהדי 
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הּוָדה   -דף פא עמוד א   - 6סוגיה מס'  ַרב יְּ עד רב חנינא בר פפי   (7)שורה 'ַרב וְּ
 ( 12)שורה וחבריו"

 נושא : יחוד אשה אחת עם שני גברים  

 

 הבנת הסיפור:   .1
יהּו''  ָתא ַקַמיְּ תְּ יא אִּ ָלא ַההִּ ָחא ֲהָוה ָקָאזְּ אֹורְּ י בְּ לִּ הּוָדה ֲהוֹו ָקָאזְּ ַרב יְּ  'ַרב וְּ

 ______________________________________________________ תרגם והסבר:  א. 

ָנם' דברי רב לרב יהודה:  ַקֵמי ֵגיהִּ ָעיְך מִּ הּוָדה ַדל ַכרְּ ַרב יְּ  'ֲאַמר ֵליּה ַרב לְּ

 __________________________________________ ____תרגם והסבר: _________ב. 

יר ָדֵמי' תשובת רב יהודה לרב: ' ים ַשפִּ ֵשרִּ כְּ ָאַמר בִּ ָהא ָמר הּוא דְּ  ֲאַמר ֵליּה וְּ

 תרגם והסבר: ______________________________________________________ ג. 

יםתשובת רב לרב יהודה:  ֵשרִּ כְּ בִּ י ֵייַמר דְּ יָנא   'ֲאַמר ֵליּה מִּ י ֲחנִּ גֹון ַרבִּ גֹון ַמאי כְּ ַאתְּ ֶאָלא כְּ גֹון ֲאָנא וְּ כְּ
 'ַבר ַפֵפי ַוֲחֵביָריו

 _________________________________ ____תרגם והסבר: __________________ד. 

 פרשנות והיסק   .2
 רב מביא כדוגמא לאנשים כשרים את רבי חנינא בר פפי וחבריו.  

 רבי צדוק ורב כהנא בפ''ק )לעיל דף מ.( .רבי חנינא בר פפי וחביריוד"ה 'לפניך דברי רש"י 

 ענה:  א. מי הם חבריו של ר' חנינא בר פפי ?_____________________________ 

מה הפך   אותו  -ב. פתח את המקור שרש"י מציין בדבריו וספר על אחד מהחכמים המוזכרים         
 ל'כשר' יותר מרב ורב יהודה :   _______________________________________   

ג. מה אנחנו יכולים ללמוד מסיפורים אלו על חיינו ודרכי ההתמודדות               
 ____________________________________________ שלנו?________________ 

 

 אוצר מילים  .3
 

 המילה 
 

 פירושה
 

 המילה 
 

 
 פירושה

 
 
 הוו 

 
 היו 

 
 אתתא

 
 אישה 

 
 קאזלי 

 
 הולכים 

 
 קמייהו 

 
 לפניהם 

 
 באורחא 

 
 בדרך

 
 כרעיך 

 
 רגלך 
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(  עד ומקרי ליה  12)שורה אמר רב מלקין על היחוד –דף פא עמוד א    -7סוגיה מס'  
 ( 22)שורה אל בני 

 נושא : מלקות לעוברים על לאוים   

 מושגי תוכן   ❖

במקרה של עבירה   ענישהכ ,עונש שנקבע על פי ההלכה הן מלקות - .1מלקות  ❖

בעל העבירה מקבל שלושים ותשע מלקות   )'לאו'( מהתורה. מצוות לא תעשה על מזידב

פרק   מסכת מכותעל כל חוק שעבר, לאחר שקיבל התראה ועדים. דיני המלקות נמצאים ב

 .שלישי

שמלקים את העובר על  ענישה של מלקותמכת מרדות היא  -  מכת מרדות - .2מלקות  ❖

. בניגוד  מרדות" מלשון רידוי ונתינת עולנקראות "  )מדרבנן( .הן .דברי סופריםאיסור מ

למלקות שהן מדין תורה, מכת המרדות באה גם על ידי בתי דין שמחוץ לארץ ישראל  

 . סמוכים ושאינם

 הוא שלילי, מקראינוסח הציווי ההתורה שבהן  מצוות הן לאווים או מצוות לא תעשה ❖

וכדומה. זאת לעומת המצוות המנוסחות כציווי חיובי,  "לא תגנוב" ,"לא תרצח " :כמו

)שס"ה( הן מצוות לא תעשה,  -365 ,( המצוות613תרי"ג ) מתוך ".מצוות עשה" המכונות

תעשה קשורות בעונשים -רבות ממצות הלא ,הלכהעל פי ה .שנה השמשיתכמספר הימים ב

 .עליהן עוברלמי ש מיתת בית דין  או מלקות של

 ולבועלה.   אסורה לבעלה  -אשת איש שזינתה מרצון ❖

 אשה שאינה נשואה לגבר כדת משה וישראל. -פנויה ❖

 אשה נשואה לגבר כדת משה וישראל.   – אשת איש  ❖

 "אמר רב מלקין על..." 

 מהם שני המקרים עליהם מלקים לפי רב :כתוב 

1  _________________________________________________________________ . 

2  _________________________________________________________________ . 

 . פרשנות והיסק  3 ❖
לא  : איש על בעלה מחמת ייחודאשת  .ואין אוסרין : מרדות .מלקין על היחוד להלן דברי רש"י : 

והאידנא ליכא מיתת בית דין  שיאמרו ראוה שזינתה לכך הלקוה  .אתה מוציא לעז: דמלקין .אמרו

 :למיקטלינהו

לפי רש"י מלקין על היחוד מכת מרדות. מכאן ניתן להסיק ששיטת רש"י היא שיחוד הוא  א. 

 איסור מ __________ 

כדי לא להוציא לעז על בניה. מהו הלעז   אשת איש שהתיחדהרב אשי אומר שלא מלקים ב. 

שעשוי לצאת על בניה על פי רש"י?  

 _________________________________________________________________

_________________________________________________ ________________ 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%96%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%9C%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A8%D7%A6%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%99%22%D7%92_%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_(%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94
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דנא ליכא מיתת בית דין למיקטלינהו".  הסבר דבריו. )רמז : אם היה  רש"י מוסיף "והאיג. 

לא היו מלקים אותה(    –כאן דין מיתת בית דין 

 _________________________________________________________________

___________________________ ______________________________________ 

 ותושב"כ  מיומנות קשר תושב"ע. 4

ה"   ֻמעָּ ה ַהשְּ י ִכי לֹוא טֹובָּ נָּ ה ֶשֶנֱאַמר "ַאל בָּ מּועָּ ה ַהשְּ ֹּא טֹובָּ ִקין ַעל ל ַמר ַרב ַמלְּ  אָּ

 מהו המקור בתנ"ך בו נאמרו מילים אלו?___________________________ א. 

 _________________________________________ מי אמר אותם למי? ב. 

 מהי השמועה שהיתה שם? ____________________________________ ג. 
 

 . אוצר מילים  5 ❖
 

 המילה 
 

 פירושה
 

 המילה 
 

 פירושה

 
 איכא 

 
 יש

 
 בהא

 
 בזה
 

 
 נמי 

 
 גם

 
 מותיב 

 
 מושיב)שם על( 

 
 דשמע

 
 ששמע

 
 אפסירא 

 
 רסן הסוס 

 

 

דשתא   א(  עד סקב22)שורהאמר רבה בעלה בעיר  –דף פא עמוד א   - 8 סוגיה מס' 
 ( 33)שורה ריגלא 

 נושא : עוד בעניני יחוד  

 חלק א :  

 בתוספת סיפור להבהרה:  אין חשש יחודשני מצבים בהם 

 הסבר בכל אחד מן המקרים מדוע אין חשש יחוד במצבים אלו ? 

 ____________________________________________________  -בעלה בעיר .1

 __________________________________________  -פתח פתוח לרשות הרבים  .2

יוצא שגם כאשר הבעל   –לפי הסיפור על הביקור של רב ביבי לביתו של חברו רב יוסף  .3

ליחוד גם   יש חשש יחוד. הסבר מהי המציאות בה חוששים -נמצא אפילו באותו הבית 

 כאשר הבעל נמצא בקירבת אשתו.  

 ____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 
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מה ניתן להסיק לחיינו מהסיפור וההתנהלות של רב יוסף כאשר הוא מארח חבר שנמצא  .4

 נפש לאשתו שלו:  בקירבת 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 (  למתקדמים ומאותגרים) : פרשנות והיסק  ❖
 לפניך דברי רש"י : 

שחושש   -)תרגום "מבעל השתא אתי דמסתפי להלקות "בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד

 מהבעל שיבוא ממש כעת!( 

 שים לב :רש"י מוסיף את המילה 'להלקות'. ולכך משמעות שונה מההסבר הפשוט שנקטנו קודם.  

ובאמת  לפי רש"י ההלכה שאין חוששים משום יחוד אין הכוונה שאין איסור להתיחד עם האשה 

הכריז שהיא לא זינתה אלא רק התייחדה  אותה ול שלא חוששים להלקותאלא  הדבר אסור !.

)זאת כדי לא להוציא לעז על בניה( וכפי שאמר מר זוטרא בסוגיה הקודמת לזו שהיה מלקה  

חוששים לזנות ולכן אין   -ומכריז. ומכיוון שאשה זו בעלה בעיר האשה והאיש שהתייחדה אתו  

 חשש שיצא לעז עליה.  

 ור האורח אצל רב יוסף.  אלא שהסבר זה לא מתאים להמשך הגמרא עם סיפ

 מדוע לדעתך הסברו של רש"י אינו יכול להתאים לגמרא ולסיפור על רב יוסף?  . 5

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 עיין בתוספות אצלנו בדף וענה:  . 6

מה מקשה התוספות לפי רש"י:  

 ______________________________________________________________

__________ ____________________________________________________ 

              מהי תשובת התוספות לשאלתו:  7 .

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

שונים בסוגיתנו .אחד של רש"י )שלא מסתדר עם הסיפור  נמצאנו למדים שיש שני הסברים .  8

בגמרא( ואחש של תוספות. נסה למצוא הסבר מניח את הדעת להסבר הסיפור לפי שיטת רש"י :  

 ____________________________________________________________________

____________ _______________________________________________ _________ 

 חלק ב :

י ָנשִּ ים וְּ נִּ פְּ בִּ ים מִּ יחּוד ֲאָנשִּ ּׁשּום יִּ ין מִּ שִּ ים ֵאין חֹושְּ נִּ פְּ בִּ ים מִּ ָנשִּ ַבחּוץ וְּ ים מִּ ם ָאַמר ַרב ָכֲהָנא ֲאָנשִּ
יחּוד  ּׁשּום יִּ ין מִּ שִּ ַבחּוץ חֹושְּ  מִּ

ָכא   יפְּ יָתא ָתָנא אִּ נִּ ַמתְּ  בְּ
ָתא  ָרא ָאַמר ַאָבֵיי ַהשְּ חּומְּ ָכא ֲאָנא ַנֲעֵביד לְּ יפְּ יָתא אִּ נִּ ָתָנא ַמתְּ י וְּ ָאַמר ַרב ָכֲהָנא ָהכִּ  דְּ
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 דברי רב כהנא :  

     
חדר חיצוני יציאה   חדר פנימי                              

 לחצר  
ההלכה לפי רב    

 כהנא  
 ההסבר לדין             

השלם את ההסבר לפי מה  
 שלמדת 

  אין חשש יחוד   גברים          נשים .         1

  יש חשש יחוד   נשים           .       גברים  2

 

 בברייתא מופיע הפוך  
 

חדר חיצוני יציאה   חדר פנימי    
 לחצר  

 ההסבר לדין על פי מה שלמדת.  לפי הברייתא 

 
 .  נשים   1

 
 גברים     

 
 יש חשש יחוד 

 

 
 .   גברים   2

 
 נשים    

 
 אין חשש יחוד  

 

 
 
מה ניתן ללמוד מהעובדה שיש הסבר טוב גם לפי שיטת רב כהנא וגם לפי הברייתא? . 1

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

  ה להסביר את דברי אביי? . האם תשובתך הקודמת יכול2

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 
 חלק ג :   השתדלות לבצע 'מחיצות' לשמירת מרחק ראוי בין גברים לנשים  

 

 _____________________________________________ . כיצד הפריד אביי ? _______ 1

 . כיצד הפריד רבא? _____________________________________________________ 2

 . האם אלו מחיצות אטומות לדעתך או לא? מה ניתן ללמוד מכך לחיינו ?  3

 ____________________________________________________________________

 ___ _________________________________________________________________ 
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 אוצר מילים   ❖
 

 המילה 
 

 פירושה
 

 המילה 
 

 פירושה

 
 איפכא 

 
 

 
 קנה 

 
 

 
 חומרא 

  
 סקבא

 
 הפצע)מקום התורפה( 

 
 דייר 

 
 מסדר

 
 דשתא

 
 של השנה 

 
 גולפי 

 
 קנקנים 

 
 ריגלא 

 
 הרגל)החגים( 

 

 

 ( 34)שורה    תרתי מעי (  עד 33)שורה הנך שבוייתא –דף פא עמוד א   - 9סוגיה מס'  

 חסות והתמודדות עם יצר הרע שלנו  ידרכי התי נושא : 

 מבנה ותוכן ❖
 . רב עמרם חסיד  1

 לפניך סיפור מכונן על רב עמרם חסיד. לאחר שלמדת אותו עם הרב התייחס לשאלות הבאות וענה 

 . מדוע לדעתך מכונה רב עמרם כחסיד על פי הסיפור שלנו )מנה לפחות שני הסברים(  1

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

בד שבדרך כלל צריך לצורך כך עשרה אנשים? מה  כיצד לדעתך רב עמרם מצליח להזיז סולם כ .  2

ניתן ללמוד מכך על עוצמת ההתמודדות שלו?  

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 צא בחצי הדרך לעלות ולחטוא עם השבויה. רב עמרם עושה שני דברים כאשר הוא נמ 3

 ____________________________________ -הסבר מה הכוונה לפי רש"י  –אפשח  .א

 מה צעק רב עמרם ולאיזו מטרה?  עיין ברש"י  –רמא קלא  .ב

 ______________________________________________________________

 _______________________________________ _______________________ 

גיון בשני המעשים שעשה רב עמרם? מה ניתן ללמוד מכאן לעצמנו בהתמודדות עם יצר  י. מה הה 4

שתוקף חזק?   

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 
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 חבריו שבאו לקול צעקתו:    שיחת רב עמרם עם תלמידי החכמים.  5

 מה היתה טענתם כלפיו ?__________________________________________________ 

 ומה ענה להם ?_________________________________________________________ 

ן עולם הזה לעולם הבא? אנחנו  מהי התפיסה העומדת בבסיס דבריו של רב עמרם על ההבדל בי

מבינים זאת?  

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

  עמרם עם יצר הרע: שיחת רב .  6

אם היינו מסוגלים לדבר עם יצר הרע שלנו מה היינו מבקשים ו/או אומרים לו לאחר שראינו את  

 השיח של רב עמרם עם יצר הרע שלו?  

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

כמו אש?   . במה לדעתך יכול בשר ודם להיות עדיף וחזק יותר מכח 7

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 רבי מאיר  .  2

 הגמרא מספרת על שני תנאים מופלאים אלו סיפורים עם קוי מתאר דומים.  

 כתוב מה דומה בסיפורים עליהם :

מה עשה   
 התנא? 

כיצד נדמה לו  
השטן )יצר  

 הרע(? 

כיצד הגיב  
 התנא?  

מה קרה  
באמצע 
 הדרך?  

מה אמר  
השטן  
 לתנא? 

      ר' מאיר 

 

 חשוב וענה:  

מיד אחר כך? מה ניתן ללמוד    ומה הקשר בין הזילזול של התנא בעוברי עברה לבין מה שקרה ל. 1

 מזה אלינו ביחס לעוברי עברה? 

 _________________________________________________________________

______________________________________ ___________________________ 

 

 



     בס"ד  

106 
 

 הרע?  ומתמודד עם יצר  התנא גדול וחשוב מגור  זה. מה ניתן ללמוד מהעובדה שכ 2

 ____________________________________________________________________

_________________________________________ __ _________________________ 

 לסיפור הקודם על רב עמרם חסיד?   זה. מהו ההבדל המהותי לדעתך בין סיפור  3

__________________________________________ __________________________

 __________ __________________________________________________________ 

לחטוא לדעתך?  מהו ההסבר של יצר   ובאמצע הדרך ולא נותן ל ר' מאיר. מדוע יצר הרע עוזב את 4

 לעובדה שהוא עוזב אותו?   ר' מאירהרע ל

 ____________________________________________________________________

____________ ________________________________________________________ 

. אז מה מציל בעצם את התנא מהמשך ההתמודדות עם יצר הרע? משהו משמים או משהו   5

 עמל עליו? דייק!  וא שה

______________________ ______________________________________________

______________ ______________________________________________________ 

  . הדימיון בעולמנו:  האם דמיינת פעם משהו שהתברר אחר כך שונה לחלוטין ממה שדימיינת 6

אותו?  

 ____________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 . הכתוב במשלי כ"ד טז' אומר : "כי שבע יפול צדיק וקם, ורשעים יכשלו ברעה"   7

 ____________________________  לפי הפסוק מה ההבדל הגדול בין הצדיק לרשע? .א

 מה ניתן ללמוד מהמספר שבע הכתוב בפסוק?______________________________  .ב

 האם האפשרות להיות צדיק קשורה בקימה מהנפילות לדעתך?   .ג

_____________________________________________________________ 

ומית שלנו  כרגע : לרב עמרם? לר'  סיכום :  למי אנחנו יותר קרובים במציאות היומי .ד

 מאיר. ומה מומלץ לנו לעשות בהתמודדות מול יצר הרע שלנו?  

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 אוצר מילים   ❖
 פירושה המילה  פירושה המילה 

 אש נורא  חצי  פלגא 

  כסיפתינן   מכרזי 

 נדמה  אידמי  אלו  הנך 

  גיסא   שבוייתא 
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 שורות מלמטה(  6'תרתי מעי' )  – (43שורה )  ר' עקיבא'  קידושין דף פא עמוד א_ 10 'סוגיה מס

 נושא: "אל תביאנו לידי ניסיון" 

  יסודות תושב"ע ❖

 עקיבא .נלמד מיהו רבי עקיבא? רבי  -לפני שניגש לגמרא המספרת על רבי מאיר ורבו 

רבי עקיבא בן יוסף, גדול התנאים. חי בזמן חורבן הבית, מלבד שם אביו אין יודעים דבר  •

 .על תולדותיו

רבי עקיבא החליט ללמוד כשהיה עומד על פי באר, וראה אבן חקוקה מן המים הנופלים   •

נו הלך לבית הספר עליה. אמר שגם דברי תורה יחקקו בלבו! היה לו כבר בן, ויחד עם ב

 .בן ארבעים שנהללמוד, והוא 

על רבי עקיבא נאמר שאלמלא הוא כל העולם היה שמם מלימוד תורה. שבימיו גזרה   •

 מלכות רומי על איסור לימוד התורה ומסר נפשו עליה . 

 

נּו ַרבֹוֵתינּו: ַפַעם ַאַחת כּות "שָּ ה ַמלְּ רָּ זְּ קּו   ,גָּ ֹּא ַיַעסְּ הֶשּל ֵאל ַבתֹורָּ רָּ  .ִישְּ

ה.  עֹוֵסק ַבתֹורָּ ַרִבים וְּ ִהּלֹות בְּ ִהיל קְּ יָּה ַמקְּ א ֶשהָּ ַר' ֲעִקיבָּ אֹו לְּ צָּ ה ּומְּ הּודָּ א ַפפֹוס ֶבן יְּ  בָּ

א, ַמר לֹו: ֲעִקיבָּ כּות?  ִאין אָּ ֵני ַמלְּ יֵָּרא ִמפְּ ה ִמתְּ  ַאתָּ

ֶליָך  ִרים עָּ ה ַפפֹוס, ֶשאֹומְּ ַמר לֹו: ַאתָּ ה אָּ ם ַאתָּ כָּ א טִיֵפש!  –חָּ ה ֶאּלָּ  ִאין ַאתָּ

ר ּדֹוֶמה? בָּ ה ַהּדָּ מָּ ל לְּ שָּ ָך מָּ שֹּל לְּ  ֶאמְּ

יּו ִגים ֶשהָּ ה ּדָּ אָּ רָּ ר וְּ הָּ ַפת ַהנָּ ַהֵּלְך ַעל שְּ יָּה מְּ ל, ֶשהָּ שּועָּ ִצים  לְּ אן,  רָּ כָּ אן ּולְּ כָּ  לְּ

ִחים?  ה ַאֶתם בֹורְּ ֵני מָּ ֶהם: ִמפְּ ַמר לָּ  אָּ

ֵני הָּ  רּו לֹו: ִמפְּ מְּ מֹורֹותאָּ ַהִמכְּ תֹות וְּ שָּ ם. רְּ דָּ ֵני אָּ ֵלינּו בְּ ִביִאין עָּ  ֶשמְּ

רּו ֲאבֹוַתי ַוֲאבֹוֵתיֶכם?  ֶדֶרְך ֶשּדָּ ַאֶתם, כְּ דּור ֲאִני וְּ נָּ ה וְּ שָּ ֶכם ֶשַתֲעלּו ַלַיבָּ צֹונְּ ֶהם: רְּ ַמר לָּ  אָּ

ֶליָך ִפֵקַח ֶשַבַחיֹות  ִרים עָּ ה הּוא, ֶשאֹומְּ רּו לֹו: ַאתָּ מְּ א ִטיֵפש! ִא   –אָּ ה ֶאּלָּ  י ַאתָּ

ה קֹום ַחיּוֵתנּו ּומָּ ִאים, ִבמְּ רְּ יָּ נּו ִמתְּ ֵתנּו אָּ קֹום ִמיתָּ ל ֶשֵכן.  – ִבמְּ ֹּא כָּ  ל

אֶֹּרְך יֶָּמיָך" ) ּה: "ִכי הּוא ַחֶייָך וְּ תּוב בָּ ה, ֶשכָּ ִקים ַבתֹורָּ נּו עֹוסְּ ַמן ֶשאָּ ְך: ִבזְּ נּו כָּ ַאף אָּ נּו   –, כ( דברים לוְּ אָּ

ה  ֵרי תֹורָּ ִקין ִמִּדבְּ נּו פֹוסְּ ִאים, ִאם אָּ יָּרְּ ה."  –ִמתְּ ַכמָּ ה וְּ  ַעל ַאַחת ַכמָּ

 

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0530.htm#20
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 כתוב מהו המשל והנמשל העולה בסיפור:   .1

 

 

א .2

י

ז

ו

 

פגשת מהמשל או מההקדמה על ר' עקיבא שאתה מתחבר אליו  תכונה/ מעשה   

 במיוחד?_______________________________________________________

 פרשנות והיסק ❖

 בדף פא. וענה על השאלות.  "ר' עקיבא"מהמילים    43-46.למד את שורות  כעת ניגש לגמרא 

עבירה"?)היעזר ברש"י ד"ה  א. מה הכוונה שרבי עקיבא היה "מתלוצץ בעוברי  .1

"מתלוצץ בעבירה"(  

 ___________________________________________________________

_________________ ______ ____________________________________ 

למה ר' עקיבא לא למד מתלמידו רבי מאיר ? )שקרה לו מקרה דומה   הסבר אפשריב. חשוב וכתוב 

  (40-43בשורות 

_________________________________________ ___________________________ 

 אוצר מילים   ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  איתתא  עזב שבקיה 

  קסליק   ראש דקל  ריש דיקלא 

 יום אחד  יומא חד   אידמיה ליה 

  כי מטא לפלגיה   נקטיה לדיקלא 

 

"=הייתי עושה את דמיך כשתי מעות כדבר חסר ערך, שהיית נופל   שויתיה לדמך תרתי מעי  ***"

 .ממדרגתך לגמרי

 

 נמשל  משל 

  הים 

 עם ישראל  

 היצר הרע  

  היבשה 
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 מבנה ותוכן ❖

 השווה בין הסיפור הקודם של ר"מ לבין סיפור זה.  .2

מה דומה בין   .א

הסיפורים?________________________________________________ 

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

מה שונה בין   .ב

הסיפורים?________________________________________________ 

_________________ _______________________________________

 ________________________________________________________ 

מה לדעתך הגמרא באה לחדש על ידי הסיפור של רבי עקיבא) היעזר בתשובתך   .ג

.ב.(  3לשאלה 

 ________________________________________________________

 __________________________ ______________________________

 _______________________________________________________ 

מהי זכותו של ר' עקיבא שעמדה והגנה עליו מפני   -תורתו"ו"הזהרו ברבי עקיבא  .ד

 נפילה ביצר הרע?)היעזר בהקדמה על ר' עקיבא(  

 ____________________________ __ מצד לימוד התורה:_______________________

 ______________________________ ___________מצב מעלתו האישית:___________ 

 

 ( 8שורה עמוד ב 'ביה בשטן' ) פא דף  –מלמטה(  6דף פא עמוד א 'פלימו הוה' )שורה   11 'מס 'סו

 והשטןפלימו נושא : 

 מבנה ותוכן ❖

כתוב בארמית מה הגמרא מספרת שפלימו היה רגיל לומר  .1

 "__________________________________________"_? 

 פלימו : הקף איזה משפט לדעתך הכי מתאים להסביר את גישתו של  .2

 ה' יתברך, אל תביאנו לידי ניסיון!!  .א

 אני צדיק על ! מנצח את היצר הרע תמיד!  .ב

 אבל אני תמיד נשאר אני. תמיד נשאר אני.  .ג
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ביצר  בסוף הסיפור השטן שואל את פלימו למה אמרת כך כל יום?) וממש התגרית בי, .3

 על זה לה'! היית צריך להתפלל   -ופלימו עונה "מה רצית שאומר?! עונה לו השטן  הרע(

האם אתה תומך  האם יצא לך פעם להתפלל על ניסיון שבא לפניך? ___________  .4

בשיטתו של פלימו או בשיטת השטן? נמק את  

תשובתך_____________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 חלקים בסיפור.    12לימו והשטן. ישנם של פ המלא  לפניך הסיפור .5

 סמן נכון את מספרו למטה.  -לאחר מכן  מה קרה בו . -בכל מס' אירוע ,הבן בגמרא  

  

 

 מס' ___ביקש כוס לשתות 

 מכובדת והוא בצד בנפרד מס' ___התלונן שכולם אוכלים יחד בשולחן בצורה 

 מס' ___צעק לו פלימו "שב ותאכל יפה" 

 מס' ___התחפש השטן לעני העומד בשער,בפתח הבית, ומבקש ריפתא)לחם( 

 מס' ___טענו על פלימו שהרג אדם! 

 מס' ___לקח כוס, השתעל  וירק בה ליחה מאוסה 

 מס' ___גערו בעני שמתנהג לא יפה 

 מס' ___מת העני בכאילו 

 ו ברח למקום מסתור מס' ___פלימ

 מס' ___התלונן שכולם אוכלים בפנים והוא אוכל בחוץ 

 מס' ___הגיע השטן ומת עוד הפעם 

 מס' ___העלה בעורו שחין וליחה מאוסה 

1

1 

2 

3 

7 

6 5 

4 

8 
9 

10 11 

12 
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 ( 91שורה )   ''ומטמאה למתים –( 8שורה עמוד ב 'רבי חייא' ) דף פא 12 מספר 'סוג

 בר אשי להנאות העולם הזה  יחסו של רבי חייאהנושא: 

 מבנה ותוכן ❖

מתואר ר' חייא בר אשי כמי שמקיים את דברי הגמרא הקודמת שלמדנו. מה  8בשורה  .1

"לימא מר רחמנא ניגער ביה  קיים ר' חייא ) רמז: 

(________________________________________________________בשטן"

 ______________________________________________________________ 

אשתו של ר' חייא בר אשי שומעת את הדברים וטוענת טענה קשה כנגדו. מהי   .2

 טענתה?________________________________________________________ 

א בר אשי הוא דמות פלאית וקדושה שהחליט להתנהג באופן של קדושה  רבי חיי .3

 מיוחדת. 

 נמק.  האם לדעתך התורה מסכימה עם התנהגותו של ר' חייא בר אשי ?

 ____________________________ _______________ _________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

 ים. ...ר' חייא בר אשי לומד תורה בגינה ומתחיל מעשה מדה .4

 בואו ניעזר ברש"י להבין מה קרה שם. 

 קרא את רש"י ותרגם) אפשר להיעזר בסרגל למטה(  

 "=___________________________________________  קשטה נפשהד"ה " 

 =_________________________________________ חלפא ותני קמיה"ד"ה "

 =_____________________________________________ "אנא חרותא"ד"ה 

 

 . הגמרא אומרת שר' חייא מבקש להיות עמה -"תבעה"  .5

למה לדעתך אשתו של ר' חייא התחפשה וניסתה להחטיאו? מה רצתה  

שיבין?________________________________________________________________ 

___________________________________ _____________________ 

 )זכור את המשפט שאמרה כאשר שמעה את תפילתו( 
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 אשתו של ר' חייא ) המחופשת( מציבה לפניו אתגר ,ורק אם יצליח יוכל לזכות בליבה. .6

 מהו האתגר?____________________________________________) היעזר ברש"י ( 

אותו כיצד נכון להתנהג. מה הקטע של אם אמרנו שיש מטרה לאשתו לחנך אותו , ללמד  .7

האתגר הזה? מה  

הקשר?_________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

כתוב במילים שלך הגמרא מתארת מה קרה שחזר ר' חייא לביתו לאחר מעשה העבירה . .8

 התרחש? מה 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

__________________________________________________ ______ ______ 

האם לדעתך אדם שעשה מעשה מתוך כוונה ברורה  "אנא מיהא לאיסורא איכווני".  .9

האם צריך  – !המעשה לא היה חטא   -אך בפועל  , לחטוא בחטא

להיענש?________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

מדהימים ,מופלאים. וכן אמר לאשתו   שני מעשיםזר לביתו, ר' חייא עשה מהרגע שח .10

כתוב מהם המעשים ומהם הדברים  מדהימים המלמדים על מעלתו  . שני משפטים

      שאמר?

 מעשים :

 א.____________________________________ 

 ב.____________________________________ 

 דברים שאמר:

 א._______________________________________________ 

 ב._______________________________________________ 
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 .10כתוב במילים שלך . מה ניתן ללמוד על דמותו של ר' חייא בר אשי מתשובתך לשאלה  .11

___________________________ _________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ________ __________________ __________________________________________ 

12.  

  אוצר מילים   ❖

 פירושה המילה  פירושה המילה 

  יומא חדא   מאן את? 

  לאפיה נפל   קשטה נפשה 

  סליק   גריס בגינתיה 

  קא יתיב בגויה   חלפה ותנייה קמיה 

 

"כל ימיו של אותו צדיק  ) ר' חייא בר אשי( היה מתענה עד  הגמרא ממשיכה לספר :   .13

 "דתניא". ומיד מביאה תמרור  שמת באותה מיתה"

 _______________________   "דתניא"?מה הגמרא תמיד מביאה לאחר התמרור  .א

שהגמרא מביאה . וסמן גרשיים בתחילת   התנאיסמן בגמרא שלך את גבולות המקור  .ב

 .  מקראיוסיום המקור ה

הסתכל בתורה אור שבצד הגמרא. מהו המקור של פסוק    "אישה הפרם וה' יסלח לה" .ג

 זה?________________________ 

 _______________ מהי המצווה המתוארת כאן בתורה?_____________ .ד

חשוב וכתוב. מה הקשר בין סיום הסיפור שלנו לבין המקור   .ה

הזה?________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

__________  _________________________________________________

 יש מעשה מסוים, ויש כוונה מסוימת(   –)רמז 
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 ( 26שורה ) 'כל הדווים' –  (19שורה  ' )ר' עקיבאעמוד ב 'דף פא  13' סוגיה מס

 " ידוו כל הדווים" הנושא :

הקדמה: ראינו בסיפור המופלא של ר' חייא בר אשי מציאות של כוונה לחטוא אך בפועל לא נעשה  

 חטא. הגמרא ממשיכה באותו נושא .

 מבנה ותוכן ❖

לאיזה פסוק מתכוונת   -שר' עקיבא היה מגיע ל"האי פסוקא"  .1

 ___________________________________הגמרא?

ההלכתי המתואר בגמרא כתוב במילים שלך את המקרה  .2

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

על פי מה  הגמרא מביאה כאן לימוד הדומה ללימוד "קל וחומר".  – "על אחת כמה וכמה"  .3

_______________________הדין של שלמדת , המקרה הקל הוא ____________

_______________  המקרה הקל הוא____________________והמקרה החמור הוא

 והדין של המקרה החמור הוא כתוב / לא כתוב .  ____________________________

ַעם  ב יֹות לֹו לְּ הְּ ָך ָבַחר ה' , לִּ י ַעם ָקדֹוש ַאָתה, ַלה' ֱאֹלקיָך; ּובְּ ים, ֲאֶשר ַעלכִּ ֹכל ָהַעמִּ גָֻלה, מִּ ֵני  -סְּ פְּ

ֶאת .תֹוֵעָבה-לֹא תֹאַכל, ָכל }ס{ג  ָהֲאָדָמה. י-וְּ יר כִּ לֹא ֵגָרה-ַהֲחזִּ ָסה הּוא, וְּ יס ַפרְּ רִּ ָטֵמא הּוא, --ַמפְּ

ָגעּו ָלָתם לֹא תִּ בְּ נִּ ָשָרם לֹא תֹאֵכלּו, ּובְּ בְּ  .ָלֶכם; מִּ

 ובר באיסור לאו . ע  -התורה כתבה את הדין של המקרה השני .4

למה לדעתך ר' עקיבא לא כתב את האיסור המפורש אלא רק "על אחת כמה וכמה"? 

 ____________________________________________________________________

__________________________________________________ ______ 

נוסף .הפסוק    הגמרא ממשיכה עם פסוק  –"כיוצא בדבר אתה אומר"  .5

 הוא:____________________________________________ 

 מהו מקור הפסוק?_______________________________  .6

 רש"י על המקור לעיל  -פרשנות והיסק  ❖

לא,   אם עליו עבר אם  ידע ולא , לידו כרת ספק שבא במי מדבר הזה ....העניין ואשם ידע "ולא

היתה  חלב של מהן אחת  :לו אמרו;האחת את ואכל , היתר שתיהן כסבור , לפניו ושומן ֵחלב :כגון

  !שם 

 חטא  שוודאי לו יודע שלא זמן כל עליו ומגן ,  תלוי  אשם מביא  זה הרי - חלב  של זו אם ידע ולא

 חטאת."  יביא , זמן לאחר לו נודע ואם 

https://www.mgketer.org/mikra/3/5/17/mg/0
https://www.mgketer.org/mikra/3/5/17/mg/0
https://www.mgketer.org/mikra/3/5/17/mg/0
https://www.mgketer.org/mikra/3/5/17/mg/0
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שאכל איסור   50%לפי רש"י הסבר את דינו של האוכל חלב בשוגג ולאחר מכן נודע לו שיש  .7

דינו של אותו אדם שלאחר   ומהותורה?______________________________

  שאכל איסור תורה?__________________________ 100%המקרה יודע ב 

 לפי לשונו של רש"י אנו למדים שקרבן אשם תלוי _________ על האדם.   .8

 .22-25חזרה לגמרא בשורות 

 בדומה למקודם . אירוע הלכתי נוסף מתואר כאן.   .9

על פי מה שלמדת , המקרה הקל הוא ___________________________________הדין של  

  _____________________המקרה הקל הוא____________________והמקרה החמור הוא

 לא כתוב   ____________________________________והדין של המקרה החמור הוא כתוב /

 איסי בן יהודה מוסיף על הפסוק שלנו משפט מדהים .  .10

 מהו המשפט?_________________________________  .א

 מהו הדבר?_____________________________  "על דבר זה"  .ב

 "ידוו כל הדווים" עיין ברש"י דיבור המתחיל  .ג

כתוב את רש"י באותיות רגילות   .11

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ___ __________ _________________________________________________ 

ר' עקיבא  לפי הבנתך את רש"י. איסי בן יהודה בא לומר הרחבה / קושיה / אותו דבר כמו  .12

 (  הנכונה במאמר הקודם) הקף את התשובה

 

הסבר במילים שלך למה מה שהקפת הוא   .13

הנכון?__________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ _ 

 לסיכום הסוגיה .  .14

 וב לבכות עליו. הגמרא מלמדת אותנו שיש כאן נושא חש

הנושא הוא ________________________________________וזה לעומת עבירות שבשוגג  

 שעליהם אמרה התורה__________________________________. 
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 .(39'עצמה לביאה' )שורה  –'מתייחד אדם'  26דף פא עמוד ב שורה  14 סוגיה מס'

 נושא: דיני יחוד

הגמרא מסתפקת בדפים אלה מה ההגבלות או ההקלות שבייחוד, כלומר, מתי מותר להיות עם  

 אישה שלא נשואה לו ומתי לא. 

עם אימו    דרעם אחותו, לעומת   מתייחד מה נקודת ההבדל בין דברי הגמרא לכך שאדם   .1

 ועם בתו ? 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

מה הקושיה על שמואל?   .2

 _____________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

פרט. .התייחס למחלוקת התנאיםו תירוצה של הגמרא?  מה .3

 ______ ___________________________ _____________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

את כל העריות האסורות לאדם וגם בהמות. מניין לשמואל   א. שמואל כולל באיסורו .4

 איזו פרשה(  גם לכלול זאת באיסורו ? )רשום 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

?   ביום זה ך קוראים דווקא קריאה זוב. באיזה חג קוראים קריאה זו ? מדוע לדעת

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________ 

מעשיות של חכמים בעניין מסוים, לאחר שהיא מביאה דבר פעמים רבות הגמרא מציינת  

הלכה. לדוגמה: אם הגמרא ציינה את חשיבות מצוות ציצית, היא עשויה להביא חכם )תנא או  

 עד שלא הלך ד' אמות )כשני מטרים( ללא ציצית.  ציצית  אמורא( שהקפיד כל כך על מצוות

 יחוד.  ביחידה שלנו, הגמרא מביאה הקפדות שונות בעניין הי 

הגמרא מציינת שעפ"י דברי שמואל אסור להתייחד עם בהמה. הגמרא מביאה מעשי   .5

 רבנים שונים בעניין זה.  

   ופרט את המקרים  חכמים( שכן נזהרו בבהמות 2רשום מי החכמים )א.

 ______________________________________________________ ________

 __________________________________ ____________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 
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מי החכם שאינו נזהר ומדוע ?   ב.

 _________________________________________ _____________________

 ___________ ___________________________________________ ________ 

 באילו מקרים רבא מתיר לאדם להתייחד עם שתי נשים ?  .6

 _________________________________________________________________

__________________________________________________ _______________ 

 (. 1דף פב עמוד א משנה )שורה  –''הגדילו זה ישן  39דף פא עמוד ב שורה  15 'מ 'סו

 נושא: דיני יחוד

 פרט את השיטות השונות. מאיזה גיל יש איסור ייחוד?   .1

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 מהו הסייג של רפרם בר פפא? נמק._____________________________________  .2

_______________ _______________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ? היעזר ברש"י ד"ה הכל לשם שמים.מנומה למדנו ממהו הסיפור על רב אחא בר אבא ו .3

 ______________________________________________________________

__________ ____________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 'אנא כאידך דשמואל 'סבירא לי'. תרגם והסבר.  .4

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________ 

שנה הגמרא מציינת לפי אחת השיטות שתינוקת בת שתיים עשרה - ערכים ורלוונטיות  ❖

ויום אחד ותינוק בן שלוש עשרה שנה ויום אחד אסורים כבר בייחוד. כלומר, מגיל בת 

חובה על הנער או על הנערה המצווה ובר מצווה, בעת תחילת גיל ההתבגרות כבר חלה  

 תייחד עם בני המין השני. מהוא  הןלהישמר מסיטואציות )=מצבים( שב

 חב  כיצד אתה יכול להישמר ממצבים של ייחוד ? הר .5

 ______________________________________________________________

_____________________________ __ _______________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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המילים:   עד רווק סופרים"מהמשנה הראשונה: "לא ילמד אדם מוד א דף פב' ע: 16 סוגיה מס'

 ה בעמוד.י"ולא על הבהמה" לפני המשנה השני 

 מחטאים הקשורים למין.אדם  כדי להרחיקשנאסרו  דברים נושא:

 המשנה והשלם במקום המתאים: קרא את

 

 

 

שם החכם הנזכר  

 במשנה:

באיזו מילה מתחיל  

 הדין?

באיזו מילה מסתיים  

 הדין?

 הסבר מהו הדין הנלמד במשנה:

 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין א': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין ב': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין א': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין ב': 

 _______ _____ ___ 

_____ _____ _ ___ 

 

 ______________ ________________ 

_______ ______ ___________________ 

_______ ______ ___________________ 

 

 _______ _____ ___ 

_____ _____ _ ___ 

 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 

 ______________ __________________ 

_______ ______ ___________________ 

 

 ____________ _ __ 

 _______ _____ ___ 

 ____________ _ __ 

 

 דין א': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין ב': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 ין א': ד

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 דין ב': 

 _______ _____ ___ 

 _______ _____ ___ 

 

 ______________ ___________________ 

_______ ______ ____________________ 

_______ ______ ____________________ 

 ______________ ___________________ 

_______ ______ ___________________ 
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 שאלות על המשנה:

 _____________________________________ א. מה כוונת המילה "לא ילמד ... סופרים"?

הדעות האחרונות.   2הדעות הראשונות, מול  2ני חלקים, ב. ניתן לחלק את המשנה על פי דיניה, לש

 הסבר מדוע ניתן לחלק זאת על פי נושאי הדינים בהם עוסקת המשנה:

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 יסודות תורה שבעל פה: ❖

 בגמרא ישנם שלושה סוגי חכמים נזכרים: 

  :שחיברו התנאיםהמקורות אנשי כנסת הגדולה,   דורות, והמשיכו את 6פעלו במשך  -תנאים

. דבריהם תמיד מובאים בעברית. כשמקור תנאי יפתח  מדרשי הלכה, משנה , ברייתא ותוספתא 

 , שתרגומו: תנא ראשון. "תנא קמא"את דבריו ללא שם הדובר, נכנה את הדובר 

מחברי  דורות בבבל ותקופה קצרה יותר בישראל, ממשיכי התנאים,  8פעלו במשך כ  -אמוראים

לא התייחסו   ן הלכות אליה לימוד עסקו ב, הירושלמי )ישראל(התלמוד הבבלי )בבל( והתלמוד 

מקרים מובחנים:  4עברית למעט דברו חלקו ביניהם התנאים. לרוב שלא הכריעו או  שהתנאים או 

 .יוצאים מן הכלל(מספר  עוד  נםסיפור, ציטוט, דו שיח ופתגם )יש

מקורות  בין מוראים, ועימות  אעסקה בסברות העומדות מאחורי דברי התנאים וה  -סתמא דגמרא

תמיד בארמית ולעיתים  מופיעה   אז. )יש אומרים שאלו הסבוראים(  ופסיקה במה שלא נפסק עד

 דבריה נראים כמעורבים בתוך דברי האמוראים. 

סוגי החכמים האחרים שהזכרנו   2עד כה ראינו את דברי חכמי המשנה, התנאים. כעת נעבור אל 

 :בגמרא

 מבנה הגמרא: 

 בסיבה לדין הראשון במשנה. דיון  א.

 האם מדובר על מצב מסוים או גם על מצב דומה לו.   -דיון בדעת רבי אלעזר ב.

 הבאת מקור תנאי המתייחס לדעת רבי יהודה )וחכמים(. ג.
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 אוצר מילים, קריאה והיגוי:

 משמעות תרגום מילה 

ַמא  מה הסיבה/נימוק לפסיקת הדין   מה הטעם?  ַמִאי ַטעָּ

 קודם? שהוזכר 

 אם תאמר... ִאיֵליַמא 

 נוצר מהכלאת המילים: )

 ִאי= ִאם, ֵליַמא= לֹוַמר( 

ניסיון לפסול   -מילה זו פותחת בד"כ

מראש מענה לשאלה שנשאלה קודם,  

תוך כדי הסבר מדוע הוא איננו עונה  

 עליה כראוי. 

ַיא  נְּ ַהתָּ פתיחה לציטוט של מקור, לרֹּב של  והרי למדנו... וְּ

זהה למקור   דברי תנאים )פתיחה

תנאי: דתנן, תנן, תנינא להא,תנו  

 רבנן/ת"ר ועוד...(

ִינּוֵקי  ַהַתא דְּ   אמהות הילדים  ַאמְּ

ִינּוֵקי  א דְּ ַהתָּ   אבות הילדים  ַאבְּ

הּו  ַרך להם  ִאיַבִעַיא לְּ העלאת קושי בבית המדרש של  ִנצְּ

החכמים, על הנלמד לפני כן, ופתיחה  

 לדיון בקושי זה. 

ַמא    ֵשַמא/ אּוַלי  ִדלְּ

 

 נעבור לחלק א':

 חלק זה מורכב מקושיא, העמדת תירוץ ודחייתו, ותשובה.

 הסבר כל שלב: 

 ____________ הקושיא: ________________________________________________

 ___________________________________________________ י: העמדת תירוץ אפשר

 דחיית התירוץ האפשרי: 

 ____________________________________________________________________ 

 סופרים? -מדוע שלא ילמדו רווק או אישה  -תשובה סופית

 הסיבה ביחס לרווק:
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 ____________________________________________________________________ 

 הסיבה ביחס לאישה: 

 ____________________________________________________________________ 

 כעת נעבור לחלק ב': 

  )שאסור לו ללמוד"אף מי שאין לו אישה" הגמרא מנסה לברר למה התכוון רבי אלעזר בדבריו: 

 סופרים(. 

ֵלם:  ַהשְּ

ללמוד סופרים,    לפי הדעה הראשונה במשנה אסרו על מי שהוא רווק )שלא נשא אישה מעולם(

ואילו לפי רבי אלעזר מנסים לברר, האם אסר על מי  

ש___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________

ללמוד סופרים, או שמא התכוון גם למי ש  

 ____________________________________________________________________ 

______________ ______________________________________________________ 

שאסור אפילו לו, ללמוד סופרים.לומדת הגמרא מברייתא ומשיבה, שרבי אלעזר התכוון בפסיקתו  

 ___________________________________________________________________ :ל

 ________________________________________________ ____________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 :והיסק פרשנות ❖

. על פי רש"י במה שונות ההלכות שהתלבטו  "מי שאין לו אישה כלל"עיין בדברי רש"י על המילים: 

 ללמוד סופרים? איזו מהן סובר רבי אלעזר בדבריו , מדעת תנא קמא במשנה שאסרה על רווק 

 האם הוא חולק על תנא קמא בשתיהן או באחת מהן או כלל לא? הוכח דבריך ! 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

_____________________________________ _______________________________ 

 חלק ג':   -וכעת

ואילו חכמים מתירים ולא   -במשנה נכתבה דעת רבי יהודה, שלומד שני איסורים ביחס לרווק

 אוסרים את מה שאסר רבי יהודה. חלק ג' בעצם מסביר מדוע חכמים התירו במקרה זה.
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"תא  הסבר מהו הנימוק לדברי חכמים על פי המקור התנאי המובא בחלק זה )הפותח במילים 

 (:שמע"

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 היסק:

 לסיכום הסוגיה:

 כמה דעות ישנן במשנה? ______ 

 על כמה דינים ישנם מחלוקת במשנה? ______ 

 והצג את הדעות השונות ביחס לכל אחד מהם:שבמחלוקת כתוב את הדינים 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

_ ___________________________________________________________________ 

 ערכים ורלוונטיות: ❖

ראינו שישנו עניין במניעה מראש, של מצבים העלולים להביא לידי חטא. מדוע לדעתך הגמרא  

 רוצה למנוע מצבים כאלו, ולא פשוט סומכת על האדם שלא יחטא? 

 _________________________________ ___________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

האם לדעתך כדאי להימנע מראש ממצבים העלולים להביא לידי חטא? או שאין צורך להימנע  

 מראש מהם? נמק דבריך. 

____________________________________________________ ________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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 סוף המשנה 'מצותי חוקותי ותורותי' –משנה 'כל שעסקיו' סוגיה מס':  .אדף פב' ע" 17סו' מס' 

מלאכות/מקצועות שאין לאדם ללמד את בנו על מנת להרחיקו מן העבירה, היחס בין ושא: נ

 עבודה/עיסוק במקצוע לבין פרנסה, והקשר בין פרנסה לבין בטחון בה' וקיום תורה ומצוות. 

 מושגי תוכן: ❖

והאחרון לתנאים, כשערך את המשניות וקבע    6-רבי יהודה הנשיא, נשיא הסנהדרין בדור ה -קובץ

מה מהן יכנסו לששת סדרי המשנה, רצה להכניס גם מקורות תנאיים שונים, שלא ניתן להכניסם  

לכן, לעיתים "הבליע" בתוך פרק משנה, משניות   בהכרח תחת קבוצת משניות בעלת נושא מוגדר.

של המסכת או הפרק, כאשר משנה מסוימת   -שאינן קשורות בהכרח לסדר הנושאי של תנאים 

בפרק או במסכת, התייחסה לנושא של אותן משניות, ואגב אותה משנה הכניס את אותן משניות.  

 במקרה שלנו, הדבר נעשה בתוך המשנה עצמה. 

ינו, ניתן לזהות על פי  על מנת שנוכל בקלות לזהות דינים והלכות במקורות -זיהוי דין במקור תנאי

ַעִלים אדם ערב שבת סמוך לחשיכה",   לא יצא"  -ציוויים שונים או מילות מפתח: למשל על ידי פְּ

".כך  פטורין–", "כל המקלקלים מותר", "אסור", "חייב"  -חצי נזק", או מילות מפתח ישלם"

דין לרעיון מאחוריו,    למשל, ניתן למצוא חכם במשנתנו שאומר דין ואחריו רעיון, נוכל להבחין בין

 מפני שברעיון לא יופיעו הציוויים או מילות המפתח, ואילו בדין הן כן יופיעו. 

 : ותוכן מבנה ❖

 הטבלה על פי הגדרותיה במקום המתאים:  תהשלם א

מי אמר את   הדין/הרעיון הנלמד  כותרת/נושא הקטע  עד המילה  מהמילה 

 הדין/הרעיון הנלמד 

"כל  

שעסקיו עם  

 הנשים..." 

"...את בנו  

אומנות  

 הנשים" 

 

 

 דין א': 

 

 

 דין ב': 

 

 

 

 



     בס"ד  

124 
 

 

 

 

 

 

"...אלא הכל  

 לפי זכותו". 

 

 

 

 

חלקים,  2הדין הנלמד )מחולק ל  

החלק השני מתחיל במילה  

 (: "ויתפלל"

 

 

 

 

הרעיון שמובא לאחר החלק  

 השני: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבי שמעון 

 בן אלעזר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גוריין אבא 

 איש צריין  

 משום   

 אבא גוריא 
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 שאלות על המשנה: 

. איזה מספר מהקטעים לעיל, מציין את המעבר בין נושא המשנה וקודמתה, לנושא האחר?  1

 הוכח דבריך ! 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

. נאסר על אדם להתייחד עם אישה אחת, מהו האיסור המתחדש מתחילת משנתינו ביחס לייחוד  2

 עם מספר נשים? 

 _______________________ _____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 . מהו הקשר בין דברי רבי מאיר לדברים הקודמים? 3

 ____________________________________________________________________ 

 __________________________ __________________________________________ 

. א. מהו היחס בן דברי רבי שמעון אלעזר לדברי רבי מאיר? הקף את היחס המתאים: ניגוד /  4

 תוספת / אין קשר בין הדברים.

 ב. הוכח את דבריך בסעיף הקודם: 

 ____________________________________________________________________ 

__ _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבי יהודה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רבי נהוראי 
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 . את דברי מי במשנה ממשיך אבא גוריין איש צדיין? הוכח על פי תוכן דבריו ! 5

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 . בשם מי מדבר רבי יהודה? 6

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 פרשנות והיסק ❖

 ש"י והסבר בכל מלאכה מדוע נאמר עליה כך:אבא גוריין...אומנותם אומנות ליסטים: . העזר בר7

   -א. ַחַמר, ַגַמל, ַסַפן ,ַקַדר

_ ___________________________________________________________________ 

 -ב. רֹוֶעה

 ____________________________________________________________________ 

ַוִני  -ג. ֶחנְּ

 ____________________________________________________________________ 

 רבי יהודה: 

 -ד. החמרים רובן רשעים

 ____________________________________________________________________ 

 -הגמלין רובים כשרים ה.

 ____________________________________________________________________ 

 -ו. הספנין רובם כשרים 

 ____________________________________________________________________ 

 -ז. טוב שברופאים לגיהנם

 ___________________________________________________ _________________ 

 -ח. הכשר שבטבחים שותפו של עמלק

 ____________________________________________________________________ 
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 : אוצר מילים ❖

 הסבר המילה  המילה 

מוביל חמורים )למסחר בהם או להובלת חפצים על גבם או   ַחַמר

 להובלת אנשים וסחורה( . 

)למסחר בהם או להובלת חפצים על גבם או להובלת  מוביל גמלים  ַגַמל 

 אנשים וסחורה( .

 משיט ספינות.  ַסַפן 

ַוִני   מוכר בחנותו.  ֵחנְּ

 

 :רלוונטיות ערכים  ❖

 עוצרים וחושבים !

.א. האם לדעתך כדאי להימנע מראש מלימוד מקצוע )להתפרנס ממנו( העלולים להביא לידי  8

 מהם? נמק דבריך. חטא? או שאין צורך להימנע מראש 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 .ב. עיין במקורות הבאים והסבר לפי אחד מהם מדוע נכתב על הטוב שברופאים שדינו גהינם:8

 מהר"ל:

פירוש, מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלקים עם זה, הרי כל ענינו שהוא מעיין בחמרי בלבד,   ..."

לכך הוא בעל גיהנם. שאין ענין הגיהנם רק ההעדר והרע, ומפני שהחומר אין לו מציאות בפועל,  

והוא בכח בלבד, ודבק בו ההעדר, כאשר ידוע מענין החומר שאינו נמצא בפעל. לפיכך בעל הטבע,  

מעיין בענין החמרי שאין לו מציאות בפעל, הוא בעל גיהנם. שגיהנם אין לו מציאות בפועל גם כן,  ה

אבל הוא חושך וצלמות, וזה אינו מציאות נחשב כלל. ודבר ברור הוא כי בעל הטבע החמרית, אשר  

  אין לו רק שמתעסק בחמרי, אשר החומר אין לו מציאות בפעל, הוא בעל גיהנם. וזה שאמרו 'טוב 

 )ספר נצח ישראל פרק ל(. שברופאים לגיהנם', ופירוש זה ברור גם כן מאוד"
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 קול סופר: 

ין הוא גם פירושו של הקול סופר על המשניות מהגאון בעל מחנה חיים ז"ל שהכוונה של טוב  ימענ "

הוא בדייקא, כי רופא מומחה ובקי הוא שחקר והיה מנסה הרבה בכמה חלאים אשר חפץ לנסות  

תו רבים תח"י וראה שסם זה אינו מועיל וגם זה אינו מועיל בא עד התכלית מה שמועיל  וע"י שמ

א"כ דם הרבה שפך עד שנעשה טוב שברופאים כי הרופא שהולך בעקבי מוריו לא נעשה טוב  

  "שברופאים א"כ אם נעשה טוב שברופאים עכ"ח המית הרבה כדי לנסות וראוי לבוא לגיהנם ע"כ

 זר חלק יא סימן מב(.)הובא בשו"ת ציץ אליע

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

_____________________________ _______________________________________ 

 

 עד סוף המסכת -שורות מלמטה 7גמרא  מה עמוד א  דף פב -  18סוגיה מס' 

 ומוסר אזהרות, נושא: עצות

  מבנה ותוכן ❖

 "!תנו רבנן: כל שעסקיו עם הנשים, סורו רע ."1

 א. הסבר את דברי הגמ' והסבר מדוע סורו רע? 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 ב. הבא דוגמאות לאנשים שעסקיהם עם הנשים? 

 ____________________________________________________________________

 ___________ _________________________________________________________ 

 . מדוע מאנשים כאלו לא מעמידים מלך או כהן גדול? 2

 ___________________________________________________________________ 

 . אלו עשרה דברים נאמרו  במקיז דם? פרט והסבר 3

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________
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____________________________________________________ ________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 מהי    -" " דרש בר קפרא: לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה. .4

 אומנות נקייה?  

_____________________ ____________________________________________ 

 מה רבי מחדש בדבריו " אין לך אומנות שעוברת ומתבטלת מהעולם?"  .5

 ________________________________________________________________ 

 . מה מחדש רבי מאיר  בקשר ללימוד הבנים ומהי עצתו? 6

 _______________________________________________________________ 

  "תניא: רבי שמעון בן אלעזר אומר: מימי לא ראיתי צבי קייץ..וכו'"  .7

 הסבר את דברי רשב"א והסבר את מהות דבריו ומה זה בא ללמדנו? 

 ____________________________________________________________________

_ ___________________________________________________________________ 

  ""תניא: רבי נהוראי אומר: מניח אני כל אומנות שבעולם..וכו'  .8

 הסבר?  -א. מהי עצתו של רבי נהוראי 

 __________________________________________________________________ __

 ___________________________________________________________________ _ 

 פרשנות והיסק ❖

 . עיין בדברי רש"י המובאים לפניך וענה על השאלה הבאה:9

 ואינו מלומד  להוציא"   מפני שהוא מלומד  לאכול אצל המקיזיןבממונו להוציא כלום, -עינו צרה"

 הסבר ע"פ רש"י  במה המקיז דם עינו צרה? מדוע? 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 
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 ערכים ורלוונטיות ❖

 וענה על השאלות הבאות שלפניך:. קרא את הקטע  המקוצר הבא 10

באגרותיו ]חלק א יא[ מבאר, מדוע התייחסו חז"ל לאדם שאפשר לו לעסוק בתורה,   החזון איש

ואינו עוסק בה, כאילו הוא אפיקורס. וכך תמה החזון איש: "לכאורה, אי ההתעסקות בתורה היא  

ה ]ומדוע הוא שייך  רק חטא מעשי, ואינו נוגע בחובת הלבבות ]אלא הוא[ חטא בשב ואל תעש

נכתב כאן עוון מינות ]היות ויודע הוא האדם  -לאפיקורסות?[. אבל, לאור ההשקפה הכוללת 

שמשך חייו קצוב, וכן[ כל פרנסתו היא מקרן קצוב, ]אשר[ יום יום יפחת קצבו! ]יודע הוא האדם  

רוך הוא, מעלה  כי[ העולם הזה דומה לפרוזדור, וכי כל הוספה בתורה, בדביקות, בהכרת היוצר ב

ולכן, ענינו   !מבן אדם למלאך ,את בעליה מבחינת נפש הבהמית לנפש משכלת, מחמור לבן אדם

 "אפיקורסות – לעומק סוד הנשמה []של האדם שיודע זאת, ובכל זאת אינו עוסק בתורה

  מהי שאלת החזון איש?א. 

 _______________________________________________________________ _____

 ___ ___ ______________________________________________________________ 

  הסבר את תשובתו:ב. 

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________ ___ 

 אוצר מילים . 11 ❖

 פירושה המילה 

  מחטא דתלמיותא 

  תניא 

  מאי היא 

 מה הטעם/סיבה  מאי טעמא 

 שנו חכמים)ברייתא(  תנו רבנן 

 

     

                       

 


