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:  מושגים וביטויים

 
, רצינות  -כובד ראש   

לא בקלות . והכנעה יראה 
.  ראש ולא בזלזול

                                              
  -חסידים ראשונים  

: בתקופת הבית השני
של אנשים , קבוצה רוחנית

מתוך ' שעבדו את ה' יראי ה
.   דביקות

                                              
 לפני התפילה- שוהין
מתרכזים ומתכוננים , שוהים

. לתפילה
 

מהיכן   –מנא הני מילי
? לומדים זאת

 

מסכת ברכות  
 : פרק חמישי              

ב  "דף ל ע
U היחס לתפילה

 

 
U תפילה מתוך כובד ראש

 
להתפלל בכוונה ברצינות , ויראה צריך להתפלל מתוך כובד ראש :משנה

.  אסור להתפלל מתוך קלות ראש וזלזול. ובהכנעה לפני הקדוש ברוך הוא

 
U חסידים ראשונים

חסידים ראשונים היו כת . המשנה מביאה דוגמא מחסידים ראשונים

 . מתוך דביקות והתלהבות' שעבדו את ה', של אנשים יראי ה) קבוצה(

. אחת לפני התפילה חסידים ראשונים היו שוהים שעה

Uשהייה :

Uשוהים:U מתרכזים ומתכוננים לקראת , באים לבית הכנסת לפני התפילה

.  התפילה         

Uהמטרה:U לכוון את ליבם לקדוש ברוך הוא  .

 

ב  "דף לב ע

מנא הני מילי אמר רבי יהושע בן לוי אמר קרא : חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ה 
  ךָ ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביתֶ 

 ואמר רבי יהושע בן לוי המתפלל צריך לשהות שעה אחת אחר תפלתו שנאמר 

 .ָּפֶניךָ ֶאת-, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ;   יֹודּו ִלְׁשֶמךָ , ַאְך ַצִּדיִקים
 

?  לשהות שעה לפני התפילה, החסידים המנהג של מנין : שאלת הגמרא

שנאמר , הות שעה אחת לפני תפילתומי שמתפלל צריך לש:  אמר רבי יהושע בן לוי: תשובת הגמרא

מקבל את , שוהה, בבית הכנסת '-מאושר מי שיושב בביתו של ה." ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךָ : "'בתהילים פד ה

.      אווירת הקדושה  ומתכונן לתפילה

)  יתפללו לך" (עוד יהללוך סלה: "ואחר כך כתוב

.  פללרק אז ממשיך להת, לאחר ששהה והתרכז לקראת התפילה

.  גם לאחר התפילה צריך לשהות שעה אחת, לדברי רבי יהושע בן לוי

: משנה
 
. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש 

  .כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים ,חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
ן פתיחה לציו -תניא   

ברייתא                       
 שנו חכמים  - תנו רבנן

 
  -חסידים ראשונים 
: בתקופת הבית השני

של אנשים , קבוצה רוחנית
מתוך ' שעבדו את ה' יראי ה
אך הם לא היו  .  (דביקות

) אנשי הלכה
                                              

 לפני התפילה- שוהין
מתרכזים ומתכוננים , שוהים

. לתפילה
  אוהבי מצוות – חסידים

 
,  מלאכתם –מלאכתן 

.  עבודתם                
 

 .ָּפֶניךָ ֶאת-, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ;   יֹודּו ִלְׁשֶמךָ , ַאְך ַצִּדיִקים :' לומדים זאת מן הפסוק בתהילים קמ יד

.  יושבים המתפללים ועדיין שוהים בקרבתך, לאחר שהודו לשמך בתפילה: הסבר

 
ב  "דף לב ע

המתפלל צריך שישהא שעה אחת קודם תפלתו ושעה אחת אחר תפלתו  : ניא נמי הכית

. ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךָ שנאמר -קודם תפלתו מנין .

 .ָּפֶניךָ ֶאת-, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ;   יֹודּו ִלְׁשֶמךָ , ַאְך ַצִּדיִקים :לאחר תפלתו מנין דכתיב

 
: דברי רבי יהושע בן לוישיש בה הקבלה ל, הגמרא הביאה גם ברייתא

 : מסתמכים על הפסוק, יש לשהות שעה אחת לפני התפילה 

  ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתךָ 
 : מסתמכים על הפסוק, ושוהים שעה אחת לאחר התפילה

 .ָּפֶניךָ ֶאת-, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים;  ִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמךָ ַאְך צַ 
 

U הלכה  :

לפני התפילה כדי להתרכז ולכוון את   שוהים קצת  :שהייה לפני  התפילה

.  הלב לתפילה

נשארים בבית הכנסת .  שוהים קצת לאחר התפילה :שהייה לאחר התפילה

כדי שלא ייראה כאילו אנחנו ממהרים להיפטר מן , קצת אחרי התפילה

. התפילה

 

 
ב "דף לב ע

:  תנו רבנן

. זרין ושוהין שעה אחתוחו , חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה אחת

? ומלאכתן היאך נעשית ,תורתן היאך משתמרת-מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפלהוכי  

 .תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת ,אלא מתוך שחסידים הם 

 
Uשנו חכמים :Uמתפללים שעה ושוב שוהים שעה , חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה

. בסך הכל שהו בתפילה תשע שעות ביום. ש תפילות ביוםכך עשו שלו. לאחר התפילה

Uשואלים :U מתי הספיקו לעבוד, מתי שיננו את דברי התורה, בתפילה תשע שעות ביוםעסקו אם החסידים  ?

Uתשובה :Uוהייתה ברכה גם במלאכתם , תורתם נשתמרה וזכרו אותה, ואוהבי מצוות  משום שהיו חסידים

) עבודתםב(            

 

 

 



 

 

 

Uמות משי 

 
 ______________________________________________________כובד ראש : הסבר. 1

_______________________________________________ שוהים __________יראה     

 

__________________________________  ? לשם מה שהו החסידים שעה אחת לפני התפילה. 2

?__________ __________________________ שהות לפני התפילה מנין לומדים שצריכים ל. 3

 .ָּפֶניךָ ֶאת-, ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים ;   יֹודּו ִלְׁשֶמךָ , ַאְך ַצִּדיִקים :' מה לומדים מן הפסוק בתהילים קמ יד. 4

    ___________________________________________________________________

 

? ________________________ לשם מה______ מה זמן שוהים לפני התפילהכ, על פי ההלכה. 5

?________________________________ לשם מה______ כמה זמן שוהים לאחר  התפילה    

 

? _________________________________ כמה שעות ביום עסקו החסידים בענייני תפילה. 6

____________________________________ ? ____________כיצד נשתמרה תורתם    

? __________________________________________________ מתי הספיקו לעבוד    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
גויים -עובדי כוכבים 

 
.  מקשים קושייא  –מיתיבי

                   
אין  ,אין קושי – לא קשיא

סתירה 
           
.  אדם אלים ותוקפני –אנס 

 
מקצר  – מקצר ועולה

.  ומדלג לקראת הסיום
                            

 

ב "דף ל ע
U ריכוז ויראה בשעת התפילה

 

בשעת התפילה עליו להרגיש יראה מפני . שהוא מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות מודע

. לא יענה לו שאפילו אם המלך שואל לשלומו-,  הוא  עד כדי כך הקדוש ברוך

 

ב  "דף לב ע

, אמר רב יוסף לא שנו אלא למלכי ישראל: אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ו  

 .אבל למלכי עובדי כוכבים פוסק 

י מלך כי הר. רק אם זה מלך יהודי בשעת התפילה אם המלך שואל בשלומו לא יענה לו-, אמר רב יוסף

.  ויודע מדוע לא ענה לו, יהודי מבין את ערך התפילה

.  ולא להסתכן, לענות לו שלום, עליו להפסיק את תפילתו אבל אם מלך גוי שואל בשלומו בזמן התפילה -

 
ב  "דף לב ע

לא  -ראה קרון בא כנגדו  ,המתפלל וראה אנס בא כנגדו: מיתיבי 

! יהא מפסיק אלא מקצר ועולה

 .פוסק  -ואם לאו  , דאפשר לקצר יקצר הא :לא קשיא 

 
שאם מלך גוי שואל בשלומו בזמן שהוא , רב יוסף אמר: קושיית הגמרא

.  יענה לו ולא יסתכן, יפסיק את תפילתו מתפלל-

או אם קרון  נוסע , שאם  מתקרבים לתקוף אותו, אבל הרי למדנו

א אבל ל. בגלל הסכנה , יקצר בתפילתו לקראתו והוא עלול להידרס-

. כתוב שבגלל הסכנה  מפסיקים לגמרי להתפלל

?  ולענות לו UלהפסיקUעליו  מדוע אם מלך זר שואל בשלומו-, אם כן

 
.  אין פה קושי: הגמראתשובת 

. יקצר אם הוא יכול לקצר את תפילתו מבלי להסתכן- 

.  יפסיק כי הסכנה קרובה מדי -, ואם הוא חייב להפסיק בתפילה  

 
:  והחסיד לא ענה לו בזמן שהתפלל-, שאיש דת נוצרי  שאל בשלומו, ידהגמרא מביאה מעשה בחס

 

א  "לג ע –ב "דף לב ע: גמרא

ב "דף ל ע

: משנה
 .לא ישיבנו -אפילו המלך שואל בשלומו 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 .מושל –הגמון

 
פועל בלי , קל דעת –ריקא

.  מחשבה         
                   

היזהרו   – ונשמרתם
 

חרב  – סייף
 

ים  מאש תובע את דמך-
אותי על הריגתך 

 
, אפייס אותך -   אפייסך

         .ארגיע אותך               
 

מלך  מלך בשר ודם-
אנושי                     

 
השוואה  – קל וחומר

ממקרה קל למקרה חמור 
.  יותר

 
 – על אחת כמה וכמה

 . ברור פי כמה, ודאי וודאי
 

נפרד  -לביתו ונפטר
לביתו 

. מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך : תנו רבנן

. המתין לו עד שסיים תפלתו . אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום הגמון בא  
 'רק השמר לך ושמור נפשך' :כםוהלא כתוב בתורת , ריקא:לאחר שסיים תפלתו אמר לו 

?  כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי שלום . 'ונשמרתם מאד לנפשותיכם ': וכתיב
? מי היה תובע את דמך מידי -אם הייתי חותך ראשך בסייף  
." המתן לי עד שאפייסך בדברים : "אמר לו 
ובא חברך ונתן  ,אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם : אמר לו 

? מחזיר לו היית -לך שלום
. לאו :אמר לו 
? ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך - 
. היו חותכים את ראשי בסייף :אמר לו  -
ומה אתה שהיית עומד לפני  , והלא דברים קל וחומר : אמר לו 

כך אני שהייתי עומד   -מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר
י וקיים לעד שהוא ח ,לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

. על אחת כמה וכמה-ולעולמי עולמים
. ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום הגמון מיד נתפייס אותו  
 

ואמר לו ) מושל, שר(בא הגמון אחד . חסיד אחד היה מתפלל בדרך 

. החסיד לא החזיר לו שלום. שלום

חסר , ריקא: ואמר לו, חיכה ההגמון עד שיסיים החסיד את תפילתו

הלא בתורתכם כתוב , מדוע לא החזרת לי שלום, מחשבה שכמותך

! ולא להסתכן, היית צריך להיזהר ממני." ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

? מי היה בא להאשים אותי על הריגתך אם הייתי חותך את ראשך בחרב-

) והיהודים לא יצליחו, לגויים לא איכפת(

בן , נושיאילו עמדת לפני מלך א: חכה עד שארגיע אותך: אמר לו החסיד

?  האם היית עונה לו שלום ופתאום היה בא חברך ואומר לך שלום-, אדם

. לא: ענה ההגמון

?  מה היו עושים לך, ואם היית עונה לו שלום: שאל החסיד

) בחרב. (היו חותכים את ראשי בסיף: ענה לו ההגמון

 וא חי ומחר הוא בקבר -שהיום ה, מלך אנושי, מלך בשר ודם:  יש ללמוד מכך קל וחומר: אמר לו החסיד

כאשר אתה עומד בתפילה לפני  כי יש בכך סיכון-, אם לפניו לא לא היית מעז להחזיר שלום לחברך

כי היראה  , ודאי וודאי שאסור לך להחזיר שלום שהוא מלך חי לעד וקיים לנצח-, הקדוש ברוך הוא

!.  מהקדוש ברוך הוא חמורה פי כמה

.  לך לדרכו לשלוםוהחסיד ה, מיד נרגע אותו הגמון

 
: קל וחומר

.  יחתכו את ראשו העונש-. בפניו לא מחזירים שלום לחבר. מלך בשר ודם – המקרה הקל

חמור פי כמה  העונש-.ודאי וודאי שבפניו לא מחזירים שלום לחבר. הקדוש ברוך הוא -המקרה החמור

.  וכמה                                                                                                                            



 

 

 

U משימה

______________________________ יענה  לאיזה מלך  אם מלך שאל בשלומו בזמן התפילה-.1

 
 ________________________________________________________________נמק     

    

 _________________________________נמק____________ ______יענה לאיזה מלך לא 

 

 

ומתי יפסיק , מתי יקצר את התפילה או הוא עלול להידרס-, אם  עלולים להתקיף אותו בזמן התפילה. 2

? _________________________________________________________ אותה לגמרי     

 

__________________________________ _____________________קל וחומר: הסבר. 3

______________________________________________________ על אחת כמה וכמה    

 

_______  ____________________________________? מדוע החסיד לא ענה שלום להגמון. 4

_______ ________________________________________________?כיצד הגיב ההגמון  

 _____________________________________________________? במה איים על החסיד  

 
? ______________________________ ממי לימד אותו קל וחומר. רגיע את ההגמוןהחסיד ה. 5
 

     _______________________________ההתנהגות ____________________ המקרה הקל 

_____________________________ __________________________________העונש

   

____________________________  ההתנהגות _____________________ המקרה החמור 

_____________________________ ___________________________________העונש

   
___________________ כח הו_____________ האם החסיד הצליח להרגיע את ההגמון . 6

__________ נמק תשובתך ? _____ החסיד יכול היה לענות שלום להגמון, האם על פי ההלכה. 7

    ________________________________________________________________

 

? _________________________ החסיד הסתכן יותר ממה שחייבה ההלכה, לדעתך, מדוע. 8

 



 

 
  :מושגים וביטויים

 
 , לא למדו לא שנו- 

לא התכוונו                    
 

 קשור סביבו כרוך –
                   

 – נחש כרוך על עקבו
. נחש קשור לעקב רגלו

נמצא בסכנה 
 

מקשים קושייא   –מיתיבי
           

 מערה של  –גוב אריות
אריות                       

  
   

 
                            

 

ב "ע דף ל
U-לא יפסיק מתפילתו  אפילו נחש כרוך על עקבו

) משנה"(... אפילו נחש כרוך על עקבו"

בשעת התפילה עליו להרגיש יראה מפני . שהוא מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, אדם צריך להיות מודע

.  ולא יפסיק מתפילת שאפילו אם הוא בסכנה ונחש כרוך סביב עקב רגלו-, עד כדי כך, הקדוש ברוך הוא 

 

א "לג ע ב-"לב עדף :גמרא

   .פוסק  -אבל עקרב ,אמר רב ששת לא שנו אלא נחש: אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק 
 

 : אמר רב ששת

,  לא יפסיק מתפילתו –אפילו נחש כרוך על עקבו  בשעת התפילה-

. מפסיק להתפלל כדי להגן על עצמו אבל אם מדובר בעקרב-

. נחש איננו מתקיף אם לא מבהילים אותו :כי יש הבדל בין נחש לעקרב

.  הנחש לא יכיש אותו אם לא יזוז בשעת התפילה-, לכן

יפסיק מתפילתו כדי , לכן. אבל עקרב מתקיף אפילו אם לא התקיפו אותו

.  להתגונן

 
א  "דף לג ע: גמרא

. אין מעידין עליו שמת -נפל לגוב אריות  :מיתיבי

! מעידין עליו שמת  -נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים 

 .דאגב איצצא מזקי ,שאני התם 

 
 : מקשים בגמרא

."  מת בעלך: "לא מעידים לומר לאשתו  שאם מישהו נפל לגוב האריות-, הרי למדנו

האריות אינם טורפים אם אינם :  Uהנימוק. Uואין לה רשות להינשא לאחר,  האישה אינה נחשבת אלמנה

.  ולכן ייתכן שלא טרפו את בעלה, רעבים

! מעידים עליו שמת  –מלאה נחשים או עקרבים  )בור(אם נפל מישהו לחפירה , אבל מצד שני

! אפילו אם לא הותקף, שהנחש עלול להתקיף, זה מוכיח

,  כי תוך כדי נפילה הוא מבהיל את הנחשים ופוגע בהם, המקרה בנפילה לבור הוא שונה: תשובת הגמרא

.  תוקפנייםסוכנים ומנעשים ולכן הם                       

. ולכן לא יפסיק מתפילתו פו אותו-לא יתקיו, בזמן שהוא מתפלל הנחשים אינם מרגישים מאויימים אבל 

 
 

U-יפסיק מתפילתו   אם סכנה מתקרבת
 

א  "דף לג ע: גמרא



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 ". שור"רבים של –שוורים 
 

כי   – דתני רב אושעיא
רב הושעיא ) למד(שנה      

                   
שלא נגח  – שור תם

.  בקרניו שום אדם
 

כשלושים   –חמשים אמה
וחמישה מטרים 

           
שנגח בקרניו  – שור מועד

שלוש פעמים  
  

שדה כל  מלוא עיניו-
הראייה שלו 

 
שור   - תורא

 
מילים אלה    -הני מילי

                            
שהשטן מרקד לו בין 

 . משתולל ומסוכן - קרניו
.  קטלני             

 

מרחיקין משור תם חמשים אמה  ,דתני רב אושעיא .פוסק  -אמר רבי יצחק ראה שוורים 
. וומשור מועד כמלא עיני

 
ומפסיק , יש בכך סכנה אם תוך כדי תפילה ראה שוורים-: אמר רבי יצחק

. להתפלל

מתרחקים מרחק של כשלושים וחמישה : כך שנה רב אושעיא, שכן

.  שלא נגח אף אדם:מטרים משור תם

.  מתרחקים  מכל שדה הראייה שלו שכבר נגח שלוש פעמים-, ושור מועד

 
  :תנא משמיה דרבי מאיר

. ושדי דרגא מתותך ,סליק לאגרא -דקולאריש תורא ב

מפני שהשטן  ,אמר שמואל הני מילי בשור שחור וביומי ניסן 

 .מרקד לו בין קרניו

 
אם ראית את הראש של השור            :אמרו בשם רבי מאיר                     

וסלק את , בכל זאת ברח לגג והוא עסוק באכילה-, בתוך סל האוכל שלו

). שלא ירדוף אחריך בסולם(יך הסולם מתחת

אבל המשפט הזה בא , השור לא באמת עולה בסולם לרדוף אחרי אנשים

.  להראות עד כמה מסוכן השור

ומדובר בימי חודש , מילים אלה נאמרו בעניין שור שחור: אמר שמואל

. שאז השור מסוכן , ניסן

, באותה תקופה הוא כל כך משתולל ומסוכן וקטלני

                                              . השטן מרקד בין  קרניו: עד שאמרו עלין 

 שטיינזלץ, מתוך מסכת ברכות          . יפסיק מתפילתו כדי להגן על עצמו אם ראה שור בזמן התפילה-, לכן

                        

Uאלא החטא ממית , לא בעל החיים ממית
 

 .  אפילו אם הוא כרוך בעקבו, מהנחש  ולא לפחד', המתפלל צריך לפחד מה

הימנעות מחטאים מבטיחה את   .  הגישה הזאת מבטיחה ביטחון למתפלל

. במקרה סכנה' הגנת ה 

:  בעניין זה הגמרא מביאה ברייתא

 
א "לג ע, גמרא

  .והיה מזיק את הבריות ,מעשה במקום אחד שהיה ערוד : תנו רבנן

  .הראו לי את חורו :אמר להם .באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא

. ומת אותו ערוד ,יצא ונשכו ,נתן עקבו על פי החור,הראוהו את חורו

  . נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 אנשים –בריות 
 

 

 שטיינזלץ, מתוך מסכת ברכות                           .אלא החטא ממית  ,אין ערוד ממית, ראו בני :אמר להם

  ,שפגע בו ערודאוי לו לאדם : באותה שעה אמרו 

 ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא

.  ערווד הוא סוג נחש  מסוכן מאוד. שהזיק לאנשים, במקום אחד היה ערווד 

.  של הערווד המסוכןהימצאותו על , באו והודיעו לרבי חנינא בן דוסא

."  הראו לי את החור שלו": אמר להם

.  נינא את עקבו על אותו חורהניח רבי ח. הראו לו את החור של הערווד

.                                                                                            ומת הערווד יצא הערווד ונשך את רבי חנינא-

. והביא אותו לבית המדרש, רבי חנינא נשא את הערווד על כתפיו

 רווד לא ממיתהע, ראו בני: וכך אמר רבי חנינא ללומדים 

."  החטא הוא שממית -

כי אתם חזקים מן , לא תפגע בכם הרעה אם אתם נקיים מחטא-: הסבר

.      המזיק

ים הגורמהרעה והחטא אלא ההתנהגות , מה שממית זה לא הנחש או הערווד

. לפגיעתם של הנחש והערווד

 
 : התפרסמה אימרה מאז  שמת הערווד אחרי שנשך את רבי חנינא –

." ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא , לו לאדם שפגע בו ערודאוי "

.  וקיבל עונש, אוי לו לאדם שנפגע מחטאיו. הערווד מסמל את החטא

 
 

U משימות
 

   .פוסק  -אבל עקרב ,אמר רב ששת לא שנו אלא נחש.1
 

 ______________________________________________ ______הסבר את דברי רב ששת

_____ _____________________________________________________ נמק את דבריו 

 
"  נפל לבור של נחשים" מ " נחש כרוך על עקבו" במה שונה , מבחינת הסכנה. 2
 

    __________________________________________________________________
 
? _______________________________ מדוע .יפסיק מתפילתו מתפלל שראה שור מתקרב-. 3
 
_________________ ? מה המקרה הזה מוכיח. ומת הערווד הערווד נשך את רבי חנינא בן דוסא-. 4

      _________________________________________________________________

    



 

 
:  מושגים וביטויים

 
מהיכן   – מנא הני מילי 

לומדים זאת                 
 

 , כוונה – כובד ראש
. רצינות, יראה               

           
מהיכן   –מנא הני מילי

? לומדים זאת
 

אישה מרירה  -מרת נפש

 אולי, שמא – דילמא

מילה ? ממה–? ממאי 

ההוכחה  הבאה לדחות את 

.    הקודמת

 
    

                            
 

 :ב"דף ל ע גמרא

 
Uצריכים להתכוון בתפילהמהיכן לומדים ש  ?

 
.  להתפלל מתוך יראה וכובד ראש, למדנו שצריכים לכוון בתפילה

 
?  עמוקה וכוונה' להתפלל מתוך יראת ה שצריך, מהיכן לומדים: שאלת הגמרא

  :ך"מספר מקורות בתנושוב הציעה , דחתה , הגמרא הציעה, שאלה זולכדי לענות 

 
Uּוָבכֹה ִתְבֶּכה, ְיהָוהַּפֵּלל ַעל-ַוִּתְת ; ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש" ַ: תפילה מתוך כובד ראשהצעה ל."U  

 
בשמואל א פרק א . לומדים זאת מתפילת חנה :הצעה ראשונה, הגמרא תשובת 

, ְיהָוהַוִּתְתַּפֵּלל ַעל-; ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש: "נאמר על חנה שהתפללה לילדים) י (

"  .ּוָבכֹה ִתְבֶּכה

ובכתה , ה עמוקההתפללה מתוך כוונ, חנה הייתה מרוכזת מאוד בתפילתה

.  בתפילתה

.  זוהי תפילה מתוך כובד ראש

 
ממה אתה לומד שחנה היא ההוכחה לתפילה מתוך כובד  :דחיית התשובה

?  ראש

והתפללה מתוך , הרי חנה הייתה מרת נפש? אולי תפילת  חנה היא  שונה 

אולי תפילות רגילות  –הייתה סיבה מיוחדת  לכובד הראש בתפילתה , מרירות

?   שות כוונה כזאת עמוקהלא דור

.  שהתפילה מחייבת כובד ראש, מתפילת חנה לומדים לא , לכן

 
 

 
 

 

 ________

 
. אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש: משנה 

 :ב"גמרא דף ל ע
:  דאמר קרא : אמר רבי אלעזר ? ילימנא הני מ       .ד 

"  ְוִהיא ָמַרת ָנֶפׁש "           

                       



 

 

U משימות 

 
_____________   __________________________________________כובד ראש : הסבר. 1

___________________________________________________ שוהים __________יראה

 

__________________________________  ? ם מה שהו החסידים שעה אחת לפני התפילהלש. 2

 

__ __________________________ .עד כדי סכנת חיים, שאדם צריך להתכוון בתפילתו , הוכח. 3

____________________ . עד כדי התעלמות מן המלך,  שאדם צריך להתפלל בכובד  ראש, הוכח    

 

 ".ּוָבכֹה ִתְבֶּכה', ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל ה; ַרת ָנֶפׁשְוִהיא מָ . 4

? _____ ___________________________________ מדוע? _______  מי הייתה מרת נפש  

__________________________________________ הוכח שתפילתה הייתה מתוך כובד ראש 

 

? _________________________ התפילותמדוע לא תפילת חנה היא דוגמא לכל , לדעת הגמרא. 5

     __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
,  מכאן לומדים  -מהכא

:  מהמקור הזה                
                                              

בטובך     – ְּברֹב ַחְסְּדךָ 
         

' בית ה  –ָקְדְׁשךָ ֵהיַכל- 
 

מילה ? ממה–? ממאי
ההוכחה  הבאה לדחות את 

.    הקודמת
                  

הרבה   טובא -
 

 

ב  "דף ל ע
Uהמלמדים תפילה מתוך כובד ראש , הצעות נוספות למקורות

 

 

  

 

 

Uךָ ָאבֹוא ֵביתֶ , ְּברֹב ַחְסְּדךָ וֲאִני--"ַ: תפילה מתוך כובד ראשהצעה ל ... "

יראה וכובד ראש , שממנו לומדים על הכנעה, רבי יוסי הציע פסוק אחר

  : מתוך הכנעה אומר דוד המלך' בספר   תהילים ה  ח: בתפילה
  ;   ָאבֹוא ֵביֶתךָ , ְּברֹב ַחְסְּדךָ ַוֲאִני--

והרשה  לו להיכנס לבית אלוקים , שעשה  לו חסד, דוד מודה לאלוקים

.  ולהתפלל

, ָקְדְׁשךָ ֵהיַכל-ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל-: בטא בתפילתו גם יראהמ דוד המלך 

U ְָּבִיְרָאֶתך. 

. ביראה'  אשתחווה לכיוון בית ה

 
שדוד המלך  הוא ההוכחה , ממה אתה לומד :דחיית הצעה שנייה

?  לתפילה מתוך כובד ראש

הרי דוד היה מצטער הרבה על החטא שחטא ? אולי תפילת  דוד היא שונה

.  והתפילות שלו היו ספוגות צער והכנעה בגלל החטא) של אורייה החיתיאשתו (בבת שבע 

?  כי  אולי תפילות רגילות לא דורשות כזאת הכנעה ויראה, אין ללמוד מתפילת דוד לגבי כל התפילות

.  שהתפילה מחייבת כובד ראש, מתפילת דוד לומדים לא , לכן

 
 

 

U משימות 

 
 ִיְרָאֶתךָ ְּב , ָקְדְׁשךָ ֵהיַכל-ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל- ;   א ֵביֶתךָ ָאבֹו, ְּברֹב ַחְסְּדךָ ַוֲאִני--.  1

? ______ מי התפלל תפילה זו. א     

_________________________ יראה ___________    איזו מילה בפסוק מבטאת  הכנעה . ב     

___________ ? _____________והייתה בה יראה, מדוע תפילתו של דוד הייתה ספוגה הכנעה. ג     

 
? _______________________ האם אפשר ללמוד מתפילת דוד דוגמא לתפילה מתוך כובד ראש. 2

_________________________________________________________ נמק תשובתך      

  :מהכא  אמר רבי יוסי ברבי חנינא ,אלא
. ְּבִיְרָאֶתךָ , ָקְדְׁשךָ ֵהיַכל-ַּתֲחֶוה ֶאל-ֶאְׁש  ;   ָאבֹוא ֵביֶתךָ , ְּברֹב ַחְסְּדךָ ַוֲאִני-- 

  !דהוה מצער נפשיה ברחמי טובא ,דילמא דוד שאני ? ממאי  -



 

 
:  מושגים וביטויים

 
,  מכאן לומדים  -מהכא

                                              : מהמקור הזה                
 

מילה ? ממה–? ממאי
ההוכחה  הבאה לדחות את 

.    הקודמת
                  

  אלא-. ..אל תקרי 
רא כפי שכתוב אל תק
... אלא, בפסוק

  
יופי –הדר 

 
'   יראת ה )-קודש(חרדת 

 
 

ב  "ל ע
Uהמלמדים תפילה מתוך כובד ראש , הצעות נוספות למקורות

 
 

 

 

 

 

 

Uקֶֹדׁשְּבַהְדַרת-' ִהְׁשַּתֲחוַּו   לה: "אשתפילה מתוך כובד רהצעה ל."          

:  שממנו לומדים על הכנעה  ויראה, רבי יהושע בן לוי הציע פסוק אחר

: בספר  תהילים כט ב נאמר
 .קֶֹדׁשְּבַהְדַרת-', ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה ;   ְּכבֹוד ְׁשמֹו', ָהבּו ַלה

. הדר פירושו יופי

'  לבין השתחוויה לה)יופי(ר בן הדר  רבי יהושע בן לוי לא מצא קש

, "קֶֹדׁשְּבַהְדַרת- "הוא מציע לשנות את סדר האותיות במילה , ולכן

   -קֶֹדׁשחרדת -ְּבַ' להִהְׁשַּתֲחוּו : " ולקרוא  כאילו כתוב בפסוק

.  יראה, להתפלל מתוך חרדה

 
שצריכים לשנות את סדר , ממה  אתה למד :דחיית הצעה שלישית 

?  )חרדת(כך למצוא בפסוק את ההוכחה לתפילה מתוך יראה ו, האותיות

?  " הדרת קודש" אולי אפשר לקרוא את הפסוק כפי שהוא 

.  וידוע שרב יהודה היה מהדר ומקשט עצמו בבגדים יפים לפני התפילה, פירושו  קישוט" הידור"

. יראה והכנעהוהפסוק אינו הוכחה לתפילה מתוך , אז אין פה יראה ואם מדובר על הידור ממש-

 

U משימות 

 
 .קֶֹדׁשְּבַהְדַרת-', ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה ;   ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ָהבּו ַליהָוה.  1

_________ _________________________ חרדת קודש ___________    הדר  :  הסבר   

 
  "בחרדת"אלא  "בהדרת:אל תקרי . 2 

? ________________________________ וקכיצד הציע רבי יהושע בן לוי לקרוא את הפס. א    

? ____________ איזו מילה בפסוק מבטאת כובד ראש ויראה,  לפי הצעתו של רבי יהושע בן לוי.  ב    

 
? _______________________ האם אפשר ללמוד מפסוק זה  דוגמא לתפילה מתוך כובד ראש. 3

__________________________ _______________________________נמק תשובתך      

  :אלא אמר רבי יהושע בן לוי מהכא

 ."בחרדת"אלא  "בהדרת"אל תקרי           .קֶֹדׁשְּבַהְדַרת-' ִהְׁשַּתֲחוַּו   לה 

כי הא דרב יהודה הוה  , משדילמא לעולם אימא לך הדרת מ ? ממאי
 .מציין נפשיה והדר מצלי



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 מהמקור, מכאן – מהכא

 : הזה                          
  
אמר רב אדא בר  

אמר – :מתנא אמר רבה
 רב אבא בר מתנא בשם רבה

                  
 

 התפללו –' עבדו את ה
 

   בפחד -ְּבִיְרָאה
 

ְשמחו     -ְוִגילּו

 ב יראה -.ִּבְרָעָדה 
 

 להתאפק – לנהוג איפוק
 

ב  "עדף ל 
U תפילה מתוך כובד ראש מנין לומדים 

 

 
Uִּבְרָעָדה, ְוִגילּו ;   ְיהָוה ְּבִיְרָאהִעְבדּו ֶאת- ": תפילה מתוך כובד ראשהצעה ל."          

 , אפשר ללמוד ב יא המקור בתהילים ןמ: אמר רב נחמן בר יצחק

 :מתוך רצינות וכובד ראש שמתפללים 
 .ִּבְרָעָדהU, ְוִגילּו    U;ְּבִיְרָאהUְיהָוה ִעְבדּו ֶאת-

 , שמחה והתפילה צריכה להיעשות מתוך, היא תפילה' עבודת ה

.  יראה ורעדה

 
: גמרא

 :אמר רב אדא בר מתנא אמר רבה ִּבְרָעָדה, ְוִגילּומאי  
 במקום גילה שם תהא רעדה

 
:  הסבר הגמרא

  ְרָעָדהִּב , ְוִגילּו מה המשמעות של הצירוף

?  באותו זמן) ברעדה(ולפחד ) גילו(כיצד אפשר לשמוח 

Uענה על כך רב אדא  בר מתנה בשם רבהU : 

 לנהוג איפוק ולא', לחוש יראת היש  אפילו בשעת שמחה –

 . להשתולל

 

U משימות 

 
______________ ברעדה ____________  גילו '____________  עבדו את ה: הסבר. 1

? ____________________________ מה הקושי בצירוף המילים הזה   ָעָדהִּבְר , ְוִגילּו. 2

_____________________ ? שאפילו בשעת שמחה צריכים לחוש איפוק, מהיכן לומדים. 3

 

 

 

 

 

 

 

 .ִּבְרָעָדה, ְוִגילּו ;   ְיהָוה ְּבִיְרָאהִעְבדּו ֶאת- :אמר רב נחמן בר יצחק מהכא ,אלא



 

 
:  מושגים וביטויים

 
שומר על  – מרסן

) של ההתנהגות(הגבולות 
 
משתולל  פורק עול- 

) רוב שמחהמ(                
 

 להיות -וגילו ברעדה
 מאופקים גם כאשר           

  . לא ולפרוק עול, שמחים  
 

 –עול מלכות שמיים 
  . 'קבלת שלטון ה           

  
 

 להתאפק – לנהוג איפוק
 

 א"דף ל ע
דוגמא לאיפוק בזמן שמחה  ים המשמש ים ירועUא

 

 

Uומרסנים את ההתנהגות  , התפילין הם סמל לעול מלכות שמיים

 ,שבהם  חכמים ראו בתפילין גורם מרסן,  הגמרא מתארת שני אירועים

.  כי הם סמל לקבלת עול מלכות שמיים

 
  :אירוע א 

ונראה , יותר מדיבמצב רוח מבודח  שהוא ראה . אביי ישב לפני רבה

. כפורק עול

Uאמר לו:U שצריך לנהוג , הרי למדנו מכאן –" וגילו ברעדה: " כתוב

  . ילו בשעת שמחהאיפוק אפ           

Uענה לו רבהU":אני מניח תפילין כעת "

Uרבה הסבר תשובתU : התפילין הם עדות שאני מקבל עלי עול מלכות

.  יש בי יראת שמיים אין חשש שאפרוק עול, למרות השמחה, שמיים ולכן

 
 

  :אירוע ב 

. רק עולונראה כפו, יותר מדיבמצב רוח מבודח  שהוא ראה . רבי זיראישב לפני  רבי ירמיה 

Uאמר לו:U  מדוע נראה כאילו , ואם כך. יש יתרון בעצב –"  ֶעֶצב  ִיְהֶיה מֹוָתרְּבָכל-: " כתוב במשלי יד כג

?  )שאינו שולט בעצמו, נראה(השמחה הוציאה את רבי זירא מכלל שליטה            

U רבי זיראענה לוU :" אני מניח תפילין כעת "

Uרבי זירא הסבר תשובתU :למרות השמחה, דות שאני מקבל עלי עול מלכות שמיים ולכןהתפילין הם ע  ,

.  יש בי יראת שמיים אין חשש שאפרוק עול                                 

 

 

 ---

 א "דף ל ע

." כתיב ִּבְרָעָדה, ְוִגילּו " :אמר ,חזייה דהוה קא בדח טובא .אביי הוה יתיב קמיה דרבה

" אנא תפילין מנחנא" :אמר ליה 

 
  .חזייה דהוה קא בדח טובא , רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא

. כתיב " ִיְהֶיה מֹוָתר, ֶעֶצבְּבָכל- " :אמר ליה

  ."אנא תפילין מנחנא" : אמר ליה



 

 
:  מושגים וביטויים

 
מסיבת  –הילולא  
שמחה                

 
הרבה   טובא-

 
   מטבעות כסף -זוזי

 
 –וזי ארבע מאה ז

  ארבע מאות זוז-           
 .  הרבה כסף             

 

א "דף לא ע –ב "דף ל ע

U השמחה " לשבירת" פעולה

 
.  לותכדי שלא תעבור גבו, השמחה" לשבירת"בהם חכמים נקטו פעולה , הגמרא הציגה אירועים אחרים

 
 :Uשבירת כוס יקרהU:    אירוע א

 
. חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא .מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה 

 .ואעציבו , אייתי כסא דמוקרא בת ארבע מאה זוזי ותבר קמייהו

.  לחתונת  בנו) מסיבת שמחה(בנו של רבינא ערך הילולוא 

יקרה מזכוכית  הביא כוס .  שהם מבודחים יותר מדי, ראה את החכמים

כך הביא אותם לידי . ושבר אותה לפניהם השווה ארבע מאות זוז-, לבנה

.  עצבות

.  שלא יבואו לידי פריקת עול, את השמחה" לשבור "הוא עשה זאת כדי 

 

: Uשבירת כוס יקרהU:  באירוע 

א "דף לא ע

. חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא , רב אשי עבד הלולא לבריה

 .ואעציבו ,א חיורתא ותבר קמייהואייתי כסא דזוגית 

.  לבנו)  מסיבת שמחה(רב אשי  ערך הילולוא 

.  ושבר אותה לפניהם יקרה מזכוכית לבנה- הביא כוס .  שהם מבודחים יותר מדי, ראה את החכמים

.  ומנע מהם הגזמה בשמחה ופריקת עול , כך הביא אותם לידי עצבות

 
 

 שירי דיכאון U:  גאירוע 

א "דף לא ע

" לישרי לן מר : "ו ליה רבנן לרב המנונא זוטי בהלולא דמר בריה דרבינאאמר

."  ווי לן דמיתנן ,ווי לן דמיתנן : "אמר להו 

  ? אנן מה נעני בתרך : אמרי ליה 

 "הי תורה והי מצוה דמגנו עלן" : אמר להו

שו ממנו שישיר וביק, "הקטן" המכונה  , פנו חכמים לרב המנונא, נכדו של רבינאבהילולא של חתונת 

.  להם

:  ועברו את הגבולות ולכן שר להם שיר דיכאון, רב המנונא הרגיש שחכמים כבר הגזימו בשמחה

." אוי לנו שנמות. שנמות, אוי לנו" 

U שאלו אותוU " :איזה פזמון נענה אחריך, אנו?  "



 

Uענה להם : "U-גנו עלינושי והיכן המצוות שאנו מקיימים-,  עלינושתגן  היכן התורה שעסקנו בה".  

הוא ידע שהשמחה אולי . רב הימנונא ביקש להחזיר את החכמים לקרקע המציאות:  נימוק לבחירת ההמנון

.  הזכיר להם עול מצוות וכדי למנוע מהם פריקת עול-, פורצת  גבולות

.   ומונעים מאיתנו לחטוא ולהיענש, שומרים עלינו בתוך מסגרת, המצוות והתורה הם המגנים עלינו

 

 
 משימות 

 
." כתיב ' ִּבְרָעָדה, ְוִגילּו' " :ואמר לו, ת רבה במצב רוח טוב מדיאביי ראה א .1

______________________________________________  ________?בדבריו למה התכוון 

  
  ."אנא תפילין מנחנא" :  : "ענה לו רבה . 2

 ___________________________________________________תרגם את תשובת רבה       

 ____________________________________? מה הקשר בין ההערה של אביי לתשובת רבה    

 

.  רבי ירמיה ראה את רבי זירא במצב רוח מבודח מדי. 3

__________________________ ? כדי להזכיר לו לשמור על גבולות, איזה פסוק ציטט לו. א    

? _____________________________ "אני מניח  תפילין: " לו רבי זירא מדוע ענה. ב    

 

     ? ורב אשי שברו כוסות יקרות בשמחת בניהם בנו של רבינא מדוע . 4

 _____________________________________________________________________

__________________________________________________  ___ _______________

 

?  מרוב שמחה" השתוללות"כדי למנוע מחכמים פריקת עול ו, איזו פעולה נקט רב המנונא הקטן . 5

    _______________________________________________________________

 

________________________ ________צטט את הפזמון שענו חכמים אחרי רב המנונא. 6

? __________________ בעוסק בתורה ומצוות,  הוצע לחכמים  לענות בפזמון, עתךמדוע לד. 7

    ________________________________________________________________

 

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
רבי יוחנן משום רבי 

רבי  –  שמעון בן יוחאי
יוחנן בשם רבי שמעון בן 

.  יוחאי
 

 :בענייננו -בעולם הזה
 בגלות                    

  
מילה המציינת מאורע    -אז

 אזהמילה . (שיקרה בעתיד
) מציינת גם אירועים בעבר

 
   וקצח  -ְׂשחֹוק

 
נהיה  –ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק  ִּפינּו 

נצחק  צחוק . מאושרים
.  של שמחה מלאה

 
ַלֲעׂשֹות , 'הִהְגִּדיל י "

עשה ' ה –" ֵאֶּלהִעם-
דברים גדולים למען 

 . ישראל

 

 א"דף לא ע
אז ימלא שחוק פינו 

 

 

בזמן הגאולה    -צחוק מלא 

שבזמן הגלות , יש פסוק המלמד: סשם רבי שמעון בן יוחאי אמר, רבי יוחנן

.  אסור להרגיש שמחה מלאה. וחורבן בית המקדש  אסור לצחוק יותר מדי

) א ' תהילים  קכו(  :ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה    ִּפינּו--, ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק:: הפסוק
 

: רק אזמותר לצחוק  ולשמוח מכל הלב :  :כוונת הפסוק

?  "אז"מתי זה 
 ."ֵאֶּלהַלֲעׂשֹות ִעם-', ִהְגִּדילה    יֹאְמרּו ַבּגֹוִים--) כאשר(, ָאז

 :ויודו, כאשר הגויים יכירו בייחודו של עם ישראל, בזמן הגאולה 

  !ישראל עם עשה דברים גדולים ל'  ה - :" ֵאֶּלהַלֲעׂשֹות ִעם-', ִהְגִּדיל ה "

. ) אהשל שמחה מלאז נצחק צחוק ( ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה     ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק  ִּפינּו--
 

א  "דף לא ע
 ,אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מלא שחוק פיו בעולם הזה

 מכי שמעה מרבי יוחנן רביה
 

מאותו זמן שהבין על פי רבי יוחנן  . ריש לקיש היה תלמידו של רבי יוחנן

 " ִּפינּו, ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק"  את  משמעות הפסוק 

.    אהלא צחק צחוק בפה מלא ולא הרגיש שמחה מל

 

 משימות 

  ".  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה    ִּפינּו--, ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ". 1

____________________________________________ ?  "אז"מתי זה .  א    
? _________________________ ממתי לא צחק  ריש לקיש בפה מלא והרגשת שמחה מלאה. ב    

 
______________________________________________ ___" בעולם הזה: " הסבר. 2

?____________________________________ מדוע אסור לצחוק בעולם הזה בשמחה מלאה. 3

א  "דף לא ע

 ,אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה : אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי

".   ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה    ִּפינּו--, ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק " :שנאמר

"  ֵאֶּלהַלֲעׂשֹות ִעם-', הִהְגִּדיל  : "בזמן שיאמרו בגוים ? אימתי 

 



 

 
:  םמושגים וביטויי

 
. שנו חכמים  –תנו רבנן
.  התחלת  ברייתא           

 
עיסוק  – דין והלכה

ומחלוקות בענייני דין 
.  והלכה

 
הלכה   -הלכה פסוקה 

ואין , המקובלת על כולם
    עליה מחלוקת

 
למה , מהי – והיכי דמי
 ? היא דומה

 
דאמר רב הונא אמר 

שאמר רב  – רבי זעירא
הונא בשם רבי זעירא 

 א"דף לא ע
.  עומדים להתפלל מתוך הלכה פסוקה

 

 
 

.  צריכים להתפלל מתוך ריכוז וכובד ראש

, בתפילההמפרטת דברים המפריעים לריכוז הגמרא הביאה ברייתה 

:  ולכן צריכים להימנע מהם לפני התפילה

   ולא מתוך דבר הלכה , אין עומדין להתפלל לא מתוך דין

דין והלכה עלולים  להעסיק את המוח במחשבות , בזמן התפילה

. והרהורים על חילוקי הדעות והמסקנות

בהלכה פסוקה . מוטב להיכנס לתפילה לאחר לימוד הלכה פסוקה, לכן

.  ואין מקום להרהורים ושאלות, אין מחלוקות

  ?והיכי דמי הלכה פסוקה   :שאלת הגמרא

איזו דוגמא יש לנו להלכה    ,מהי הלכה הפסוקה :הסבר שאלת הגמרא

?  פסוקה

. הגמרא הביאה שלוש דוגמאות להלכה פסוקה: תשובת הגמרא

: הדוגמאות הן

,   הלכה  פסוקה שהביא אביי בשם רבי זירא 

רבא  בשם רב הושעייא   הלכה  פסוקה שהביא

.   והלכה פסוקה שהביא רב הונא בשם רב זעירא 

 

א    "דף לא ע
 

 ולא מתוך דבר הלכה  , אין עומדין להתפלל לא מתוך דין : תנו רבנן    .א

. האלא מתוך הלכה פסוק     -

?  והיכי דמי הלכה פסוקה       

  
 בנות ישראל החמירו על עצמן  : כי הא דרבי זירא דאמר רבי זירא : אמר אביי

. טיפת דם כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים שאפילו רואות                

 
  : דאמר רב הושעיא , כי הא דרב הושעיא : רבא אמר 

 שלה כדי שתהא בהמתו ומכניסה במוץ מערים אדם על תבואתו                 

. מן המעשר  אוכלת ופטורה                

: דאמר רב הונא אמר רבי זעירא , כי הא דרב הונא , ואיבעית אימא 

. המת קדשים אסור בהנאה ומועלין בוהמקיז דם בב                 

   
         



 

 
:  ם וביטוייםמושגי

 
הפרידו את גרגרי  –דשו 

.  קשהתבואה מן 
 

הקליפה שעל גרגרי  –מוץ 
  -. התבואה

 
ערימה של גרגרי  –כרי 

 תבואה
 

כי  -כי הא דרב הושעיא
על פי רב הושעיא 

 
 -דאמר רב הושעיא

 שאמר רב הושעיא
 

הלכה   -הלכה פסוקה 
ואין , המקובלת על כולם

    עליה מחלוקת
 
 

. פטור  תבואה ממעשר הלכה פסוקה בעניין 
 

. ולתת אותה ללוי, עשירית מן התוצרת החקלאיתבשנים שלאחר שנת שמיטה חייבים להפריש  -מעשר

. זהו מעשר שני. שליםבשנים מסויימות לאחר שנת שמיטה חייבים להפריש מעשר ולאכלו בקדושה בירו

.  בשנים אחרות לאחר שנת שמיטה  מפרישים עשירית מן התוצרת החקלאית ונותנים לעני 

.  זוהי תרומת מעשר גם הלוי נותן מעשר לכהן-

)  בחוברת זו 99ראה פירוט  עמוד (
 

 
. פטור  תבואה ממעשר

 

  : דאמר רב הושעיא , כי הא דרב הושעיא : רבא אמר

 .מן המעשר  אוכלת ופטורה  שלה כדי שתהא בהמתו אתו ומכניסה במוץמערים אדם על תבו

 
והניחו אותה , תבואה שדשו אותה וסילקו ממנה את המוץ , פי ההלכהעל-

חייבים להפריש ממנה מעשר לפני  –) ערימת גרגרי תבואה(בכרי 

לשם מה העמידו אותה ,  ולא משנה מה השימוש, שמשתמשים בתבואה

..  בכרי

צריך לתת ממנה מעשר לפני  מיועדת   למאכל בהמה- אם התבואה

.  את הבהמהשמאכילים 

, מותר להאכיל את הבהמות מן התבואה אם עדיין יש מוץ בתבואה-, אבל

.  אפילו לפני שלקחו מעשר

 

הלכה פסוקה 
 

:  אמר רב הושעיא

שכבר דש , אם הייתה  לו בחצר ערימת תבואה המיועדת למאכל בהמה

מותר לו להוסיף על   ) -ולכן היא חייבת במעשר( ,אותה והעמיד בכרי

. וכך לפטור  ממעשר את מאכל הבהמה הערימה ההיא ערימות נוספות של תבואה ביחד עם המוץ שלהן-

 
.  והיא מקובלת על כולם, אין עליה מחלוקת. זוהי הלכה פסוקה

 
 

גמרא    
 חכמים הקדימו לתפילתם כובד ראש רבנן עבדי כמתניתין-         

 . הקדים לתפילתו הלכה פסוקה רב אשי עבדי כברייתא-         

 



 

 
 

 -
 

משימות  
 
______________________________ __? מדוע אין עומדים להתפלל מתוך עיסוק בדין והלכה. 1
 
? _____________________________________________________ מהי הלכה פסוקה. 2
 
___________________________________ ? ת להלכה פסוקהממי  הביאה הגמרא דוגמאו. 3
 
_______________   דש________________  כרי _______________ מעשר: הסבר. 4
 

_________________ חייבת במעשר_____________   פטורה ממעשר              
 
: על פי ההלכה. 5
 
פטורה ממעשר /    חייבת במעשר תבואה שכבר דשו אותה והעמידו אותה בכרי       
 

והיא המיועדת למאכל בהמה          , תבואה שכבר דשו אותה והעמידו אותה בכרי
פטורה ממעשר /    חייבת במעשר                                                                                

 
  .בלי לעשר, את הבהמה  להאכיל         אסור/  מותר       תבואה  שעדיין נשאר בה מוץ  
 
 

וכבר דשו אותה , כיצד אפשר לפטור מן המעשר תבואה המיועדת למאכל בהמה, על פי הלכה פסוקה. 6

?  והעמידו אותה בכרי

 

?  מדוע רצוי  להיכנס לתפילה לאחר עיסוק  בהלכה פסוקה. 7
 

    __________________________________________________ ________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
. שנו חכמים  –בנןתנו ר

.  התחלת  ברייתא           
 

צחוק   – שחוק
  

דיבור של חול    -שיחה
.  ולא קודש

  
פטפוט   –דברים בטלים

 
,  חוסר ריכוז -קלות ראש

כובד "ההפך מ. זלזול 
  ."ראש

 
 –שמחה של מצוה

 . שמחה בקיום המצווה
 

כאשר  -בעת שוועם אליו
' ישראל קוראים לעזרת ה

 
  ל  ל יטוש

 
 

 -
 א"דף לא ע

מתפללים מתוך שמחה של מצווה 
 

 

. אסור להתפלל מתוך עצלות  וחוסר רצון: שנו חכמים : ברייתא

אסור להיכנס לתפילה במצב רוח , מצד שני, אסור להתפלל מתוך עצבות

.  של צחוק ועליזות

.  מרגיל לעבירהצחוק . 'צחוק מרחיק את המחשבה מרצון ה: נימוק

 
, לא נכנסים לתפילה מתוך שיחת חולין. צריכים להתכונן לקראת התפילה

. קלות ראש היא ההפך מכובד ראש:  ולא מתוך קלות ראש, ולא בפטפוט

.  קלות ראש מביעה חוסר רצינות וזלזול

התלהבות  ושמחה בקיום  נכנסים לתפילה מתוך שמחה של מצווה-, אלא

. .   המצווה

מצווה שמחה של 
 

  ....שמחה של מצוה

   .שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים

 
בדרך כלל הנביאים מסיימים . ספרי הנביאים הם דוגמא  לשמחה של מצווה

. ותנחומים הגורמים לשמחה', את דבריהם בדברי שבח לה

.  המעוררים לשמחה ,מכניסים לתוכה קטעי שבח ונחמה מהנביאים. כך גם  בתפילה 

וגורמים לשמחה , המופיעים  בתפילה, י נותן דוגמאות לקטעי שבח ותנחומים מספרי הנביאים"רש

אנו מוצאים הבטחת  '-שהם  שבח ותודה  לה, סמוך לקטעים העוסקים בגאולת מצרים:  בעשיית מצווה 

  "ועונה לעמו ישראל בעת שוועם אליו": ישועה לעם ישראל

.  היא שבח ותנחומים" יושבי אשרי"כל תפילת 

                )שאומר דוד המלך', דברי כבוד לה( "תהילה לדוד" : שבח

  :לצדיקיםישועה  -תנחומים

א  "דף לא ע
, ולא מתוך עצלות ,אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות : תנו רבנן   .ב

ולא מתוך דברים  ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך שחוק 

. אלא מתוך שמחה של מצוה -בטלים 

  . שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים ....

 
 



 

 
:  ם וביטוייםמושגי

 
 לא ייפרד – פטרילא 

 
צחוק   – שחוק

  
דיבור של חול    -שיחה

.  ולא קודש                 
  

,  חוסר ריכוז -קלות ראש
כובד "ההפך מ. זלזול 

".  ראש
  

 כי -ש
 ..מסיבה זוכי  -שמתוך כך

  ..."ואת שוועתם ישמע ויושיעם, רצון יראיו יעשה"

 . לא יעזוב את עמו' ה -  ."את עמו' כי לא יטוש ה" : תנחומים ם בתפילת ערבית אנו מוצאיםג

 א"עדף לא 
נפרדים מחבר בדבר הלכה 

 

צריכים להקפיד להיפרד , אלא גם כאשר נפרדים מחבר, לא רק בתפילה

אלא  ולא מתוך קלות ראש -, ולא מתוך שיחה ופטפוט , לא מתוך שחוק

 . מתוך דבר הלכה

למד שיש להיפרד ) בנו של רבי ירמיה בר אבא(הונא  נכדו של , מריגם 

 שמתוך כך זוכרהו :כך נימוקאבל הוסיף ל, מחבר בדבר הלכה

:  הסבר הנימוק

.  גורמים לחבר לזכור אותו, כי החידוש והתועלת בדבר ההלכה. א

 . גורמים לזכור את ההלכה, כי החידוש והתועלת בדבר ההלכה. ב

 

 משימות 
?       מדוע לא נכנסים לתפילה מתוך צחוק.1

___________________________________________________ __________________

 
_______________________    : ? כיצד לא רצוי להיכנס לתפילה. 2

        ____________  ___________ ___________________    ___________________
 

__________________________________ הסבר את המושג .  א  אלא מתוך שמחה של מצוה.3

____________________________ ___________________? תפילהכיצד רצוי להיכנס ל. ב

? ___________________________________ כיצד מגיעים לשמחה של מצווה בספרי נביאים.  ג

_____________________________   ובצידם דברי תנחומים, תן דוגמא  בתפילה לדברי שבח.  ד

? _____________________________________ להלמה נועדו דברי השבח והתנחומים בתפי. ה

? _______________________________________________ כיצד לא רצוי להיפרד מחבר. 4

? _________________________________________  מדוע רצוי להיפרד מחבר בדבר הלכה. 5

א  "דף לא ע
ולא מתוך קלות  ,ולא מתוך שחוק ,לא יפטר אדם מחברו לא מתוך שיחה , וכן   ב

... אלא מתוך דבר הלכה  -ולא מתוך דברים בטלים ,ראש

 
אל יפטר אדם  :וכן תנא מרי בר בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא

 .שמתוך כך זוכרהו ,מחבירו אלא מתוך דבר הלכה



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 שם מקום – פום נהרא

 
-  רבי יוסי ברבי חנינא

רבי יוסי בשם רבי חנינא 
 

בארץ אשר לא עבר בה 
ה ארץ שוממ – איש

  
אין    -ולא ישב אדם שם

.  שם יישוב בני אדם
  

  
  

  
     

 א"דף לא ע
פרידה בדבר הלכה מזכירה את החבר 

 

 

וכעת הגמרא מביאה דוגמא ליתרון שבפרידה מתוך דבר , ידה מחבר תוך דבר הלכההגמרא עסקה בפר

: הלכה

עד אזור " פום נהרא" רב כהנא ליווה את רב שימי בר אשי ממקום הנקרא  

.  הדקלים שבבבל

מהו הדבר שאומרים על הדקלים : כהנאאמר לו רב , כאשר הגיעו לשם

? עד עכשיושהם קיימים מימות האדם הראשון , האלה בבבל

 ,הזכרת לי דברים שאמר רבי יוסי בשם רבי חנינא: ענה לו רב שימי

 
יש קושי בהבנת  הפסוק מספר ירמיהו  :וכך אמר רבי יוסי בשם רבי חנינא

:  'ב ו
"                  . ָיַׁשב ָאָדם ָׁשםְולֹא-,            ָעַבר ָּבּה ִאיׁשְּבֶאֶרץ לֹא-"    

 
!  בהלגור  הרי ברור שאף אדם לא התיישב  איש -ה אם  זו ארץ שלא עבר ב

?  מדוע יש צורך להוסיף  זאת בפסוק

אבל אדם   כל ארץ שוממה שלא עבר בה איש -: כדי ללמד יש צורך בהדגשת התוספת הזו בפסוק ,אלא

.  היא נעשתה מיושבת הראשון גזר שהיא תהיה מיושבת-

היא ממשיכה  –אשון לא גזר עליה שתהיה מיושבת ואדם הר, אבל אם זו ארץ שוממה שלא עבר בה איש

.  ולא ישב אדם שם: ונאמר עליה גם, להיות שוממה

שהם , וזה שאומרים בעניין הדקלים של בבל: רב שימי מקשר את דברי רבי יוסי  לעניין הדקלים של בבל

מת הגזירה אבל  מימות אדם הראשון קיי, הדקלים לא קיימים מימי אדם הראשון -מימות אדם הראשון

.  ליישוב המקום בדקלים

 

 

א "עדף לא 

. לכי הא דרב כהנא אלוייה לרב שימי בר אשי מפום נהרא עד בי צניתא דבב

הני צניתא דבבל איתנהו ,:נשיודאי דאמרי אי ,מר :אמר ליה ,כי מטא להתם 

? "מאדם הראשון ועד השתא

: דאמר רבי יוסי ברבי חנינא , אדכרתן מילתא דרבי יוסי ברבי חנינא :אמר ליה 

 "ָעַבר לֹא- "וכי מאחר ד "  . ָיַׁשב ָאָדם ָׁשםְולֹא-, ָעַבר ָּבּה ִאיׁשְּבֶאֶרץ לֹא- : "מאי דכתיב 

? " ָיַׁשב "היאך 

                

        

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 שם עיר – גרוניא

 
-  בי כיפי

שם מקום 
 

שם מקום  .–בית דורא
  
 

וכך נזכר ברב , רב שימי השתמש בדברי תורה ששמע פעם מפי רבי יוסי, כדי להבין את עניין הדקלים

.  יוסי

.  כאשר הוא משתמש באותה הלכה, גורם לחבר לזכור אותו –שהנפרד מחברו בדבר תורה , זה מוכיח

ועד בי כיפי  רב מרדכי אלוייה לרבי שימי בר אשי מהגרוניא

 :ואמרי לה עד בי דורא

שליווה את רב שימי  מן הישוב פום נהרא , הגמרא סיפרה על רב כהנא

. ועד אזור הדקלים בבל

שליווה את רב שימי  , מספרת הגמרא גם על רבי  מרדכי,  בענייני ליווי

ויש אומרים . עד מקום בשם בי כיפי, מהגרוניא עירו: מרחק גדול מאוד

.  עד בית דוראשליווה אותו 

 

 

 
 משימות 

 
        : 'ירמיהו ב ו "                 . ָיַׁשב ָאָדם ָׁשםְולֹא-,            ָעַבר ָּבּה ִאיׁשְּבֶאֶרץ לֹא-"      1

______________________________ .     צטט את המשפט  שלכאורה חוזר על עצמו  בפסוק. א 

______________________________ " ולא ישב אדם שם: מה באה ללמד ההדגשה  הנוספת. ב 

     __________________________________________________________________

 
? _______________________________ ממי למד רב שימי את דברי התורה  לאותו פסוק. ג 
 
________________________ ? כיצד קישר רב שימי את דברי התורה לעניין הדקלים של בבל. ד

    
  ___________________________________________________________________
 
 
 
.  וקישר אותו לעניין הדקלים של בבל, רב שימי השתמש בדברי התורה ששמע  פעם מפי רב יוסי. 2

_ ? _______________________________________________מה  זה בא להוכיח    

 

כך מדוע לדעתך ליווה אותו מרחק כל-? _________________ את מי ליווה רב מרדכי מרחק גדול. 3

? ______________________________________________________________ גדול

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 : בענייננו  –ָּתִכין ִלָּבם

תהיה כוונה בליבם             
 

 – ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנךָ 
:    בענייננו                     

 תשמע  לתפילתם             
 

  מילה לציון ברייתא  –תניא
 

בגלל  – טורח צבור מפני
 דבר מעייף את הציבורשה

ומכביד עליו 
 

 תפילת יחיד  בינו לבינו-
 

פינה  -זוית
 

מדוע  עד  – וכל כך למה
כדי כך                  

 
התכופפויות  -כריעות

) להשתחוויה בתפילה(
 

 א"דף לא ע
כוונה בתפילה 

 

 

.  חייבים להתפלל מתוך כוונה

".  .ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנךָ , ָּתִכין ִלָּבם " : : אבא שאול מצא רמז לדבר בפסוק מתהילים י יז

 כוונה בליבם של כאשר יש. תכוון את ליבם של עם ישראל: הסבר הפסוק

 . שומע לתפילה 'אז ה  -המתפללים                   

 

כשהיה  , כך היה מנהגו של רבי עקיבא :אמר רבי יהודה ,תניא

וכשהיה  , צבורהיה מקצר ועולה מפני טורח   -מתפלל עם הצבור

אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת    -מתפלל בינו לבין עצמו

 :מפני כריעות והשתחויות  -וכל כך למה

כאשר היה מתפלל עם : מספר רבי יהודה על רבי עקיבא, בעניין כוונה בתפילה

. הציבור היה מקצר כדי לא להטריח על הציבור ולא להכביד עליו

ואז היה שקוע , לא היה לו צורך להתחשב באחרים –אבל כאשר התפלל לבד 

עד שתוך כדי השתחוויות וכריעות הוא לא , כך חזקומכוון כל-, כל כך בתפילה

מי שיצא וראה אותו בפינה . היה שם לב כיצד משתנה מקום עמידתו בחדר

.  כאשר חזר מצא אותו בפינה אחרת לגמרי מסויימת-

 
משימות 

 תהילים י יז". ִׁשיב ָאְזֶנךָ ַּתְק , ָּתִכין ִלָּבם ". 1

? __________ ליבם של מי_______________  תכין: הסבר     

___________________      "  ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנךָ " למי הפנייה במילים      

_________________________________________  ? איזו השפעה יש לתפילה מתוך כוונה     

? _____________________________ יצר בתפילה עם הציבורמדוע רבי עקיבא ק. 2

 אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת  וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו -.3

? ______________________________________ על מי מדובר       

 ______________הוכח ? _______  האם מדובר על תפילת יחיד או תפילה בציבור       

? __________________________________ מדוע היה נע  בתפילה מפינה לפינה      

? __________________________________ מה זה מוכיח על כוונתו בזמן התפילה      

א "עדף לא 
. המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים: תנו רבנן .   ג

 ". ַּתְקִׁשיב ָאְזֶנךָ , ִכין ִלָּבםּתָ  " : סימן לדבר :אבא שאול אומר     

 

  

 



 

למדים מן התפילות 

: ך"חכמים למדו הלכות רבות מתפילות המוזכרות בתנ

.  תפילת דניאללמדים מ

? מיהו דניאל
כאשר נבוכדנצר כבש את (. שנבוכדנצר מלך בבל הגלה מממלכת יהודה לבבל, ה בין הילדים דניאל הי

) לבבל הוא לקח אותם בכוח מארץ ישראל לארץ זרה-, הארץ והחריב את בית המקדש 

 
.  והתמנו  למשרות חשובות בחצר המלך, ביחד עם חנניה מישאל ועזריה גילו צדיקות וחכמה, דניאל 

המלך ציווה  והמשיכו  לשמור כשרות-, התנגדו לעבוד לפסל', ור על מצוות הסירבו  לעבמשום ש

.  והם לא נשרפו, אך נס קרה  להם, להשליך אותם לכבשן האש

ולפעמים שימשו כנבואה , חלומותיו התגשמו  לפעמים מיד. דניאל התברך  בכשרון אלוקי לפתור חלומות

.  שהתקיימה שנים לאחר מכן

וניבא את חלוקת מלכות בבל בין מדי , )הבין את הצופן שהיה על הקיר (הקיר דניאל פענח כתובת על

.  נבואתו נתגשמה. לפרס

.  דניאל מתמנה  לראש השרים בחצר המלך, במלכות מדי

שיעז להתפלל  שרים אחרים המקנאים במעמדו של דניאל משכנעים את המלך לזרוק לגוב האריות כל מי

. ל אחראלא לא, לא אל המלך

.  והוא נזרק לגוב האריות להתפלל לאלוקים-לשמור על אמונתו וממשיך  דניאל

.  והאריות לא טורפים אותו, נס קורה לו

.  והם נטרפים  על ידי האריות המלך מצווה להשליך אל האריות את השרים הקנאים-

.  'מדי בגדולת הארץ כך מכירים ב

 
 

משימות  
 
? ___________ לאן הגיעו? ___________ ריהמאיזו ארץ הגיעו דניאל חנניה מישאל ועז. 1
  

? __________________________ מתי? __________________ מי הביא אותם לשם     
 
? _____________________________________ מדוע קיבלו תפקידים חשובים בחצר המלך. 2 
 
___________________ ? ____________________מדוע נזרק דניאל עם חבריו לכבשן האש. 3

? __________________________________________________ מדוע נזרק לגוב האריות    

______________________________________________ תאר שני ניסים שאירעו לדניאל.4

? _____________________________________________ אירעו לו הניסים, לדעתך, מדוע   

? __________________________________ איזו נבואה חשובה ניבא על עתיד מלכות בבל. 5
 
'? __________________________________ כיצד גרם דניאל לאנשי מדי להכיר במלכות ה. 6



 

 
:  מושגים וביטויים

 
תמיד   –לעולם

 
... האם ייתכן  –יכול

... האם מותר          
 

כאשר   – משבא לגולה
הכריחו אותו לעזוב את ארץ 

ולבוא לבבל  , ישראל
 

 התחילה – הוחלה
                      

 מלפני כן – קדמת דנא
 לכל כיוון -לכל רוח

 
 הפסוק בא תלמוד לומר –

 ...ללמד                      
מול      -ֶנֶגד

 
מול   –לקבל 
 

. ירושלים -ירושלם
                  

 

א  "דף לא ע
 ך"למדים מן התפילות בתנ

 

: ך"חכמים למדו הלכות רבות מתפילות המוזכרות בתנ

 
ל למדים מתפילת דניא

 
 
 
 
 
 
 

 
: לומדים זאת מדניאל ו יא.  תמיד יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות: אמר רבי חייא בר אבא

; ְוַכִּוין  ְּפִתיָחן ֵלּה ְּבִעִּליֵתּה  ֶנֶגד ְירּוְׁשֶלם, ְרִׁשים ְּכָתָבא  ַעל ְלַבְיֵתּהְּכִדי ְיַדע ִּדי- 

 
ושלוש פעמים ביום , מול ירושלים, יית ביתושחלונות היו פתוחים בעל, מסופר על דניאל :הסבר הפסוק

.   כפי שנהג לפני שנלקח לבבל, היה מתפלל                   

 
:  מהפסוק בדניאל למדו בגמרא הלכות רבות

  פסוק יא'  דניאל ו

, ּהְוַכִּוין ְּפִתיָחן ֵלּה ְּבִעִּליתֵ , ַעל ְלַבְיֵתּה, ְרִׁשים ְּכָתָבאְוָדִנֵּיאל ְּכִדי ְיַדע ִּדי-

; ֶנֶגד ְירּוְׁשֶלם

ּוְמַצֵּלא ּומֹוֵדא ֳקָדם , ִּבְרכֹוִהיְוִזְמִנין ְּתָלָתה ְביֹוָמא הּוא ָּבֵרְך ַעל- 

,  ֱאָלֵהּה

  . ַקְדַמת ְּדָנהִמן-,ֲהָוא ָעֵבדֳקֵבל ִּדי-ָּכל-

 ____________________________________________

  יכול יתפלל אדם כל היום כלו –: שאלת הגמרא

  "'וזמנין תלתא וגו"כבר מפורש על ידי דניאל   תשובת  הגמרא

 
הסבר   

, שמותר  להתפלל בכל שעה משעות היום, ייתכןהאם  :שאלת הגמרא

? כמה תפילות שרוצים                      

הוא : שדניאל התפלל תפילה קבועה, כבר מפורש. לא:  תשובת  הגמרא

.  ברכיו והתפלל שלוש פעמים ביוםכרע על                         

 ________________________________________

 –יכול משבא לגולה הוחלה : שאלת הגמרא

 כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא  : תשובת  הגמרא

א "ע אדף ל

  :אמר רבי חייא בר אבא   ד

 'וגו שנאמר וכוין פתיחן ליה , לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות     



 

 
:  מושגים וביטויים

 
... האם ייתכן  –יכול

... האם מותר          
 

  –ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה
אתפלל                        

 
                  

 

הסבר  

,  שדניאל התחיל להתפלל תפילה קבועה, ניתן  לומרהאם  :שאלת הגמרא

?  ביום רק לאחר שהגיע  לגולהשלוש פעמים                      

.  שכך נהג להתפלל גם לפני כן, נאמר בפסוקכבר . לא:  תשובת  הגמרא

.  גם בהיותו בארץ ישראל נהג להתפלל תפילה קבועה                         

 __________________________________________

 –יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה : שאלת הגמרא

 תלמוד לומר לקבל ירושלם :גמראתשובת  ה

הסבר   

?  מותר להתפלל לכל כיוון שרוציםהאם  :שאלת הגמרא

.  לומדים מדניאל שצריכים להתפלל  מול ירושלים. לא:  תשובת  הגמרא

 
 ___________________________________________________________

 –יכול יהא כוללן בבת אחת : שאלת הגמרא

 'כבר מפורש על ידי דוד דכתיב ערב ובקר וצהרים וגו :תשובת  הגמרא

הסבר   

יש אפשרות לכלול את כל שלוש התפילות האם  :שאלת הגמרא

?  באותו  זמן, ולהתפלל אותן בבת אחת

. אין מתפללים  את כל שלוש התפילות בבת אחת. לא:  תשובת  הגמרא

דיוק הוא התפלל כל אמנם אצל דניאל לא כתוב מתי ב                        

)   'תהילים נה  יח(אבל  דוד המלך אמר ,  תפילה

 
 .ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי ;   ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים                           

.  זמנים קבועיםב, ערב ובוקר וצהרים :יש להתפלל שלוש פעמים ביום: מכאן לומדים

 

משימות  
 
_____________________________ ? שיש להתפלל במקום שיש בו חלונות, דיםממי לומ. 1

______________  כיוון התפילות  ___________   ביום מה לומדים מדניאל לגבי מספר התפילות. 2

)   'תהילים נה  יח(   ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי ;   ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים . 3

? _______________________  מה לומדים מן הפסוק? ____________   י אמר את הפסוקמ      

    

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
... רהאם מות  –יכול

           
יתחיל  -ישאל אדם צרכיו

מהבקשות בתפילה             
 

 יאמר את השבחים  -יתפלל
.  בתפילה                         
                        

דברי השבח בתפילה   –רנה 
 

 הבקשות בתפילה                   – תפלה
 

 נאמר – איתמר
 

גם – נמי
 

 אמר רב חייא בר אשי
אמר רב חייא  -ר רבאמ

  .בר אשי בשם רב         
 

 
א  "דף לא ע

 ך"למדים מן התפילות בתנ
 

שבחים ואחר כך בקשות  : שלמה למדים מתפילת 
 

.  ומה הייעוד שלו, הגדיר מהי מטרת הביתובחנוכת הבית , שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון

.  לקבל את כל סוגי התפילות והבקשות שיבואו לפניו' ביקש מה' א פרק  חבספר מלכים 

 
  יכול ישאל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל –: שאלת הגמרא

"  ַהְּתִפָּלהָהִרָּנה ְוֶאל-ִלְׁשמַֹע ֶאל- " : כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר: הגמראתשובת  

. ו בקשהז  ' -תפלה'  , זו תפלה ' -רנה'                    

                     
הסבר   

מותר   להתחיל את התפילה מן הבקשות האם  :שאלת הגמרא

?  ואחר כך לומר את השבחים                       

בברכה זו יכול  –שמע קולנו ... חננו מאיתך חכמה: למשל :בקשות  

.  לבקש בקשות אישיות               

התפילות הראשונות בתפילת שמונה  שלוש, למשל' שבח לה :שבחים  

.  ל הקדושהא-, מחיה המתים, מגן אברהם:  עשרה              

 

 . לא:  תשובת  הגמרא

הוא אמר מה ייעודו של בית , כאשר חנך שלמה את בית המקדש

: כתוב במפורש  'מלכים א ח כחבספר . המקדש

"  ַהְּתִפָּלהָהִרָּנה ְוֶאל-ִלְׁשמַֹע ֶאל-" 

,  שהיא השבחים', רינה'קודם ה: ילהמבנה התפ 

. שהיא הבקשות', תפילה'ורק אחר כך  ה                     

 
גמרא 

אפילו כסדר וידוי של יום   אבל אחר התפלה – , אחר אמת ויציב בקשה אין אומר דבר 

. הכפורים אומר

אלא , ום בקשהלא אומרים ש" אמת ויציב"אחרי , ולכן, צריכים לומר קודם את השבחים בתפילה  

. בדברי שבח שהיא התפילה העיקרית-מתחילים מיד את תפילת שמונה עשרה-

.  ורק לאחר מכן אומרים את  הבקשות, שלוש הברכות הראשונות בתפילת שמונה עשרה הן שבח 

ואפילו כסדר וידוי , יכול להרבות בבקשות כרצונו, בסיום תפילת שמונה עשרה, אבל אחרי התפילה

...") על חטא שחטאנו": וידוי יום הכיפורים. (הכיפורים הארוך של יום



 

 
:  מושגים וביטויים

 
וידוי יום הכיפורים-

, זלנוג, גדנוב, שמנוא
  ...יברנו דופיד
 

סדר  –. כסדר יום כיפור
.  הוידוי של יום כיפור

 
 

גמרא 

: אמר רב חייא בר אשי אמר רב ,איתמר נמי

אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר  ' שומע תפלה'שואל אדם צרכיו ב : אף על פי שאמרו

 אומר -של יום הכפורים 

שרק לאחר תפילת שמונה , בשם רב  גם הוא אמר, רב חייא בר אשי

אפילו בקשות ארוכות  כסדר יום , ה מותר להאריך בבקשותעשר

. .  כיפור

אבל   –" שמע קולנו" אדם יכול לבקש בקשות אישיות בתפילת 

.  להאריך בבקשות מותר לו רק אחרי תפילת שמונה עשרה

 

 

 משימות 
 
_ _____________סדר וידוי של יום הכיפורים___________   תפילה_________  רינה: הסבר. 1

 

 ) 'מלכים א ח כח"  ַהְּתִפָּלהָהִרָּנה ְוֶאל-ִלְׁשמַֹע ֶאל-": מה לומדים על מבנה התפילה מן הפסוק. 2

      __________________________________________________________________

? _______________________ באיזו בקשה בתפילת שמונה עשרה ניתן להוסיף בקשות אישיות. 3

? __________________________________ " אמת ויציב" מדוע אסור להוסיף בקשות אחרי . 4

? _____________ אפילו כאורך סדר הוידוי ביום הכיפורים, מתי  בתפילה אפשר להאריך בתפילה. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
תמיד  – לעולם

מנין לנו —מנלן

כתוב   – וכתיב בתריה
. כךאחר-,    אחריו          

 
 אעבור  -ָּנאֶאְעְּבָרה-

 
 

 א"דף לב ע
לומדים מתפילת משה  – קודם שבח ואחר כך בקשות 

 

:  דרש רבי שמלאי

כך את ורק אחר-, לקדוש ברוך הואתמיד יש לסדר תחילה את השבחים  את סדר התפילה- עורכים כאשר 

.  הבקשות

?  מנין לנו :גמרא

 ' הוא התחנן אל ה, כאשר נענש משה לא להיכנס לארץ. לומדים זאת ממשה רבנו :תשובת הגמרא

,  'ל הא התחיל בשבחו שאל, ברי התחנוניםאבל הוא לא התחיל בד. להיכנס                       

.  ורק אחר כך העלה את הבקשה                       

 
  ָּבֵעת ַהִהוא, ְיהָוהֶאל-, ָוֶאְתַחַּנן               :'כד 'ב דברים ג כגוכך נאמר 

 
ֵאל ֲאֶׁשר ִמי-ה--ָיְדָך ַהֲחָזקָ ְוֶאת-, ָּגְדְלךָ ֶאת-, ַעְבְּדךָ ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת-, אלוקים' ה כד  :שבח

.  ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ ֲאֶׁשר-, ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ               

. ְוַהְּלָבנֹן, ָהָהר ַהּטֹוב ַהֶּזה : ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבהְוֶאְרֶאה ֶאת-, ָּנאֶאְעְּבָרה- : בקשה

 
:  הסבר דברי השבח

  .את גדולתך, ראות לי את ידך החזקההתחלת לה

.  אין עוד בשמים ובארץ אל אחר שמסוגל לעשות כמעשיך וכגבורותיך

 
:  בקשה הסבר דברי ה

את  ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ארץ  ַהּטֹוָבהאת התן לי לעבור ולראות  את , הנמצ

  . ההר הטוב והלבנון

 
 

משימות  
_____________________ הוכח ________  ? תשבתפילה יש להקדים שבח לבקשו, ממי למדו. 1

   _____________________________________________________________

א  "דף לב ע

 .לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל :דרש רבי שמלאי. ד

  : דכתיב , ממשה  -מנלן

ֶאת-, ַעְבְּדךָ ַאָּתה ַהִחּלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת-, אלוקים' ה :וכתיב .ָּבֵעת ַהִהוא, ְיהָוהֶאל-, ָוֶאְתַחַּנן

.  ַיֲעֶׂשה ְכַמֲעֶׂשיָך ְוִכְגבּורֶֹתךָ ֲאֶׁשר-, ֵאל ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץֲאֶׁשר ִמי-ָיְדָך ַהֲחָזָקה--ְוֶאת-, ָּגְדְלךָ 

 "ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה וגוֶאת- ְוֶאְרֶאה, ָּנאֶאְעְּבָרה- :"יהוכתיב בתר 



 

 
:  מושגים וביטויים

הכוונה לתפילת   תפילה-
שמונה עשרה               

 ...האם מותר  -יכול
 

יניע את  -יחתוך בשפתיו
. יבטא, שפתיו                  

 
- ִלָּבּהְמַדֶּבֶרת ַעל-

  .מתכוונת, חושבת          

א "דף לא ע
: חנה למדים מתפילת 

 
.  חנה הייתה אימו של שמואל הנביא

היא התפללה . 'בעיר שילה נדרה נדר לה. עד הולדתו של שמואל הייתה חנה עקרה במשך שנים רבות

 . הלכות רבות נלמדו מתפילתה של חנה אל תפילתנו כיום. ובכתה בתפילתה, לב מרמתוך 

 
 

 

 

 

 

?  האם מותר להתפלל תפילת שמונה עשרה בקול רם: שאלת הגמרא

 ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ : בתפילת חנהכבר נאמר . לא   :תשובת  הגמרא

.  ה בלחשצריכים להתפלל תפילת שמונה עשר                           

 
א  "גמרא דף לא ע

  :אמר רב המנונא .ה

. כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה    

 
כך הרבה הלכות גדולות אפשר ללמוד  כל-: אמר רב המנונא

.  מתפילת חנה

 
. מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו  ִלָּבּהִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל-, ְוַחָּנה

. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו    :      ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות 

. מכאן שאסור להגביה קולו בתפלתו:          ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ 

. מכאן ששכור אסור להתפלל   . ְלִׁשּכָֹרה, ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי 

 

) 'שמואל א א( דוגמאות  להלכות נוספות שנלמדו  מתפילת חנה

. לומדים מכאן  שצריכים כוונה בתפילה:   ּהִלּבָ ִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל-, ְוַחָּנה   יג

.  לא רק בלבלהתפלל ו, להניע את השפתייםשצריכים מכאן לומדים :                    ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות      

.  אלא בלחש, שאסור להתפלל בקול רם, מכאן למדים:                     ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ       

)  . ֵמָעָלִיְך , ֵייֵנְך ָהִסיִרי ֶאת-, ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִריןַעד-( עלי  הכהן נזף בה           . ְלִׁשּכָֹרה, ְחְׁשֶבָה ֵעִליַוּיַ    יד 

. שאסור לשיכור להתפלל , ומכאן למדים                                                       
  

א  "גמרא דף לא ע
 יכול ישמיע קולו בתפלתו –. ד

 ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ  :מרשנא , כבר מפורש על ידי חנה     



 

 
:  מושגים וביטויים

 
    -דבר שאינו הגון

התנהגות שאינה טובה        
 

,  מרירה –רּוַח ְקַׁשת-
כעוסה                     

 יין -ֵׁשָכר
 

 .מי שחושדים בו – נחשד
 

להגיד לו   – להודיעו
) את האמת(                  

להוכיח את החבר על התנהגות רעה 

 

ב  "דף לא ע  –א"דף לא ע

 'וגו ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִריןַעד-ויאמר אליה עלי  

.  דבר שאינו הגון צריך להוכיחו לרואה בחברו , מכאן :אמר רבי אלעזר

 
 . ֵמָעָלִיְך , ֵייֵנְך ָהִסיִרי ֶאת-; ָמַתי ִּתְׁשַּתָּכִריןַעד-, ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה ֵעִלי  

הוא , פתיה נעותכאשר עלי הכהן ראה שרק ש: אמר רבי אלעזר

עד : "הוא אמר לה. והוא הוכיח אותה על כך,  חשב שחנה שיכורה

!"  סלקי ממך את היין, מתי תהיי שיכורה

, שאם מישהו מגלה בחברו התנהגות שאינה טובה, מכאן לומדים

.  עליו להוכיח אותו על כך או  אפילו רק חושב שהחבר חטא-

 
 

נקה את עצמך מחשד בלתי מוצדק 

 ב"לא ע

: אמר רבי אלעזרַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי   וְ 

  .שצריך להודיעו , מכאן לנחשד בדבר שאין בו 

 
:  ואמרה לו, היא תיקנה את טעותו, חשד בחנה שהיא שיכורה, כאשר עלי הכהן

" ְוַיִין ְוֵׁשָכר לֹא ָׁשִתיִתי , רּוַח ָאנִֹכיִאָּׁשה ְקַׁשת- ,לֹא ֲאדִֹני "

. ולנקות את עצמך קן את החושדאתה צריך לת, דים בך בדבר רעשאם חוש, מכאן למדים 

 . גם אחרים צריכים לדעת אותה, ודע את האמתשאתה י, לא די בכך 

 
משימות  

?  מה למדים מהפסוקים הבאים לעניין התפילה. 1

      
_____ ___________________________________________:   ִלָּבּהִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל-, ְוַחָּנה
________________________________________________     :            ַרק ְׂשָפֶתיָה ָּנעֹות      

________________________________________________  :            ְוקֹוָלּה לֹא ִיָּׁשֵמעַ       

____________________________ ____________________    ְלִׁשּכָֹרה, ַוַּיְחְׁשֶבָה ֵעִלי      

 
? שצריכים להוכיח את החבר על מה שנראה כהתנהגות רעה ,היכן לומדיםמ. 2

     _________________ _________________________________________________

? ____________________________ שעליך לנקות את עצמך מחשד לא מוצדק, מהיכן יודעים. 3



 

 
  :מושגים וביטויים

 
ואיתימא רבי יוסי ברבי 

יש אומרים   –חנינא
שרבי יוסי ברבי חנינא 

.  אמר זאת                    
 

יש  – איכא דאמרי
אומרים                        

                  
 – דנת אותי לכף חובה

 האשמת אותי                  
 

ולא דנת אותי לכף 
 לא ניסית להצדיק  -זכות
 . לחשוב לזכותי, אותי         

 
,  מרירה – קשת רוח

. כעוסה                        
  יין -      שיכר 

 
. השפחה שלך=  ֲאָמְתךָ 

.  חנה  התכוונה לעצמה    

 

ב "עדף לא 
) ?( אין עליך רוח הקודש ) וכי( –לֹא ֲאדִֹני

 

 

 :  היא תיקנה אותו , כאשר עלי חשב שחנה שיכורה

ְוַיִין ְוֵׁשָכר , רּוַח ָאנִֹכיִאָּׁשה ְקַׁשת- ,לֹא ֲאדִֹני ...   טו

. ִלְפֵני ְיהָוה, ַנְפִׁשיָוֶאְׁשּפְֹך ֶאת-; לֹא ָׁשִתיִתי     

 

 ) או רבי יוסי ברבי חנינא( ש  עולאמפר" לֺא ֲאדִֺני"על הביטוי  

כי אם אתה חושד שאני , לא אדון אתה בעניין הזה: חנה אמרה לו

 . כעת זה סימן שרוח הקודש אינה שורה עליך, שיכורה

 
וכי  רוח הקודש אינה ? האם לא אדון אתה: שכך אמרה לו, יש אומרים

אותי במקום לדון  ) האשמת אותי(שדנת אותי לכף חובה , שורה עליך

?   )לא ניסית להצדיק אותי  ולחשוב לזכותי(לכף זכות 

?  ויין ושיכר לא שתיתי, שאישה קשת רוח אני, האם אינך יודע

! הרי אתה יודע כל זאת

 
 

כאילו עובד עבודה זרה  המתפלל שיכור-
 

  : אמר רבי אלעזר "ְּבִלָּיַעלִלְפֵני ַּבת-, ֲאָמְתךָ ֶאת-, ִּתֵּתןַאל-"

  .כאלו עובד עבודה זרה  -ללמכאן לשכור שמתפ

" ְבִלַּיַעל ִמִּקְרֶּבךָ ָיְצאּו ֲאָנִׁשים ְּבֵני-"וכתיב התם  ְּבִלָּיַעלִלְפֵני ַּבת-כתיב הכא 

 .אף כאן עבודה זרה   -מה להלן עבודה זרה

 
 :היא אמרה לו, כאשר עלי חשד בחנה שהיא שיכורה

 . אל תחשיב אותי כבת בליעל 

ב  "לא ע

: ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא , אמר עולא...לֹא ֲאדִֹני, ַוַּתַען ַחָּנה ַוּתֹאֶמר

  .שאתה חושדני בדבר זה ,לא אדון אתה בדבר זה ולא רוח הקודש שורה עליך :אמרה ליה 

 
  :איכא דאמרי הכי אמרה ליה

שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף  , לאו איכא שכינה ורוח הקודש גבך ? לא אדון אתה

 ?ויין ושכר לא שתיתי , מי לא ידעת דאשה קשת רוח אנכי ? זכות



 

 
:  מושגים וביטויים

 
לא , רעה – ְּבִלָּיַעלַּבת-

.  מחונכת
עובדת עבודה : בענייננו

. .  זרה
 

, רעים – ְבִלַּיַעלְּבֵני-
. לא מחונכים, שחתיםמו

מסיתים ומשכנעים : בעניינו
.  לעבודה זרה

 
 מסיתים  – המדיחים

                 . ומשכנעים לדבר רע         
מסיתים : בעניינינו        

.  לעבודה זרה               
 

בפסוקים הבאים    - להלן
  . בהמשך          

 

.  שהמתפלל שיכור נחשב לעובד עבודה זרה, רבי אלעזר למד" בת בליעל" מהביטוי 

 ? מה הקשר

 , בעניין חנה"  ְּבִלָּיַעלַּבת- "רבי אלעזר השווה את הביטוי 

עיר המודחת בעניין ' , המופיע בספר דברים יג יד" ְבִלַּיַעלְּבֵני- " לביטוי

 )לעבודה זרה(

   
 תושבי העירתוכה הדיחו והסיתו את שאנשים מ, עיר שם מדובר על 

 . לעבודה זרה

: "בני בליעל" המדיחים לעבודה זרה כונו בשם  

 
, יְֹׁשֵבי ִעיָרםַוַּיִּדיחּו ֶאת-, ִמִּקְרֶּבךָ , ְבִלַּיַעלֲאָנִׁשים ְּבֵני-ָיְצאּו  יד .... "

.  ְיַדְעֶּתםֲאֶׁשר לֹא-ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים--, ֵנְלָכה : ֵלאמֹר

 

 .אף כאן עבודה זרה   -מה להלן עבודה זרה

 
קשר מת"  ְבִלַּיַעלְּבֵני-" שהביטוי , כמו בספר דברים.  בהמשך – להלן

  לעבודה זרה-

.  לעבודה זרה קשר מת " ְּבִלָּיַעלַּבת-" הביטוי , חנהעניין ב כאןכך 

עבודה זה נחשב ל ם מתפללים תוך שיכרות-וא, אבל עלי חשב שהיא שיכורה, חנה לא עבדה עבודה זרה

 . רהז

 

צריך לפייס אותו ולברך אותו  החושד בחברו בלי סיבה-

 
  ְלִכי ְלָׁשלֹום, ַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר

שצריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך  , מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו : אמר רבי אלעזר

 ֵׁשָלֵתְך ִיֵּתן ֶאת-, ֵואלֹקי ִיְׂשָרֵאל : לברכו שנאמר

 
ְלִכי " ואמר לה , דיבר איתה בנועם, הוא פייס אותה, מצבה לפני עלי הכהןלאחר שחנה הסבירה את 

"   ְלָׁשלֹום

" ֵמִעּמֹו, ֵׁשָלֵתְך ֲאֶׁשר ָׁשַאְלּתְ ִיֵּתן ֶאת-, ֵואלֺקי ִיְׂשָרֵאל": הוא אף ברך אותה ואמר לה, ויותר מכך

.  ייענה לבקשתך' ה: הסבר הפסוק

 

וגם לברך , לדבר איתו בנועם, יש לפייס אותו, ינו אשם כללוהוא א, שאם חושדים במישהו, מכאן למדים

.  אותו

 



 

 משימות 

"  לֺא ֲאדִֺני. "1
? ________________________ למי? _____________ מי אמר את הביטוי   

_____________________________ כי ______________________ לא אדון אתה: הסבר   

________________________________________________  ?לא אדון אתה )וכי : (סברה  

 

ְוַנַעְבָדה ֱאלִֹהים , ֵנְלָכה : ֵלאמֹר, יְֹׁשֵבי ִעיָרםַוַּיִּדיחּו ֶאת-, ִמִּקְרֶּבךָ , ְבִלַּיַעלֲאָנִׁשים ְּבֵני-ָיְצאּו  יד .... ". 2

 'דברים יג יד          ." ְיַדְעֶּתםֲאֶׁשר לֹא-ֲאֵחִרים--       
 

? _________________________________________________  ְבִלַּיַעלהְּבֵני-מה עשו . א    

? ______________________________________________ ְבִלַּיַעלהְּבֵני-מהיכן באו  . ב     

 

  "ְּבִלָּיַעלִלְפֵני ַּבת-, ֲאָמְתךָ ֶאת-, ִּתֵּתןַאל-". 3

? _____________ למי____________   ? _____מי אמר משפט זה. א     

_____________________________________________________ הסבר את המשפט. ב     

 

 .אף כאן עבודה זרה   -מה להלן עבודה זרה. 4

 

______ נאמר על__________בחומש ___________ מתייחס לביטוי   מה להלן עבודה זרה .א

 _______נאמר על_______  בספר ______________ טוי מתייחס  לבי:אף כאן עבודה זרה .ב

 

  "ְּבִלָּיַעלִלְפֵני ַּבת-, ֲאָמְתךָ ֶאת-, ִּתֵּתןַאל-". 5

 

? __________ שהמתפלל שיכור נחשב לעובד עבודה זרה, למד רבי אלעזר, מאיזו מילה בפסוק .א

? _______ האם חנה עבדה עבודה זרה .ב

 ? ____________________________דה זרהחנה נחשבה לעובדת עבו, מדוע בעיני עלי .ג

 

 ְלִכי ְלָׁשלֹום, ַוַּיַען ֵעִלי ַוּיֹאֶמר. 6

? ______________ מתי אמר לה זאת_______________ "  ְלִכי ְלָׁשלֹום"למי אמר עלי  . א     

? __________________________________________________ מה למדים מכאן. ב     

. יש לפייס אותו, והוא אינו אשם כלל, שאם חושדים במישהו, הפסוק המלמדצטט את      

      __________________________________________________________________



 

 
:  מושגים וביטויים

 
, נדרה נדר – ַוִּתּדֺר ֶנֶדר

.  הבטיחה בשבועה        
 

כל  :בענייננו – צבאות
.   ברא' גדודי היצורים שה

 
שברא ' ה   -צבאות    'ה

את כל סוגי היצורים 
.      בעולם

      
.  עינויים, סבל – ֳָּעִני

                  
חנה . שפחתך  –ֲאָמֶתךָ 

ש היא , מתכוונת לעצמה
 . 'שפחת ה

 
 בן  –ֶזַרע ֲאָנִׁשים

 
        . תספורתסכין  מורה-

 

ב "דף לא ע
 צבאות' בקשה מה

 

 

.  הגמרא דנה בכל הדברים שלומדים מתפילתה של חנה, עד כה

. ילת חנהכעת הגמרא  מפרשת עניינים נוספים  בתפ

 : ' וכך אמרה לה, היא נדרה נדר, כאשר חנה התפללה עבור בן

 
ִתְׁשַּכח ֶאת-ּוְזַכְרַּתִני ְולֹא-, ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתךָ ִאם-,  ְצָבאֹות' ה" 

ּומֹוָרה , ְיֵמי ַחָּייוּוְנַתִּתיו ַליהָוה ָּכל-ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך  ֶזַרע ֲאָנִׁשים--, ֲאָמֶתךָ 

) שמואל א א יא( "    . רֹאׁשֹוַיֲעֶלה ַעל-לֹא-

 
אני אקדיש אותו  אם תזכור אותי ותיתן לי בן- ,צבאות' ה :הסבר הפסוק

  ).הוא יגדל את שערו.(תספורת לא יעלה על ראשו לושום סכין ', לה

 
לא היה אדם אשר כינה את הקדוש , מאז בריאת העולם: אמר רבי אלעזר

' ה: " 'הייתה הראשונה שכינתה את ה חנה". צבאות" ברוך הוא בשם 

."  צבאות

בראת בעולם צבאות , צבאות' אתה ה, ריבונו של עולם: וזו הייתה כוונתה

.  של יצורים מכל הסוגים והמינים 

! ?קשה לך לתת לי בן אחד מכל היצורים הרבים שבראת בעולמך-

משל 
?  למה  דומה חנה ותפילתה

תנו לי פרוסה  ":אמר להם, בא עני אחד ועמד על הפתח, יולעבדמשל למלך בשר ודם  שעשה סעודה 

.  שמו לב אליוולא   " -!אחת

ב  "לא ע

ֹות' ה, רַוִּתּדֺר ֶנֶדר ַוּתֺאמַ "   א : אמר רבי אלעזר,   "ְצָבא

 'צבאות'לא היה אדם שקראו להקדוש ברוך הוא  ,מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו 

; עד שבאתה חנה וקראתו צבאות

  -מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך ,רבונו של עולם" :אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא 

!" ?קשה בעיניך שתתן לי בן אחד

בא עני אחד ועמד על  ,למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו :ר דומהמשל למה הדב 

  ;ולא השגיחו עליו !תנו לי פרוסה אחת :אמר להם ,הפתח

קשה בעיניך ליתן לי   -מכל סעודה שעשית ,אדוני המלך" :אמר לו. דחק ונכנס אצל המלך

 !"?פרוסה אחת



 

 !"?לי פרוסה אחת לך לתתקשה   מכל סעודה שעשית-, אדוני המלך: "אמר לו. ונכנס אצל המלך נדחף 

:  הנמשל

.  העני הוא חנה

.  לה אין ילדים אין לו פרוסת לחם-

.  המלך הוא הקדוש ברוך הוא

.  ברא' בסעודה הם כל צבאות היצורים שה המטעמים

.  'חנה מבקשת  בן אחד מכל צבאות ה העני מבקש פרוסה אחת מכל הסעודה-

 
 

 

משימות  

 
______________________________________________________ ? 'מה נדרה חנה לה. 1

________ ?___________________________________________"צבאות' ה"מה פירוש . 2

? _______________________________________    " צבאות' ה" בכינוי ' מדוע חנה פנתה לה. 3

.  מכל המטעמים שיש בסעודה, העני ביקש מהמלך פרוסת לחם, בסעודה: המשל . 4

____________________________________________________ .  ו הנמשלהכתוב מ      

     

    _______ __________________________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

):  ל כח-(' חומש במדבר ה       מי סוטה  

.  ושכבה עם גבר אחר, אישה שבגדה בבעלה אישה סוטה-

:  כתוב בתורה בספר במדבר

קים אותה ומש, מביא  אותה אל הכהן, ושכבה עם גבר אחר, איש החושד באשתו שהיא בגדה בו

: מים מאררים לבדוק את הדבר

.  לוקח  עפר מקרקע המשכן ומוסיף אותו אל המים, הכהן לוקח מים קדושים בכלי חרש

.  ונותן בידיה את המנחה שהכינו קודם, פורע את שערה', הכהן מעמיד את האישה לפני ה

.  הרק לאישה הסוט שיש בהם קללה  והמאררים- הכהן מחזיק בידיו את המים המרים

את  ואם לא שטית-, אם לא שכבת עם גבר אחר חוץ מבעלך: ואומר לה, הכהן משביע את האישה

.  לרעה לא ישפיעו עלייךוהם ) המקללים(המרים והמאררים  מהשפעת המים תהיי נקייה 

המים המרים והמאררים יפגעו בגופך ויגרמו לך  ושכבת עם גבר אחר-, אבל אם שטית לטומאה

.  י מקוללת בתוך העםואת תהי, ייסורים

.  ואחר כך משקה את האישה מן המים, מקטיר אותה   על המזבח', הכהן מניף את המנחה לפני ה

היא  לא נטמאה -וטהורה זו הוכחה שהיא , יוצאת נקייה ולא מושפעת לרעה מן המיםאם האישה 

 ". ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְּקָתהְונִ  ": בחומש במדבר    כך כתוב כי , ונכנסת להריון, גם מהחשדיוצאת נקייה 

 
הלכות סוטה , מחלוקת בברייתא -". ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִנְּקָתה "

 "ְוִנְזְרָעה ָזַרע": וגם, תצא נקייה מהשפעת המים שנחשדה בבגידה-נאמנה שאישה , התורה הבטיחה

" ְוִנְזְרָעה ָזַרע"  פירוש הביטוי על  רבי ישמעאל ורבי עקיבא חולקים 

 
 )ויולדת בן, היא נכנסת להריון, זוכר אותה' ה. (נפקדת אם הייתה עקרה-: בי ישמעאלדעת ר

היו הולכות כל  כי אם כך היה-, לא ייתכן שיש פה הבטחה לעקרה שיהיה  לה בן :דעת רבי עקיבא

שהרי , יוצאות נקיות מהשפעת המים שותות מן המים-, מסתתרות עם גבר כדי שהבעל יחשוד, העקרות

! וגם יולדות בן, בגדולא באמת 

אלא הבטחה להקלה ושיפור בלידה , הוא לא הבטחה לבן ממש" ְוִנְזְרָעה ָזַרע"  :לדעת רבי עקיבא, לכן

:  ובילדים

 יולדת בריוח -שאם היתה יולדת בצער  ,אלא מלמד

 יולדת ארוכים  -קצרים                                          

 יולדת לבנים  -שחורים                                          

 .יולדת שנים   -אחד                                            

 
.  תהיה לה לידה קלה אם האישה נהגה ללדת בצער-: הסבר דעת רבי עקיבא

. גבוהיםיהיו כעת   נמוכים-אם התינוקות שלה היו                                  

.  יפיםיהיו לה כעת ילדים  -מכועריםאם נהגה להביא ילדים                                  



 

. יהיו לה שניים אם ילדה רק בן אחד-                                 
 

משימות  

 
_________________________________________________ ? "אישה סוטה"מה פירוש . 1

? _________________________________________ "ריםממה היו מורכבים המים המאר. 2

? ________________________________________ על מי השפיעו  לרעה המים המאררים. 3

? _____________________________________________ " מי סוטה"על מי לא השפיעו . 4

_______________________________ _____הסבר לפי דעת רבי ישמעאל"   ְוִנְזְרָעה ָזַרע" . 5

.  לא ייתכן שמדובר בהבטחה לעקרה שיהיה לה בן, לדעת רבי עקיבא ְוִנְזְרָעה ָזַרע" . 6

___________________________________________________________ נמק מדוע       

    
       ________________________________________________________ _________

 
? ______________________________ לפי רבי עקיבא, מה כוונת ההבטחה"   ְוִנְזְרָעה ָזַרע" . 7
  

     ___________________________________________________________________
 

 
 

 יולדת בריוח -שאם היתה יולדת בצער  ,אלא מלמד :הסבר. 8

 יולדת ארוכים  -קצרים                                          

 יולדת לבנים  -שחורים                                          

 .יולדת שנים   -אחד                                            

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

 
 
 
 
 

 -



 

 
:  מושגים וביטויים

 
, תראה –  ָראֹה ִתְרֶאה

תתייחס                      
 

.   בסדר, טוב – מוטב
 

המים  – מי סוטה
המאררים שבהם משקים 

.  את החשודה בבגידה
 

.  רמאות, זיוף  –פלסתר
                  

   –ְוִנְזְרָעה ָזַרע 
בן  יהיה לה  . א    
הלידה תהיה קלה . ב    

 . ומוצלחת                  
 

ב "דף לא ע
  ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ֲאָמֶתךָ ִאם-

 

 :'בתפילתה אמרה חנה לה
,  ֲאָמֶתךָ ִתְׁשַּכח ֶאת-ּוְזַכְרַּתִני ְולֹא-,  ָּבֳעִני ֲאָמֶתךָ  ָראֹה ִתְרֶאהִאם- 

....  ֶזַרע ֲאָנִׁשים, ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתךָ 

 
. ..ותיתן לי בן תשמע לתפילתי , אם תראה בסבלי :הסבר הפסוק

 :אלעזרפירש רבי 

 ): חזרה על המילה(מדוע בפסוק יש כפל לשון   ..."ָראֹה ִתְרֶאה ִאם-" 

 ".  ִתְרֶאהִאם "" הרי חנה יכלה לומר רק  -ִתְרֶאה   ָראֹה   

 
 : הקדוש ברוך הואאמרה לפני  חנה: נימוק

. טוב  –ונותן לי בן  )אתה רואה בסבל שלי( 'ָראֺה'אם ,  בונו של עולםיר 

 'ִתְרֶאה'בסופו של דבר אתה בכל זאת   אם אינך רואה בסבלי-אפילו  אבל

:  כי אני אמצא דרך לפתור את הבעיה, בסבלי

.  וישקו אותי מי סוטה, שאסתתר יחשבו שבגדתיוכיון , אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי

,  ואז גם יהיה לי ילד, כי לא באמת בגדתי המים המאררים לא ישפיעו עלי לרעה -

."   ונזרעה זרע: " תוב בתורה על האישה שלא בגדהכי כ

ואם כתוב על האישה  שלא בגדה  , אתה הרי לא תהפוך לרמאות וזיוף את הדברים  הכתובים בתורה

 !ויהיה לי זרע, הרי  דברך אמת –" ונזרעה זרע" 

 
  ותמשימ

 "ָראֹה ִתְרֶאהִאם-": הסבר א ת כפילות הלשון בתפילת חנה. 1

__________________ __________________________________________    "ָראֹה"    

____________________________________________________________  "ִתְרֶאה"     

? ___________________________________ כיצד חשבה חנה להיפקד בבן, לפי רבי אלעזר. 2

    __________________________________ _________________________________

ב  "לא ע

: אמר רבי אלעזר".  ָראֹה ִתְרֶאהִאם-"   א

. 'ִתְרֶאה' מוטב ואם לאו – '-ָראֹה'אם  , רבונו של עולם : אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא 

, וכיון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה ,אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי 

".  ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ָתהְוִנְּק  : "שנאמר ,ואי אתה עושה תורתך פלסתר 

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
, מתקבל  ,נוח –הניחא

.  מתאים                     
 

.   בסדר, טוב  –שפיר
 

 הקלה  יולדת בריוח –

. בלידה                        

 
לא בגדה   –לא קלקלה

                  
  יהיה לה  בן  –נפקדת

     
דברה תורה כלשון בני 

 זהו לשון הדיבור של -אדם
  .דיברו כך. בני האדם         

 
שכתוב בברייתא  -דתניא

ב "דף לא ע
 ? הבטחה לבן או הבטחה ללידה מוצלחת – ְוִנְזְרָעה ָזַרע

 

 

:  בסבלהיראה ' בכל מקרה הש, חנה תכננה : נימוק לכפילות. כפילות לשוןיש  "-ִתְרֶאה ָראֹהִאם-"

תשתה מן , שתיחשד בבגידה, על ידי כך, חנה  חשבה להיפקד בבן זכר

 : ויתקיים בה הפסוק, תצא נקייה מן המים –המאררים   המים

 " ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִנְּקָתה "

רק למי , ומתאים  ההסבר  הזה לכפילות הלשון הוא טוב: גמרא

.  יהיה לה בן – ְוִנְזְרָעה ָזַרע : שפירש

אלא , לא בן ממש"  : ְוִנְזְרָעה ָזַרע"בצורה אחרת   אבל מי שפירש 

בלידה או תיקון באיכות הילדים  תהיה לה הקלה

?   מה יש להסביר  על כפילות הלשון -

לא יתאים ,  על ידי שתיית המים המאררים, התכנון של חנה ללדת בן

:  לתנא שפירש 

. בלי צער, תלד בהקלהאם היתה יולדת בצער-                 

תלד זכרים   אם נהגה ללדת רק נקבות –                   

.  תלד ילדים יפים ילדה רק מכוערים  -                   

. . תלד גבוהים  ילדה רק נמוכים -                   

.  כי על פי הפירוש הזה לא מדובר בהבטחה לבן

. שפיר הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה נפקדת –

 יולדת בריוח -אם היתה יולדת בצער : אלא למאן דאמר 

 יולדת זכרים  -נקבות                                                  

 יולדת לבנים -שחורים                                                  

. יולדת ארוכים  -קצרים                                                 

? מאי איכא למימר

. נפקדת דברי רבי ישמעאל-שאם היתה עקרה  ,מלמד" ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ְוִנְּקָתה " :דתניא 

! וזו שלא קלקלה נפקדת ,ואם כן ילכו כל העקרות כולן ויסתתר :אמר ליה רבי עקיבא 

 יולדת בריוח -שאם היתה יולדת בצער  ,אלא מלמד 

 יולדת ארוכים  -קצרים                                          

 יולדת לבנים  -שחורים                                          

. יולדת שנים   -אחד                                           

. דברה תורה כלשון בני אדם ? -"ָראֹה ִתְרֶאהִאם-"מאי  

 

 



 

:  שהרי כך כתוב בברייתא

  .מדובר בבן ממש "-ְוִנְזְרָעה ָזַרע"ולא הסכים שבביטוי , רבי עקיבא התנגד לפירושו של רבי ישמעאל

היו הולכות כל  כי אם כך היה-, לא ייתכן שיש פה הבטחה לעקרה שיהיה  לה בן :דעת רבי עקיבא

שהרי , יוצאות נקיות מהשפעת המים שותות מן המים-, מסתתרות עם גבר כדי שהבעל יחשוד, העקרות

! וגם יולדות בן, לא באמת בגדו

:  הוא הבטחה להקלה ושיפור בעניין ילדים" ְוִנְזְרָעה ָזַרע"  פירוש הפסוק, לדעת רבי עקיבא, לכן

 
 יולדת בריוח -שאם היתה יולדת בצער  ,אלא מלמד

 יולדת ארוכים  -קצרים                                          

 יולדת לבנים  -שחורים                                          

 .יולדת שנים   -אחד                                            

 
) 40ראה עמוד : רבי עקיבא על פי הסבר (

 

?  "ָראֹה ִתְרֶאהִאם-"  מאי   :גמראשאלת 

 .דברה תורה כלשון בני אדם  :תשובת הגמרא

 
?  "ָראֹה ִתְרֶאהִאם-"" כיצד נפרש על פי רבי עקיבא את כפילות הלשון , לכן:  הסבר שאלת הגמרא

כי התורה התבטאה בסגנון הדיבור  , וא פירוש מיוחד לכפל הלשוןאין צורך למצ:   תשובת הגמראהסבר 

.  כך דיברו האנשים. של בני אדם                                 

                                    

 משימות 
 

____________________________________ הסבר לפי דעת רבי ישמעאל"   ְוִנְזְרָעה ָזַרע" . 1

? מדוע התנגד רבי עקיבא להסבר שמדובר בהבטחה לבן"   ְוִנְזְרָעה ָזַרע ". 2

      ________________________________________________________________

_________________________________ ? מהי ההבטחה לפי רבי עקיבא"   ְוִנְזְרָעה ָזַרע" .3

 
)  1תשובה (המתאים לפירושו של רבי  ישמעאל  הלשון  הסבר את כפל:  "ִתְרֶאה ָראֹה" .4

        ______________________________________________________________

       ________________________________________________________________

)  3תשובה (א  המתאים לפירושו של רבי  עקיבהסבר את כפל הלשון :  "ִתְרֶאה ָראֹה. "5

        ______________________________________________________________



 

שלוש מצוות המוטלות על האישה 
 

 איסור נידה
כל עוד יוצא  . חיבה קרבה גופנית שלאסור לה ולבעלה לקיים מגע מיני או לקיים , אישה שיצא דם מגופה

.  דם מגופה היא נקראת נידה

עד , קרבן תרומה או היה אסור לה לאכול וכן , להיכנס לבית המקדשה אסור לנידה  בזמן המקדש הי

 . הטבילה

?  מתי הנידה טובלת

בודקת שאין בגופה שום , מתרחצת במים חמים –היא סופרת עוד שבעה ימים נקיים , לאחר ימי הנידה

טבלו כל זמן שלא , יולדתהנידה וה. לאחר צאת הכוכבים, טובלת במקווה בלילה ואז , לכלכוך או חציצה

איסור זה נקרא .חייבים הוא והיא כרת ,  אדם לשכב איתןואם בא , עריות איסוריב הן נכללות  , במקווה

.  איסור ביאה

ואין הבדל בדבר ". ייהרג ואל יעבור": והוא שייך לאיסורים שנאמר עליהם, איסור ביאה הוא איסור חמור

 . לו אם האישה פנויה או נשואה

 

ת חלה הפרש

  . חייב בהפרשת חלה והוא נועד לאפייה- ג קמח"ק 1.560המכיל לפחות בצק 

.  מפרישים חלה בסיום הלישה

: אומרים, ) כלשהו(לוקחים מן הבצק כמות קטנה , מברכים ברכה מיוחדת להפרשת חלה? כיצד מפרישים

.   ים באשפהעוטפים בניילון ומניח.ולאחר מכן שורפים את החלה שהפרשנו, " הרי זו חלה" 

 המצווה מוטלת בעיקר על האישה 
  .בזמן ההפרשהבקשות ' מהוכדאי להתפלל ולהתחנן ולבקש , שעת הפרשת חלה היא עת רצון

.  ושומרת עליה מכל מיני גזירות קשות, על האישה כאשר היא יולדת  הפרשת חלה מגנה

  :רבי אלעזר ברבי יהודה אומר

ואחרים  -וזורעין זרעים , סני התבואה וקללה משתחלת בשעוריםבמח אין ברכה, בעוון אי הפרשת חלה"

 )'מסכת שבת לב( .אוכלים

) יחזקאל מד ל( ."להניח ברכה בביתך, ראשית עריסותיכם תתנו לכהן": מצד שני כתוב

.  הפרשת חלה מברכת את הבית

 
:  הדלקת נרות שבת

.  ."כבוד השבת ועונג השבת"הדלקת נרות שבת היא חובה משום 

."  את יום השבת לקדשו זכורו ...שמור"יקים כנגדמדל



 

.  המצווה להדליק נרות שבת מוטלת על האישה 

לאחר זמן זה אסור להדליק נרות . כעשרים דקות לפני השקיעה, מדליקים את הנרות לפני כניסת השבת

.  שבת

: אופן ההדלקה

. רצוי להעמיד את הנרות על השולחן שעליו סועדים את סעודת השבת

:  מכסים  העיניים בשתי כפות הידיים   ואומרים ברכה,  קים  את הנרותמדלי

".  ציונו להדליק נר של שבת קודשלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו ודני א-ברוך אתה א-"

:  מבקשים

להי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו להינו וא-דני א-יהי רצון מלפניך א-"

 ".בתורתך

כי כל תפילה ותחינה בעת הדלקת נרות שבת , ...'פרנסה וכו, הצלחה, לבקש  בקשות נוספות לבריאות טוב

  .בשמים ומשפיעה הרבה , נשמעת

. מצווה גדולה לתת צדקה לפני  הדלקת הנרות

 

 
 

משימות 
_________    _________   ___________ציין שלוש מצוות עיקריות המוטלות על האישה . 1
 
: את שם המצווה  ציין. 2

   
 ______________________איסור מגע וקרבה גופנית עם הגבר בזמן המחזור        •

 ______________עוטפים ומשליכים לאשפה, שורפים, לוקחים מן הבצק כמות קטנה •

 _________________________________מדליקים שני נרות לפני כניסת השבת •

 _________________________________" מורש"ו " זכור " המצווה היא כנגד  •

 ________________________________________מצווה זו מברכת את הבית  •

 ______________התפילה מתקבלת. בזמן קיום המצווה כדאי לבקש כל בקשה שהיא •

 ________________________________" ייהרג ובל יעבור: "על איסור זה נאמר •

___________  ג קמח"ק 1.560המכיל לפחות , ו כאשר מבצק ללחם מקיימים מצווה ז •

 ________________________יש לספור שבעה נקיים ואחר כך להתרחץ ולטבול  •

____________________________ כאשר מקיימים מצווה זו מכסים את העיניים •

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
  – רבי יוסי ברבי חנינא

רבי יוסי בשם              
רבי חנינא                     

 
 שפחה אמה-

 
הרבה פעמים   –אמתות
"  אמה"           
: בענייננו

"  מיתה" מזכיר את המילה
 

סדק   בדק-
 

סדקים   –בדקי מיתה
מסוכנים המצביעים על 

. חוסר יציבות וסכנה  למוות
 

 אזור חיבור דבק-
דבוקים   –דבקי מיתה

עלולים , ומחוברים למוות

.  להמית

איסור קרבה  נדה –
גופנית עם הגבר             

בזמן ימי המחזור             
   

     
           

 
    

                       
                  

     
           

 
   

ב "דף לא ע
מצוות שהן דבקי מיתה 

 

 

."  אמה" את המילה  חנה הזכירה שלוש פעמים, בתפילתה
 ֲאָמֶתךָ ִתְׁשַּכח ֶאת-לֹא-ְ        ֲאָמֶתךָ ָראֹה ִתְרֶאה ָּבֳעִני ִאם-

 ֶזַרע ֲאָנִׁשים  ֲאָמְתךָ ְָנַתָּתה לַ 
 

 למה חנה הדגישה שלוש פעמים את :  רבי חנינאשם אמר רבי יוסי ב

? הללו " אמתות"ה

ירה את המילה כי המילה מזכ, "אמתות" רבי יוסי בכוונה השתמש במילה   

."  מיתה" 

:  דרש רבי יוסי

שלשה בדקי מיתה , רבונו של עולם:  אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא

בראת  דבקי מיתהשלשה : שחנה אמרה   ויש אומרים(, בראת באשה

. חלה  והדלקת הנר, נידה: והם, )באישה

! ? האם לא קיימתי אחת מן המצוות האלה

 
: הסבר הדרש

שאינם מחוברים היטב ועלולים , ומות חיבור מסוכניםהם  מק  בדקי מיתה

.  לגרום למיתה

.  קרובים אליו, הם דברים הדבוקים למוות דבקי מיתה

על האישה מוטלות שלוש : המסכנים אותה" סדקים" באישה יש שלושה  

אם אינה , מסכנות  אותה ומקרבות אותה למיתה, שהן דבקי מיתה, מצוות 

.  מקיימת אחת מהן

.  והדלקת נרות שבת מצוות חלה , נדהמצוות   :מיתה הםדבקי ה

האם קרה , האם עברתי על אחת מהן הטלת על האישה-שלשה בדקי מיתה  : חנה אמרה לקדוש ברוך הוא 

.  אל תשכח אותי ותן לי בן, לכן. הרי תמיד הייתי אמתך וקיימתי אותן! ? שלא קיימתי אחת המצוות האלה

ב "דף לא ע

"  ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתךָ "  " ֲאָמֶתךָ ֶאת-אל תשכח " "   ָּבֳעִני ֲאָמֶתךָ "  .ב

 שלש אמתות הללו למה – : אמר רבי יוסי ברבי חנינא

 ,שלשה בדקי מיתה בראת באשה , רבונו של עולם : ש ברוך הואאמרה חנה לפני הקדו

כלום עברתי על אחת  ,נדה וחלה והדלקת הנר :ואלו הן , שלשה דבקי מיתה : ואמרי לה

 !?מהן



 

 משימות 
 
___________________________________________________   תהבדקי מי: הסבר. 1

__________________________________________________________   דבקי מיתה

? _________________________ מה הן? ______________ כמה בדקי מיתה יש באישה. 2

_____________________  _______" אמה" כמה פעמים הזכירה חנה בתפילתה את המילה . 3

_______________________ " אמתות"מדוע חנה השתמשה  בכל כך הרבה , לדברי רבי יוסי. 4

______________________________________ מה הטענה של חנה  בעניין בדקי המיתה . 5

? מה הקשר בין בדקי המיתה לבקשתה  של חנה לבן, לדעתך. 6

_______________________ _________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
:  מושגים וביטויים

 
 בן  – ֶזַרע ֲאָנִׁשים

              
גבר  – גברא בגוברין
שבגברים                       

 
שווה להם  שקול–

בחשיבות                  
: בענייננו

"  מיתה" יר את המילהמזכ
 

  לא בולט – מובלע
 

. נמוך  –גוץ
 

 . גדול ומגושם – אלם

אדמוני    –גיחור

לבן   –צחור
   

     
           

 
 

ב "דף לא ע
זרע אנשים 

 

 

  "ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים: "חנה ביקשה בתפילתה

? "ֶזַרע ֲאָנִׁשים"מאי : שאלת הגמרא

?  ברבים  "אנשיםזרע " מה המשמעות של : הסבר שאלת הגמרא

?   "אישזרע " מדוע לא כתוב 

 
.  לשאלה זו הוצעו מספר תשובות

.  לייחוד, לחשיבות, הכוונה למנהיגות" אנשים: "  על פי חלק מהתשובות

,  הכוונה בין האנשים" אנשים: " להיפך,  על פי תשובות אחרות

.  כמו כולם, חוסר ייחודיות                                            

 

חשוב , מנהיג  זרע אנשים-

.  אישיות, חנה ביקשה גבר שבגברים  :רבאמר 

המושח , שתהיה לו חשיבות כמנהיג,  חנה ביקשה זרע :שמואל אמר

.  למלוכה שני אנשים                   

ידי שניהם נמשחו למלכות על-. לשאול המלך ולדוד המלך? ולמי הכוונה

.  בנה של  חנה שמואל-

,  ונחשב כשני אנשים שיהיה שקול, נה ביקשה זרעח  :רבי יוחנן אמר

.  שכל  אחד מהם הוא  אישיות                      

.  משה ואהרון? ומי הם האנשים                        

ב "דף לא ע

? "ֶזַרע ֲאָנִׁשים"מאי  "ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים"   ב  

. בריןגברא בגו :אמר רב

; שאול ודוד   -ומאן אינון ,זרע שמושח שני אנשים : ושמואל אמר 

, מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן" :שנאמר ,משה ואהרן-ומאן אינון  ,זרע ששקול כשני אנשים :ורבי יוחנן אמר 

" ּוְׁשמּוֵאל ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו ,   ְּבכֲֹהָניו

. זרע שמובלע בין אנשים  " -ֶזַרע ֲאָנִׁשים" :ורבנן אמרי 

, ולא צחור ולא גיחור ,ולא קטן ולא אלם ,לא ארוך ולא גוץ : כי אתא רב דימי אמר 

. ולא חכם ולא טפש 

 



 

הצמידות של שמואל   .פסוק שבו מופיע שמואל  ביחד עם אהרון ומשה מצאנו    ו צט בתהילים , ואכן 

 ,   ְּבכֲֹהָניו ,ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה:    " להם וה ערךבפסוק  לשני המנהיגים הגדולים מוכיחה ששמואל שו

 " ְּבקְֹרֵאי ְׁשמֹו ,ּוְׁשמּוֵאל

 

לא מיוחד . כשאר האנשים   זרע אנשים-

 
.  כמו כל האנשים יהיה הכוונה ש, זרע אנשים :חכמים אמרו

.  ולא יוצא דופן, חנה ביקשה בן שיהיה מובלע באנשים                    

  . ם לפירושו של רב דימי בבואו  מארץ ישראל לבבלהדברים מקבילי

 .ולא חכם ולא טפש,ולא צחור ולא גיחור ,ולא קטן ולא אלם ,לא ארוך ולא גוץ :וכך פירש רב דימי

לא קטן ולא גדול ,  ארוך ולא נמוך לא: חנה ביקשה בן שיהיה כמו כל האנשים                  :הסבר

.  לא חכם מדי ולא טיפש, לא לבן ולא אדום, ומגושם                             

 

 

 משימות 

 

"  ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים". 1

______________________________   ֶזַרע ֲאָנִׁשים:    צטט את שאלת הגמרא על המילים . א     

__________ _______________________________________הסבר את שאלת הגמרא. ב     

 . כאיש מיוחד וחשוב" ֶזַרע ֲאָנִׁשים"שהסבירו , ציין שמותיהם של שלושה פרשנים. 2

    ________________________    _______________    ________________ 

 
  ___________________________? את מי ימשח. חנה ביקשה בן שימשח למלכות שני אנשים . 3

 _______________________ _____?שקול כנגד מי. שני אנשיםשיהיה שקול כחנה ביקשה בן . 4

 __________________ לא מיוחד. בין שאר האנשיםכאיש " ֶזַרע ֲאָנִׁשים"שהסבירו , ציין פרשנים. 5

? ________________________________________________________ לא מיוחד במה    

 

 

 

 

 



 

 
:  שגים וביטוייםמו

 
 עומדת   –ִּנֶּצֶבת

              
. יחד עמך, עמך  –ִעְּמָכה

שבגברים                       
 

שטח של  – ארבע אמות
.  כשלושה מטרים           

 
     

 

ב "דף לא ע
בתוך ארבע אמות של תפילה  אסור לשבת

 

 

ולהקדיש אותו , לקיים את הנדר שנדרה, הביאה אותו חנה לשילה, והוא  גדל קצת, לחנה  בןלאחר שנולד 

 .'לה

 )שמואל א א כו( ".ְיהָוהֶאל- ְלִהְתַּפֵּלל, ִעְּמָכה ָּבֶזה ַהִּנֶּצֶבת, ֲאִני ָהִאָּׁשה:"הזכירה לו, כאשר ראתה את עלי הכהן

) אותי שתתקיים משאלתי ולבסוף ברכת, בנוכחותך שהתפללתיזו אני (

כאשר היא התפללה גם הוא  -יחד עימוהיא ניצבה   "ִעְּמָכהַהִּנֶּצֶבת ": כתוב

) עמד(ניצב 

בתוך ארבע אמות של  לשבתשאסור , מן הפסוק הזה למד רבי יהושע בן לוי

.  חובה לעמוד. אזור התפילה

 

 

 משימות 
 "ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ,ֲאִני ָהִאָּׁשה". 1

______________________________ ."  ִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה" מה לומדים לגבי עלי מן המילים . א     

__________________________ ."  ִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה" מה לומדים  ביחס לתפילה מן המילים . ב     

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ב "דף לא ע

 "ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה, ֲאִני ָהִאָּׁשה"     ג

. שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלה ,מכאן :אמר רבי יהושע בן לוי 

  

 



 

ב "דף לא ע
 התפללתיהזה אל הנער 

 

 

.  להסיק מסקנות  ולדרוש מכל מה שקשור לתפילת חנה ולקיום נדרה, בגמרא ממשיכים ללמוד

 ַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה, ֲאִני ָהִאָּׁשה": " היא הזכירה לעלי הכהן, כאשר חזרה חנה לעיר שילה עם הבן שגדל

" ".'הְלִהְתַּפֵּלל ֶאל-

?  לתפילתה)תשובה(נה שזהו הבן שנולד  כמע, להדגישמדוע היה לה צורך 
 

ולא עבור שום נער , במיוחד עבור הנער הזההתפללתי " ִהְתַּפָּלְלִּתי, ַהֶּזהַהַּנַער ֶאל-: " עוד הדגישה חנה

 . אחר במקומו

אינני מעוניינת באחר : " כאילו אמרה, מדוע הרגישה צורך להדגיש שהוא ולא אחר הוא הבן הרצוי לה

?  ."במקומו

 
  :אמר רבי אלעזר

. מואל מורה הלכה לפני רבו היהש

 

ב "דף לא ע

" ִהְתַּפָּלְלִּתי, ַהַּנַער ַהֶּזהֶאל-"      ג

  :אמר רבי אלעזר .

"     .ֵעִליֶאל-, ַהַּנַערַוָּיִבאּו ֶאת-; ַהָּפרֶאת- ַוִּיְׁשֲחטּו" :שנאמר ,בו היהשמואל מורה הלכה לפני ר

! ?הביאו הנער אל עלי"ַהָּפרֶאת- ַוִּיְׁשֲחטּו"משום ד

 
. קראו כהן ליתי ולשחוט :אמר להן עלי ,אלא 

: אמר להו ,חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר כהן למישחט 

! שחיטה בזר כשרה  ?שחטכהן למי   למה לכו לאהדורי בתר 

? מנא לך הא :אמר ליה ,אייתוהו לקמיה דעלי

! כתיב "והקריבו הכהנים !  "?"ושחט הכהן"מי כתיב " :אמר ליה 

. מכאן לשחיטה שכשרה בזר . מקבלה ואילך מצות כהונה 

 מורה הלכה בפני רבך את ,מיהו ,מימר שפיר קא אמרת :אמר ליה 

. ב מיתהכל המורה הלכה בפני רבו חייו  -

  "'וגוַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה , ֲאִני ָהִאָּׁשה"    :אתיא חנה וקא צוחה קמיה 

. ובעינא רחמי ויהיב לך רבא מיניה ,אמר לה שבקי לי דאענשיה

" ִהְתַּפָּלְלִּתי, ַהַּנַער ַהֶּזהֶאל-"  : אמרה ליה 
 



 

 
מושגים וביטויים 

 
שאיננו כהן :  בענייננו– זר

     
 זר כשרה –שחיטה ב

אם זר שאיננו כהן שחט את 

גם אז זוהי שחיטה   הקרבן-

. כשרה

.  זוהי חוצפה. והוא קובע הלכה במקומו, רבו נמצא   :מורה הלכה בפני רבו

.  ולהפנות אליו את השאלה ההלכתית, עליו לחלוק כבוד לרבו, הלכהעל פי ה                                 

! כה בפני רבו חייב מיתהמי שמורה הל, על פי הדין                                  

 

 

שמואל הורה הלכה בפני רבו 

?  כיצד יודעים ששמואל הורה הלכה בפני רבו

; ַהָּפרֶאת- ַוִּיְׁשֲחטּו" :בספר שמואל א א  כהלומדים זאת מהנאמר  

"   .ֵעִליֶאל-, ַהַּנַערַוָּיִבאּו ֶאת-

יאו הב"ַהָּפרַוִּיְׁשֲחטּו ֶאת-"משום ד    ?מה הקשר – :שאלת הגמרא

צריכים להביא את הנער , אם שחטו את הפר!?הנער אל עלי

 ? אל עלי)שמואל(

 
לבין הבאת הנער לפני , יש קשר בין שחיטת הפר – :הגמרא תשובת 

חפשו כהן  מתאים לשחוט : אמר עלי, כאשר רצו לשחוט את הפר: עלי

.  את הפר

?  כהן לשחיטת הפרלמה לכם לחפש : אמר להם, ראה שמואל שהם מחפשים כהן לשחיטת הפר

 !שאיננו כהן, השחיטה כשרה גם כאשר השוחט הוא זר   !שחיטה בזר כשרה 

   .כדי שיסביר וינמק את דבריו, שהיה רבו של שמואל, הכהן את שמואל לפני עלי הביאו

 
   ?ולא הכהן ,שהשחיטה תהיה כשרה אפילו אם זר שחט, מנין לך :שאל אותו עלי

   ."הכהנים והקריבו: " הרי לגבי  הכהנים נאמר!  ?"הכהן ושחט"האם כתוב " :ענה לו שמואל

 מקבלת הדם, אלא לבצע את הפעולות שלאחר מכן, הכהנים לא חייבים לשחוט                    

   .והלאה) של הקרבן(                      

! שרהששחיטה שנעשתה על ידי זר נחשבת לשחיטה כ, מכאן מבינים                    

,  )בפני עלי(אתה מורה הלכה בפני רבך , אבל, אמירה יפה אמרת: לו עליאמר  

. ! וכל מי שמורה הלכה בפני רבו חייב מיתה                  

 
" .'הַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל-, ֲאִני ָהִאָּׁשה"    :באה חנה וצווחה לפניו

 !אל תפגע בבן שנולד מאותה תפילה                                         

.  ממנו וחשוב יותר  שיעניק לך בן גדול' ואני אתפלל אל ה, הניחי לי להעניש אותו:  אמר לה עלי

.  אלא את הנער הזה בדיוק אני רוצה, אינני מעוניינת בבן אחר "ִהְתַּפָּלְלִּתי ,ַהֶּזהַהַּנַער ֶאל-"   :אמרה לו 

 
 



 

 
 משימות 

 
?  שזהו הבן שנולד  כמענה לתפילתה, שבו מדגישה חנה, צטט פסוק  .1

    

   ___________________________________________________________________

 

 
.  ולא עבור שום נער אחר במקומו, שהתפללה במיוחד עבור הנער הזה, שבו מדגישה חנה, צטט פסוק   . 2

 
 
 

ואינה מעוניינת באחר , להדגיש שהוא המענה לתפילתה, הגן  על שמואלמדוע היה לחנה  צורך ל.  3

? __________________________________________________________ במקומו      

 

______________________________________________ "מורה הלכה בפני רבו: "הסבר. 4

 

_____________________________________ ? _באיזה עניין הורה שמואל הלכה בפני רבו.  5

 

_________________________________________ הוכח ? ________   האם צדק בהלכה    

 

" .ְיהָוהַהִּנֶּצֶבת ִעְּמָכה ָּבֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ֶאל-, ֲאִני ָהִאָּׁשה":  מדוע חנה צווחה בפני עלי. 6

    _________________________________ ______________________________

 

, צטט פסוק המוכיח? ______________________  בנוגע לבנה, איזו הצעה הציע עלי  לחנה. 7

__________________________________________________ שחנה התנגדה להצעה

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
 –מדברת על ליבה 

מדברת אל עצמה . א
מדברת   על :  בענייננו. ב

דברים הנמצאים על ליבה 
.  ממש

 
בי אלעזר משום רבי ר

רבי אלעזר בשם רבי   – יוסי
יוסי                                 

  אף  –חוטם
 שדיים –דדים 

 צם – יושב בתענית

 – קורעין לו גזר דינו
.  מבטלים את גזר דינו

 
גובים ממנו  -נפרעין ממנו

תשלום עבור ביטול 
ומפחיתים לו , המצווה

.  משכר המצווה
 

מה  – מאי תקנתיה
מה התיקון שלו , תקנתו    

 ב"דף לא ע
 לומדים ודורשים מתוך לשון הכתוב

 

 

חנה מדברת על ליבה 
 

: לבן נאמר עליה להתפלל חנה  עמדה כאשר 

) שמואל א א יג( :" ִלָּבּהַעל-ִהיא ְמַדֶּבֶרת " 

,   "ליבה אלמדברת : "היה צורך  לומר, אל עצמה שדיברה , אם הכוונה

.  ולכן  כנראה גם הכוונה אחרת, אבל אצל חנה כתוב בצורה אחרת

 :וכך דרש רבי אלעזר   

" על עסקי לבה  חנה מדברת:"זמראאמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן 

.  מדברת בקשר לדברים הנמצאים על ליבה ממש

. יש לו מטרה כל מה שבראת באשה , רבונו של עולם: " 'חנה להאמרה 

. לא בראת דבר אחד לבטלה

ם לעשות בהם יידי, פה לדבר, להריח אף, ואזנים לשמוע, עינים לראות 

הללו  השדיים .  הניק בהןלשדיים , בהן ללכת רגלים , )עבודה( מלאכה

 .םתן לי בן ואניק בה! ?םלמה לא להניק בה  שנתת על לבי -

 
צום בשבת 

 
: ואמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא

 ,קורעין לו גזר דינו של שבעים שנה-כל היושב בתענית בשבת 

. ואף על פי כן חוזרין ונפרעין ממנו דין עונג שבת

? מאי תקנתיה  

 ליתיב תעניתא לתעניתא : בר יצחקאמר רב נחמן  

: הגמרא מביאה דברים נוספים שאמר רבי אלעזר בשמו של רבי יוסי בן זמרא

ולכן שכרו גדול , משום שהוא צריך לוותר על המטעמים של שבת, מי שצם בשבת  עומד בנסיון גדול

. משך שבעים שנהמבטלים לו גזירות קשות שנגזרו עליו ל, קורעים לו גזר דין של שבעים שנה מאוד-

  ": ִלָּבּהִהיא ְמַדֶּבֶרת ַעל-, ְוַחָּנה"    ד

.  "על עסקי לבה :" אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא

. כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה ,רבונו של עולם : "אמרה לפניו

רגלים  ,ידים לעשות בהם מלאכה ,פה לדבר ,חוטם להריח ,ם לשמועואזני ,עינים לראות 

? למה לא להניק בהן   -דדים הללו שנתת על לבי . דדים להניק בהן ,להלך בהן

 :תן לי בן ואניק בהן 



 

 
מושגים וביטויים 

 
 –מצוות עונג שבת 

מצווה לענג את השבת 
.  במטעמים

 
הוא  נפרעים ממנו-

ומפחיתים  , משלם על כך
 לו משכר המצווה

 
באה   –הטיחה דברים

.  האשימה, בטענות

' כלפי ה -כלפי מעלה

 בתלונה,סבכע -בתרעומת

ומפחיתים  , הוא משלם על כך ולכן  נפרעים ממנו-, מי שצם בשבת מבטל את מצוות עונג שבת, מצד שני

. לו משכר המצווה

 הגדול  כיצד  יזכה בשכר? תקנתו של מי שצם בשבת מה: שאלת הגמרא

?  מצוות עונג שבת על ביטול עונשלקבל בלי  , על קיום המצווה

, הפיתרון הוא לצום יום נוסף במהלך השבוע: יצחקתשובת רב נחמן בר 

.  כנגד כל צום שצם בשבת

 
' חנה  באה בטענות אל ה

  ב"ע אדף ל

 :שנאמר ,חנה הטיחה דברים כלפי מעלה :ואמר רבי אלעזר  ה 

 .מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה "' ַוִּתְתַּפֵּלל ַעל ה"

 
.  בתפילת חנה רבי אלעזר ממשיך לדקדק מתוך סגנון הדיבור הקשור

 ..."  'הַעל-ַוִּתְתַּפֵּלל ; ָמַרת ָנֶפׁש, ְוִהיא"   :כשעמדה להתפלל לבן, בספר שמואל א א  י  נאמר על חנה

?  'ה  ַעלמדוע אצל חנה כתוב  ". 'ה אלַוִּתְתַּפֵּלל  :  "צריכים לומר :שאלה

היא התלוננה דיברה ', החנה באה בטענות אל   .הטיחה דברים כלפי מעלהחנה : רבי אליעזרתשובת 

  . '  מה שעשה לה  ה עלבתרעומת  

 

  משימות

 

__________________________________ " ליבה אלמדברת "   :הסבר. 1

? ____________________ שחנה דיברה על איברים המצויים על ליבה , דרש  רבי אלעזרמדוע . 2

  ____________________________________________ ________________________

 
? _____________________________ לשם מה פירטה חנה את מטרתם של  האיברים השונים. 3

     __________________________________________________________________

 
? __________________________________________ מהו השכר על קיום צום ביום שבת. 4

?  __________________________________ כך השכר על קיום תענית בשבתמדוע גדול כל- .5

? ________________________________________ מדוע מי שצם בשבת  מפחיתים משכרו. 6

? _____________________________________________ מהי תקנתו של מי שצם בשבת. 7

''? האל ולא   ,   'הַעל- ִַּתְתַּפֵּללמדוע נאמר ? __________  על מי נאמר:   'הַעל-ַוִּתְתַּפֵּלל . 8

     __________________________________________________________________



 

 
מושגים וביטויים 

 
הטיח דברים כלפי 

.  'בא בטענות אל ה–מעלה 
. אמר דברי ביקורת            

  
ִלָּבם ֲהִסּבָֹת ֶאת-

הרחקת את   –ֲאחַֹרִּנית

 . 'ליבם מעבודת ה            

 
הודה  – הודה לו לאליהו

.  שאליהו צודק               
 

שעשיתי    –ואשר הרעותי
רע                             

 

 ב"דף לא ע
 הטיחו כלפי מעלה

 

 
 

ומכאן עברו לאנשים גדולים נוספים שהטיחו  ובאו , שהטיחה דברים כלפי מעלה, בגמרא דיברו על חנה

.  בטענות כלפי מעלה

גרם לחטאי העם  ' שה', אליהו הנביא הטיח בה

 
  אליהו הטיח דברים כלפי מעלה: אמר רבי אלעזר

לת ועד כמה חסרי תוע', אליהו הנביא רצה להוכיח לעם מה גדול כוחו של ה

: 'הואז קרא ל, מזבח  הקריב פר על, הוא עשה ניסוי. הם האלילים
,  ְוֵיְדעּו ָהָעם ַהֶּזה, ֲעֵנִני', ֲעֵנִני ה"

 לז מלכים א יח לז( ". ֲאחַֹרִּנית, ִלָּבםְוַאָּתה ֲהִסּבָֹת ֶאת-; ָהֱאלֹקים'  ַאָּתה הִּכי-

', ה הוא האשים את: ' בדברי התפילה של אליהו הייתה תלונה כלפי ה

.   'שהרחיק את לב  העם מעבודת ה

 
מודה שהוא גרם לעם לחטוא  '  ה 
 

א  "לב ע ב-"דף לא ע

  :אמר רבי שמואל בר רבי יצחק

  ."ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי"דכתיב ?  מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו
 

.  גרם לעם לחטוא' הואכן , הקדוש ברוך הוא בעצמו הודה שאליהו צודק: אמר רבי שמואל בר יצחק

?  הודה בכך' היכן ה

 ." ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי; ְוַהִּנָּדָחה ֲאַקֵּבָצה, אְֹסָפה ַהּצֵֹלָעה, ְיהָוהַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם- :בספר מיכה ד ו כתוב

. יאסוף את כל החלשים הפגועים והמורחקים בעם ישראל' ה: יש פה הבטחה לאחרית הימים

 ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי: מוסיף' אב ל ה, תוצאה מחטאיהםהפיזור בעם וסבלו נגרמו כ

יש פה  –. משום שברא להם יצר הרע, כי הוא עצמו גרם לחטאי העם, שהוא עשה דבר רע, מודה' ה 

.  כאשר הטיח דברים כלפי מעלה, הודאה בצדקת דבריו של אליהו

 
 
 
 
 
 

  ב"ע אדף ל

." ִלָּבם ֲאחַֹרִּניתְוַאָּתה ֲהִסּבָֹת ֶאת-" :שנאמר ,הטיח דברים כלפי מעלהאליהו  :ואמר רבי אלעזר

 



 

 
משימות  

_______________________ _________________"  הטיח דברים כלפי מעלה : "הסבר. 1

_________________________________ : צטט והסבר? איזו טענה הפנה אליהו כלפי מעלה. 2

    __________________________________________________________________

___________________________________ צטט ? בצדקת טענתו של אליהו' היכן הודה ה. 3

? ________________________________________ גרם לעם לחטוא' כיצד  ה, לדעתך.  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
אם לא  – אלמלא

 
 . פסוקים  –מקראות

 
 .רע  עשיתי  –ֲהֵרעִֹתי 

 
אסלק  -ֲהִסרִֹתי

 
 קרמיקה ,טיט –חומר 

 
בעל המלאכה היוצר  -יוצר

כלים מן הטיט  
 

כמו   –ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר
נתון . הטיט בידי בעל המלאכה

והוא עושה בו , בידיים שלו
.  כרצונו

 

א "דף לב ע

  . על חופש הבחירה שלנו' משליטת  החטאי העם נובעים                          

       

  

  . כיצד להתנהגהחופש של האדם לבחור : חופש הבחירה     

 

המגינים על עם ישראל , יש שלושה פסוקים: חמא ברבי חנינא רבי אמר 

.  'בעת הדין עם ה

שחטאיו של עם ישראל נובעים מכך שאין , שלושת הפסוקים מוכיחים

.  הוא הגורם להם לחטוא' וה, לבחור את דרכם חופש די להם 

 
 ." ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי :מיכה ד ו

,  א את יצר הרעעשה רע כאשר בר מודה שהוא ' ה: הסבר הפסוק

. לחטאי העם הגורםכי  הוא                       

 .  מגורם שאינם שולטים בו) גם(שחטאי העם נובעים , הפסוק מוכיח
 
 

.  ַאֶּתם ְּבָיִדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאלֵּכן-, ִהֵּנה ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר: ירמיהו יח ו

יוצר מחליט איזו וה, הנתון בידיו של היוצר, כמו הטיט: הסבר הפסוק

', כך בני ישראל נתונים בידיו של ה צורה תהיה לו לבסוף-                    

. ואין להם שליטה על התנהגותם                    

.  הוא האחראי להתנהגותם' אלא ה,  שלא עם ישראל בוחר את התנהגותו, הפסוק מוכיח
 

 . ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָּבָׂשר, ִמְּבַׂשְרֶכם, ֵלב ָהֶאֶבןַוֲהִסרִֹתי ֶאת- :יחזקאל לו כו

 , המוביל אותם לחטוא ישראל את לב האבןבני שבעתיד הוא יסיר מ, מבטיח' ה: הסבר הפסוק

 . שיוביל אותם אל הדרך הטובה, יתן להם במקומו לב בשריו 

.  ברא לו' אלא הוא תלוי בלב שה, ישראל אשם בהתנהגותו םא עשל, הפסוק מוכיח

 
  "ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּוֵאת ֲאֶׁשר-, ְוָעִׂשיִתי; ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, רּוִחיְוֶאת- :פא אמר מהכארב פ

א "דף לב ע

אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי  : אמר רבי חמא ברבי חנינא

  "ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי: "חד דכתיב : ישראל

".  ַאֶּתם ְּבָיִדי ֵּבית ִיְׂשָרֵאלֵּכן-, ִהֵּנה ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר :וחד דכתיב 

 ."ֵלב ָּבָׂשר, ְוָנַתִּתי ָלֶכם, ִמְּבַׂשְרֶכם, ֵלב ָהֶאֶבןַוֲהִסרִֹתי ֶאת-"  וחד דכתיב 

 " ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּוֵאת ֲאֶׁשר-, ְוָעִׂשיִתי; ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, רּוִחיְוֶאת- :רב פפא אמר מהכא 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
מכאן   -מהכא 

 
לא , היו נופלים -וטטונתמ

.  היו מחזיקים מעמד
 

. שפה עדינה לשון נקייה-
נמנעים משימוש במילים לא 

.  יפות
 ,נאה לומר דברים רעיםלא 

,  או כלפי עם ישראל', כלפי ה
מפנים את המילה הרעה כאילו 

 .כלפי האוייבים
 

הכוונה לעם   –שונאי ישראל
הגמרא בחרה . ישראל

, להשתמש בלשון נקייה
נות  דברי אסון כלפי ולהפ

האוייבים 
 
 

:  הוא המחליט  והקובע לגבי התנהגות העם' שה, מצא פסוק אחר האומר בפירוש, רב פפא
 

..." ֵּתֵלכּוְּבֻחַּקי ֵאת ֲאֶׁשר-, ְוָעִׂשיִתי; ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, רּוִחיְוֶאת-: כזיחזקאל לו 

 ולגרום, מבטיח להשרות את  רוחניותו על עם ישראל' ה: הסבר הפסוק

 . לכך שהעם יילך בדרכיו                    

 . 'שהתנהגות העם תלויה בפעולות ה, הפסוק מוכיח  

כי עדיין  לא השרה את  , הוא שגרם שהעם לא ילך בחוקיו' עד כה ה 

.  . עם ילך בחוקיוועד כה לא עשה שה, עםברוחניותו 

 
: גמרא

 :אלמלא שלש מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של שונאי ישראל 

המסנגרים על עם , אם לא היו קיימים הפסוקים האלה :הסבר הגמרא

ומפחיתים מאשמתם ומאחריותם , )מדברים לטובת העם(ישראל

ולא היה יכול ',  היה עם ישראל עלול להיכשל בדין עם ה, לחטאיהם

.  עמדלהחזיק מ

שהאסון עלול היה , הגמרא מדברת בלשון נקייה ולא אומרת בפירוש

" של ישראל  נתמוטטו רגליהםלא נאמר .לקרות לעם ישראל

- "של שונאי ישראל נתמוטטו רגליהם: " במקום זה אומרים

.  לא היו מחזיקים מעמד, היו נכשליםהאוייבים                            

 

 

משימות  

 "רגליהם של שונאי ישראל נתמוטטו". 1

______________   " שונאי ישראל"למי  הכוונה בביטוי ________________   נתמוטטו : הסבר    

            
 :מיכה ד ו        "ַוֲאֶׁשר ֲהֵרעִֹתי".          2  

 ירמיהו יח ו     ". ִיְׂשָרֵאלַאֶּתם ְּבָיִדי ֵּבית ֵּכן-, ִהֵּנה ַכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר"                  

 לו כו יחזקאל        ."ֵלב ָּבָׂשר, ְוָנַתִּתי ָלֶכם, ִמְּבַׂשְרֶכם, ֵלב ָהֶאֶבןַוֲהִסרִֹתי ֶאת-                   

 ? ____________________________________מה מוכיחים שלושת הפסוקים האלה .א

 . הוא הגורם להתנהגות העם' וה, ש בחירהשאין לעם חופ, המוכיח בפירוש, צטט פסוק נוסף .ב

              __________________________________________________________

? __________________ אלמלא המקראות האלה, לקרות לעם ישראל,  חס וחלילה, מה היה עלול. 3



 

 
ם מושגים וביטויי

 
 הטיח דברים כלפי מעלה 

.  'השמיע דברי ביקורת נגד ה –
 

 אותיות – ן"עייני -ן "אלפי

 ן "ף ואותיות עי"אל            

 
 שם מקום. א  -"די זהב" 

 הרבה זהב, ֵדי זהב. ב            
 

נתת להם  –שהשפעת להם 
בשפע                              

 
מכאן   -מהכא 

 

 א"דף לב ע

משה הטיח דברים כלפי מעלה 

 

 

וגם משה רבנו , אליהו הנביא הטיח דברים כלפי מעלה, דברים כלפי מעלה רבי אלעזר אמר שחנה הטיחה

.  הטיח דברים כלפי מעלה

?  היכן ראינו שמשה הטיח דברים כלפי מעלה

.  והאש אכלה בקצה המחנה, שלח אש' ה, לאחר שהתאוננו רע. כעס על התנהגות העם במדבר' ה

." ַוִּתְׁשַקע ָהֵאׁש, 'הַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל-; מֶֹׁשהל-ַוִּיְצַעק ָהָעם אֶ :" נאמר' ב פרק יא  במדברבספר  

 "' 'ה על  "אלא   "'ה ֶאל "לא לקרוא בפסוק  ולכן מציע רבי אלעזר  , לא כתוב מה התפלל משה

") 'ה עלותתפלל חנה . ("טענה ודברי כעס, הוא ביטוי המביע הטחת דברים"  'על ה"

 
,    "'ה ֶאל "בתורה כתוב: שאלה

  ?"' 'ה על  "באיזו זכות אנו מחליפים וקוראים          

ן "בבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב מחליפים בין האות עי: תשובה

.  'ה עלולכן ניתן לקרוא , ף"לאות אל

  

 השפע גורם לקלקול
 

? "ודי זהב"מאי  "ודי זהב" :מהכא ,דבי רבי ינאי אמרי

רבונו  :קדוש ברוך הואכך אמר משה לפני ה ,אמרי דבי רבי ינאי 

בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו  ,של עולם

 .הוא גרם שעשו את העגל  -די

 
  . שמשה הטיח כלפי מעלה, בבית מדרשו של רב י ינאי  מצאו פסוק אחר המוכיח

:  מופיעות תחנות בני ישראל במדברא     בספר דברים פרק א
ָּפאָרן ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵּבין- : ַהַּיְרֵּדן, ְּבֵעֶבר, ִיְׂשָרֵאלָּכל-ר מֶֹׁשה ֶאל-ֲאֶׁשר ִּדּבֶ , ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים"

 .  ."ְוִדי ָזָהבְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת--, ּתֶֹפלּוֵבין-
?  אם כן למה הכוונה" ,ודי זהב" לא מוכר מקום בשם   ? ."ְוִדי ָזָהבמאי " : שאלה

א "דף לב ע

    "'ה  ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל :שנאמר ,משה הטיח דברים כלפי מעלה :ואמר רבי אלעזר  א 

 ן"שכן דבי רבי אליעזר בן יעקב קורין לאלפי, "'על ה"אלא  , "' ה  ֶאל "אל תקרי     

. ן"ן אלפי"ן ולעייני"עייני   

  



 

 
ם מושגים וביטויי

 
אריה   –ארי

 
משמיע קול   –נוהם

  )לאיים(נהמה

 
סל   -קופה של תבן 

 . הקש, התבן                   

     
  – וזהב שהשפעת להם

. וזהב שנתת להם בשפע       
 

סל הבשר   –קופה של בשר
 

הרבה   -שפע
 

 :רבי ינאי אמרו בבית מדרשו של:תשובה

 זהבהכסף וה, רבונו של עולם: כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא            

  -)די זהב( עד שאמרו די , שנתת לבני ישראל בשפע            

. שהיה כולו זהב, את העגל להם לעשות גרם שהוא             

.  דברי ביקורת, בדבריו של משה יש הטחה כלפי מעלה            

 

, אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן :אמרי דבי רבי ינאי

 .אלא מתוך קופה של בשר 

.  הגיע עם ישראל לחטא העגל, מרוב שפע זהב

.  השפע גורם לקלקול

  :בבית מדרשו של רבי ינאי הביעו את הרעיון הזה בפתגם

  . אלא מתוך סל של בשר, הארי נוהם לא מתוך סל של תבן

.  הרתעה, פנותנהימת האריה מבטאת  תוק

, הוא אינו מעורר בהם תיאבון, איננו מאכל המיועד לאריות )קש( התבן

הוא .ולכן האריה איננו נוהם מתוך סל של תבן, אינו נותן הרגשה של שפע

  . ממשיך להיות רגוע ולא מאיים

בו  השפע הוא שמעורר נעשה מאיים ותוקפני כאשר יש לפניו בשר-, האריה נוהם. אבל הבשר מבטא שפע

  . את הטורפנות

.  השפע הוא שמקלקל אותם: כך לגבי בני אדם

 

משימות  
 

    "'ה  ַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ֶאל. 1

____________________ " 'ה  ֶאל"ולא "  ''ה עלַוִּיְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ":מדוע רבי אלעזר מציע לקרוא

_________________________________________________________ ___

ֺת--: מה למדו מן הפסוק. 2     א  דברים א      . ."ְוִדי ָזָהבְוָלָבן ַוֲחֵצר

     ________________________________________________________

 
 .אלא מתוך קופה של בשר ,אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן. 3

 ______________________ _________?כאשר יש לפניו בשר ולא תבן, מדוע הארי נוהם    

     ________________________________________________________________
 
 _________________? מקלקל את בני האדםה ו הדבר מה  3   ,2,    1פי תשובותיך לשאלות  על. 4



 

 
מושגים וביטויים 

 
 רזה  -כחושה

 גדולה  -בעלת אברים

ב  סוג של אוכל טו – כרשינין

.  לבהמות                      

אמר רבי חייא בר אבא 
 :אמר רבי יוחנן

אמר רבי חייא בשם רבי יוחנן 
 

 משח אותו בשמן – סכו

ארנק כסף  -כיס

אותה משמעות  , כלומר  -היינו

 בטן  -כרס
הבטן שלו  -כריסיה

א "דף לב ע
משלים המלמדים שהשפע גורם לקלקול 

 

 

מלמדים שהקלקול בא הגמרא מביאה משלים נוספים ופסוקים ה

 : מתוך שפע

 
משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה  :אמר רבי אושעיא

  . האכילה כרשינין והיתה מבעטת בו .ובעלת אברים

אלא כרשינין   -מי גרם ליך שתהא מבעטת בי :אמר לה

. שהאכלתיך

 
.  רזה שהייתה לו פרה גדולה-, דומה לאדם: אמר רבי אושעיא

.  חילה לבעוט בווהת האכיל אותה אוכל טוב-

.  האוכל הטוב שנתתי לך מי גרם לך שתבעטי בי-: האמר ל

הם מתחילים  –כשיש להם שפע ולא חסר להם כלום , כך בני אדם

.  להתנגד, למרוד, לבעוט

  
משל לאדם אחד  :אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

והושיבו על פתח של  ,רוותלה לו כיס על צוא ,והשקהו ,והאכילו ,וסכו ,הרחיצו :שהיה לו בן

  ?מה יעשה אותו הבן שלא יחטא .זונות

, משח אותו בשמן , רחץ אותו: משל לאדם אחד שהיה לו בן: אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

 . על פתח של זונות אותו  והושיב, ארוועל צוארנק כסף ותלה לו , השקה אותו , האכיל אותו

הבן צריך עכשיו להתאמץ כדי . הוא קיבל את כל התנאים לחטוא  הרי -מה יעשה אותו הבן שלא יחטא

.  לעמוד בפיתוי ולא לחטוא

וכעת יש להתאמץ כדי לעמוד בניסיון ולא להגיע לפריקת  השפע כאילו מעמיד אותנו בפתחו של החטא-

.  עול

 
 המלמדים שהשפע גורם לקלקול אמרות ופסוקים 

 
  "מלי כריסיה זני בישי", היינו דאמרי אינשי :אמר רב אחא בריה דרב הונא אמר רב ששת

מרה לאשיש  יש להם אותה משמעות המשלים ששמענו –: אמר רב אחא בנו של רב הונא בשם רב ששת

.  הוא מסוג החטאים) הבטן(מילוי הכרס .   "מלי כריסיה זני בישי" :שאומרים אנשים

 . כי הוא מוביל אל החטא, רוב שפע  הוא סוג של של חטא

 : הפסוק    מנמק מדוע השפע גורם לקלקול. ספר הושע יג ורה הזאת מתאימה לפסוק  מהאימ
.  ְׁשֵכחּוִני, ֵּכןַעל-; ַוָּיָרם ִלָּבם, ָׂשְבעּוַוִּיְׂשָּבעּו--, ְּכַמְרִעיָתם



 

 
מושגים וביטויים 

 
 , מילוי הכרס –מלי כריסיה 

.  שפע                            
 

כאשר הם  – ְּכַמְרִעיָתם
רועים                            

 

. רם לבבם  – ַוָּיָרם ִלָּבם
 .הם מתגאים                      

 

תתגאה  – ְלָבֶבךָ  ְוָרם

.  לבהמות                      

שמין  י – ְוָדֵׁשן
 

אמור  -אימא 
 .) מפסוק זה(, מכאן – מהכא

ר אמר רבי שמואל ב
 – נחמני אמר רבי יונתן

אמר רבי שמואל בר נחמני  
.  בשם רבי יונתן

 
 הודה בפניו  –ו והודה ל

 
     

! רם ללבם ברגע ששבעו-. הם נעשים שבעים )-אוכלים משפע העשב(כאשר הם רועים : הסבר הפסוק

.  'ולכן שוכחים את ה, להאמין בעצמם ובכוחם, אותהם מתחילים להתג

.  אוכל ממשולא רק  -ביטחון, שלווה, עוצמה, עושר: יש הכל, בפסוק מתכוונים לשפע
 

. אותו  רעיון חוזר בפסוק אחר  ממנו למד רב נחמן

  יד דברים ח יד     יךָ קֱאלֹ 'הְוָׁשַכְחָּת ֶאת-; ְלָבֶבךָ  ְוָרם

הוא מתחיל , צמו ולדעתו הוא המוצלחבוטח בע, כאשר אדם מתגאה

בזכות עצמי הגעתי "(כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה: "להאמין

.  'הוא שוכח את ה -) לכל העוצמה העושר והכוח

 

 ."ואכל ושבע ודשן ופנה" :ורבנן אמרי מהכא 

 דברים לא כ חומש בהמופיע חכמים למדו את הרעיון מפסוק אחר 
 
;  ְוָדֵׁשן, ְוָאַכל ְוָׂשַבע, ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ...ָהֲאָדָמה ל-ֲאִביֶאּנּו אֶ ִּכי- 

... ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםּוָפָנה ֶאל-                                                      

  
הוא פונה לדרך  יש לו הכל -, ושבע והשמין, ברגע שהעם  אכל טוב

.  החטא ולעבודת אלילים

 

  "וישמן ישרון ויבעט" : ואי בעית אימא מהכא

  :אמור פסוק אחר שיש בו אותו רעיון, ואם תרצה

  'דברים לב טו"     ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט"
  –מרוב נחת  שמיןוא הברגע שהיה לו שפע וה. ם ישראלהוא עישורון 

.  מכל חוקי התורה תפרק וה', בעט בדרכי ה
 

אם . הם פונים אליו כאשר הם בצרה. מתוך חוסר' זוכרים את האנשים : המסקנה מכל הפסוקים והמשלים

.  הם בועטים יש להם שפע ולא חסר להם דבר-

 

' הקדוש ברוך הוא הודה שמשה צודק בביקורת שלו כלפי ה

 
?  זר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשהמנין שח : אמר רבי יונתן ,אמר רבי שמואל בר נחמני

" הב עשו לבעלוז , וכסף הרביתי להם: שנאמר 

.  העניק להם' שחטא העגל נגרם כתוצאה משפע הזהב שה, משה הטיח כלפי מעלה

?  שהקדוש ברוך הוא הודה שמשה צדק בטענתו, מהיכן יודעים: אמר רבי שמואל בר נחמני 

 .ָעׂשּו ַלָּבַעל, ְוֶכֶסף ִהְרֵּביִתי ָלּה ְוָזָהב:    'י' לומדים זאת מספר הושע ב

.  לעבודת אלילים, והם הקדישו את זה לבעל כסף וזהב- נתן לעם הרבה' ה



 

 
משימות  

 

  ...וגדולת אברים משל לאדם שהיתה לו פרה כחושה. 1

________________________________________________ __________המשל השלם את

__________________ ______________________________ _______?מה לומדים מהמשל

 

  ?מה יעשה אותו הבן שלא יחטא. 2

____________________________________ _______________? מדוע צפוי שהבן יחטא    

 

 . הוא מסוג החטאים) הבטן(מילוי הכרס מדוע .   "מלי כריסיה זני בישי". 3

 

 _____________________________________________________________________

 

_________________________________  המנמק מדוע השפע גורם לקלקול וקצטט פס. 4

 

 ___________________) הגאווה(נגרם רום הלב  ממה      יךָ קֱאלֹ 'הְוָׁשַכְחָּת ֶאת-; ְלָבֶבךָ  ְוָרם. 5

____________________________________________ ________? למה גורם רום הלב    

 

... ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםּוָפָנה ֶאל-; ְוָדֵׁשן, ַבעְוָאַכל ְוָׂש . 6
  

_______________________________________ שיש לו אותה משמעות , צטט פסוק נוסף   

 

___________ _______שהקדוש ברוך הוא הודה בצדקת טענתו של משה , צטט פסוק המוכיח. א. 7

   
      __ _________________________________ _____________________________

 

? ______________________________________________ מה הייתה טענתו של משה. ב 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
נחלש  – תשש

 
,  הרפה ממני   –ֶרף ִמֶּמִּניהֶ 

.  הנח לי, עזוב אותי          
 

,  אשמיד אותם –ַאְׁשִמיֵדם
.  אחסל אותם                  

   .
 . חושש, פוחד – מתירא

 
  .הניחה לי, עזוב  –הרף

 אם לא – אלמלא

ב "לב עדף 
 .ולא מניח לו להשמיד את עם ישראל' , משה עוצר בעד ה

     

חטא העגל 

 : 'אמר לו ה, עם הלוחות שהכין לעם ישראל , היה משה בהר סיניכאשר 

                              
ִמן-, ָסרּו ַמֵהר ח . ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ ֵרד--ֶלְך -  ז

, לֹוַוִּיְזְּבחּו-, לֹוַוִּיְׁשַּתֲחוּו-; ֵעֶגל ַמֵּסָכה, ָעׂשּו ָלֶהםַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם--

שמות לב     . ֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל אֲ , ַוּיֹאְמרּו

 
שחת , שהעלית ממצרים, כי עם ישראל, מן ההר  מהר ורד: הסבר הפסוקים

, בני ישראל סטו מהר מן המצוות שציוויתי אותם. קלקל מאוד. את דרכו

 יםקהשתחוו לעגל ואמרו שהעגל הוא האלו. ועשו להם עגל לעבודת אלילים

.  שהוציא אותם ממצרים

 
לך רד 

 ?"ֵרדֶלְך -" :מה הכוונה: שאלת הגמרא

: אמר הקדוש ברוך הוא למשה : אמר רבי אלעזר:  תשובת הגמרא

. אלא למען העם להנהיג את עם ישראל ניתנה לך לא בשבילך-, הגדולה שקיבלת! רד מגדולתך,  משה" 

 ? למה אני צריך אותך, ואם כן, לא יהיה יותר עם ועכשיו שהעם חטא-

 .לא מצא  מילים לומר להגנת העם, ולא היה לו כח לדבר, לש משהמיד נח

', שהוא כביכול מחזיק בה, הבין משה ". ְוַאְׁשִמיֵדם, ֶהֶרף ִמֶּמִּני:" : כאשר אמר הקדוש ברוך הוא, אבל

שזה , משה מבין כדי שאוכל להשמיד אותם-, עזוב אותי: אומר לו' אם ה. ועוצר בעדו מלהשמיד את העם

! העם יינצל אם הוא לא יעזוב ולא ירפה-. ישמיד את העם' אם התלוי בו 

.  וביקש רחמים על העם, מיד התחזק משה בתפילה

. והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר ,משל למלך שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה

א "דף לב ע

  ". ֵרדֶלְך - : מֶֹׁשהֶאל-' ְַיַדֵּבר ה"ו   ב  

?  "ֵרדֶלְך -"מאי        

: אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה : אמר רבי אלעזר 

 ועכשיו ישראל חטאו ,כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל! תךרד מגדול , משה "

? אתה למה לי  -

. ולא היה לו כח לדבר ,מיד תשש כחו של משה 

מיד עמד ונתחזק בתפלה ". דבר זה תלוי בי : "אמר משה ". ְוַאְׁשִמיֵדם, ֶהֶרף ִמֶּמִּני:"וכיון שאמר 

. ובקש רחמים

  



 

 
מושגים וביטויים 

 
... דומה ל –משל

 
שחרר אותי  -ַהִּניָחה ִּלי

 
 וב בתורהכת – מקרא כתוב

 
 אכעס  –ַאִּפי ָבֶהם ְוִיַחר-

עליהם                          
 

אשמיד אותם עד ו  -ַוֲאַכֵּלם
.   שלא ישאר זכר                 

  .
במקום ', כמו  וכו. וגומר –' גו

ך צריך לבוא המש' המילה וגו
.  הפסוק                             

 
אינני   – ךאין אני מניח

משחרר אותך                       
 

 . תסלח, תמחל – תמחול
 
 

    

 

    

 “.הרגתיך אלמלא אוהבי זה שיושב לפני –: "אמר המלך 

 .מיד עמד והצילו  ."דבר זה תלוי בי: "אמר 

 
, ובאותו זמן היה אוהבו של המלך יושב לפניו, דומה למלך שכעס על בנו והיה מכה אותו מכות קשות

.  וחושש לומר מילה להגנת הבן

." הייתי הורג אותך זה שיושב פה-, אם לא אוהבי: "אבל כאשר המלך אמר 

 .מיד עמד והצילו.    תלוי בו הוא הבין שהדבר. שיש בו הכח להציל את הבן, הבין  אוהב המלך

 
" ' גו ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ ; ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלםְוִיַחר-, ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי"

. אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו : אמר רבי אבהו

 :ואמר לפניו ,כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו ,מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך הוא 

 ."עד שתמחול ותסלח להםך אין אני מניח ,בונו של עולםר"

 
, ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי :אמר למשה' אמר ה, כאשר חטאו ישראל בעגל

 'שמות לב י .   ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ ; ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלםְוִיַחר-

 
 ותן לי לכעוס, שחרר אותי, כלומר."  הניחה לי: "אומר למשה' ה

.  עליהם עד השמדה מוחלטת

זה היה נחשב  –בתורהאם לא היה כתוב כך בפירוש :   אמר רבי אבהו

. .  לפסוק שאי אפשר לומר אותו ביחס לקדוש ברוך הוא

כמו אדם , שמשה תפס את את הקדוש ברוך הוא, מן הפסוק מבינים 

אינני , ריבונו של עולם": 'וכך אמר משה לה, המחזיק את חברו בבגדו

   ".רר אותך עד שתמחל ותסלח לעםמשח

 
משימות  

   ?"!  ֵרדֶלְך -": אמר למשה' ה, למה אחרי חטא העגל. 1

    
 ________________________________________

 

.  שזה תלוי בו אם העם יושמד, שמהן למד משה, הדגש את המילים ". ְוַאְׁשִמיֵדם ,ֶהֶרף ִמֶּמִּני:". 2
     
_____ _______________________________ הסבר את המילים____  ____________     

 
 
___________________________________ מה בא ללמד אותנו המשל על אוהבו של המלך . 3
 
 

"  ַהִּניָחה ִּלי:" מה לומדים מהמילים" ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלםְוִיַחר-, ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי". 4

                _ ___________________________________________________



 

 
מושגים וביטויים 

 
 עם גדול – גֹוי ָּגדֹול

 
וודאי  -על אחת כמה וכמה

ווודאי 
 

ובנוסף   –ולא עוד
 

אני   - יש בי בושת פנים
.  מתבייש                         

מנהיג   –פרנס

 א"דף לב ע
 

.  כמו כסא של שלוש רגליים עם ישראל –
 

 
 
 
 
 

 

 

  "'וגו.ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ "

 .  יצחק ויעקב, אברהם: בני ישראל הם בניהם של שלושת האבות

כך עם ישראל נשאר  שלוש הרגליים ולא נופל-כמו הכסא שנשען על . הם כמו כסא שיש לו שלוש רגליים

 . יציב בזכות שלושת האבות

ֹוְתךָ ; ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלםִיַחר-..." :אמר הקדוש ברוך הוא למשה ." ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה א

.  אעשה ממך עם חדש. ואעשה אותך לעם גדול, אני  אשמיד את העם בני האבות: הסבר הפסוק

: משה ענה לקדוש ברוך הוא :אמר רבי אלעזר

שעומדת לו זכות של שלושה אבות והוא יציב כמו  , אתה רוצה להשמיד את עם ישראל , רבונו של עולם

אז ודאי וודאי שהגוי שיצא ממני לא יוכל  אם עם כזה אינו יכול לעמוד בפני כעסך- כסא של שלש רגלים-

 !רגל  אחת עםרק הוא יהיה כסא הרי כי , בשעת כעסך לעמוד בפניך

) רק משה אלא זכות אב אחד-, תהיה לו זכות שלושה אבותלא ( 

 
: עכשיו יאמרו . אלא שיש בי בושת פנים מאבותי , ולא עוד

בקש גדולה לעצמו ולא בקש  ,ראו פרנס שהעמיד עליהם "

 .עליהם רחמים

היו לו שתי , לעשות ממנו גוי גדול' משה  לא הסכים להצעתו של ה

: סיבות

. 'א ממנו לא יוכל לעמוד בפני כעסו של ההעם שייצ .א

 : האבות יחשבו עליו. הוא מתבייש בפני האבות,  בנוסף .ב

  ולכן לא ביקש רחמים על בני האבות-, משה רצה להיות חשוב. ראו איזה מנהיג יש לעם הזה"          

!"  כדי שממנו ייצא העם הנבחר           

 
 

 
 -

א "דף לב ע

  "'וגו.ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ "

: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :אמר רבי אלעזר

  ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך – ,רבונו של עולם" 

! א של רגל אחד על אחת כמה וכמהכס

 



 

 משימות 
 

_______________ ___________ מי הרגליים__________ הכסא מי  כסא של שלש רגלים. 1

___________________________ מי הרגל_____________ מי הכסא כסא של רגל אחד. 2 

  "'וגו.ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתךָ ".  3

'? ________________________________ האם משה הסכים להצעה של ה. א     

:  ות לתשובתו של משההסיב. ב     

    . 'בשעת כעסו של ה לא יחזיק מעמד / העם שייצא ממנו      יחזיק         

______________________________________ :האבות עלולים לחשוב על משה         

        _____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
 פה כתוב – כתיב הכא

 )ַחל מֶֹׁשהַויְ :( ובעניינ           
 

שם  כתוב - כתיב התם
) לֹא ַיֵחל: (בספר במדבר       

 
שבועה חמורה  – נדר

 . לקיים או לאסור על עצמו
 

 מבטל   - מיחל
 
 :  " ַוְיַחל "
 
. הפציר מאוד, התפלל. א
נעשה חולה  . ב
. ביטל את הנדר. . ג
הרוג , לשון חלל. ד
מתקיימת  , חלה עליהם. ה

.  בהם                          
.  לא קודש, מהמילה  חולין. ו
.  קדחת, אש בעצמות, אחילו. ז

      

א "ע דף לב
 "'ה ְּפֵני ֶאת-, ַוְיַחל מֶֹׁשה"

 
 שמות לב יא    "'ה ְּפֵני ֶאת-, ַוְיַחל מֶֹׁשה"

 . 'הפציר בה. משה התפלל וביקש מאוד עבור העם. הפציר  ויחל-

 " ַוְיַחל " מספר פירושים למילה  הציעההגמרא 

 
 .מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו :אמר רבי אלעזר

.  נהייה חולה  ויחל- :ברהס

.  עד שנהיה חולה, משה התפלל כל כך הרבה         

 

 

  ֹ"לֹא ַיֵחל  ְּדָברו"וכתיב התם  " ַוְיַחל "כתיב הכא  . עד שהפר לו נדרו :ורבא אמר

'  עד הפר את הנדר של ה, משה התפלל כל כך. הפר נדר ויחל- :הסבר

. . להשמיד את העם          

 
:  נדרים

:  נדר נודר  נאמר לגבי  'מדבר ל גבמש בחו
ַנְפׁשֹו--ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹר ִאָּסר ַעל-אֹו-, ִיּדֹר ֶנֶדר ַליהָוהִאיׁש ִּכי-"

"  : ְּדָברֹולֹא ַיֵחל 

 
או התחייב  להתרחק מהנאה ' , אם מישהו נודר נדר לה: הסבר הפסוק

.  אסור לו לבטל את הנדר כלשהי-                    

.  עליו לקיים כל מה שנדר-                    

 מֶֹׁשה ַוְיַחל: ובעניינ   פה כתוב: גמרא

 לֺא ַיֵחל: בעניין נדרים, ב שם בספר במדברווכת           

.  עוסק  בנדר) עם משה(גם העניין שלנו , אם כן           

 
 .הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלין לו :ואמר מר

 

 ְּדָברֹולֹא ַיֵחל  :הפסוק דייקו מן: הסבר

,  לא יבטל לעצמו את הנדר, לא יחל דברו –הוא          

.  מותר להם להפר את נדרו –הכוונה לבית דין , אבל  אחרים         

 . את הנדר' אבל משה  בתפילתו הפר לה,  לא מבטל את נדרו' ה נדר להשמיד את העם-' ה: ' כך אצל ה

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
תסלח   –ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם

 על חטאם                        
 

 ואם לא – ַאִיןְוִאם-
 

 . מחוק אותי – ְמֵחִני
 

 חכמים  - רבנן
 

או מתוך  , במזל רע   -ְּבָרָעה
.  מטרה רעה                        

 
להשמיד אותם  – ְלַכּלָֹתם

 
מילה לציון ברייתא  – תניא

  "ִמִּסְפְרָך , ְמֵחִני ָנאַאִין--ְוִאם- : "שנאמר ,עצמו למיתה עליהם מלמד שמסר :ושמואל אמר

.  הרוג, חלל=  ַוְיַחל :הסבר

.  בשביל העם) להיות חלל(משה היה מוכן למות           

, ואז משה עלה שוב להר סיני להתפלל, בפקודת משה הרגו בני לוי כשלושת אלפים איש מעובדי העגל

:  'וכך אמר משה לה. העםלא ישמיד את ' כדי שה

שמות לב לב     . ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ , ְמֵחִני ָנאַאִין--ְוִאם-; ִּתָּׂשא ַחָּטאָתםִאם-, ְוַעָּתה

 
.  המת אותי. מחוק אותי מספר החיים, ואם לא, סלח לחטאם: הסבר הפסוק

 

 

 
  .מלמד שהחלה עליהם מדת רחמים :אמר רבא אמר רב יצחק

 
.  התקיים בהם, עליהם" חל"מלשון   ויחל- :הסבר

שגרם עד , משה התפלל כל כך הרבה: אמר רבא בשם רב יצחק          

.  סלח' וה למידת הרחמים לחול עליהם-          

 

 
 

  :מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :ורבנן אמרי

. כדבר הזה  חולין הוא לך מעשות ,עולם רבונו של                 

 
.  'חילול שם ה, מהמילה חולין לא קודש  ויחל- :הסבר

',  התפלל משה לה, כאשר ביקש להשמיד את עם ישראל: חכמים אמרו            

. יהיה בכך חילול שמך, אם תשמיד את עמך:  ואחד מטיעוניו להגנת העם היה                               

  "ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם ֶּבָהִרים, ם ֵלאמֹרָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַריִ "           

            
.  או מתוך מטרה רעה, המצרים יגידו שבני ישראל יצאו ממצרים במזל רע 

. הוציאם ממצרים כדי להרוג אותם בהרים' כביכול ה

.  'יש פה חילול ה אבל אם עם ישראל יישמד- ',זה מקדש את שם ה  כאשר עם ישראל בגדולתו-

 

 

 

מלמד שעמד משה בתפלה לפני  : רבי אליעזר הגדול אומר ,תניא "'הְּפֵני  ֶאת-, ַוְיַחל מֶֹׁשה" 

  . הקדוש ברוך הוא עד שאחזתו אחילו

 



 

.  אחילו  ויחל- :הסבר

. עד שכאילו בערה אש בעצמותיו, כוונה ודבקות, משה כל כך התפלל כל כך בחום . א                    

.   בדביקות, בעוצמה. משה התפלל  כמו מתוך קדחת. ב                     

 
?  מאי אחילו

  . אש של עצמות : אמר רבי אלעזר

?  מאי אש של עצמות

 אשתא דגרמי : אמר אביי 
 

".  אחילו"עד שאחזה אותו , כל כך הרבה  ובעוצמה  משה התפלל

?  "אחילו" מה פירוש : גמרא

.   אש של עצמות:  אמר רבי אלעזר          

?  אש של עצמות מה פירוש :  שאלת הגמרא         

.  מחלה  הגורמת לחום וצמרמורת. מחלת הקדחת  :אמר אביי          

.  כאילו הוא חולה קדחת, כאילו אש בוערת בעצמותיו, משה התפלל בדבקות                          

 
  משימות

 
    "'ה ְּפֵני ֶאת-, ַוְיַחל מֶֹׁשה". 1

_____________________________________________  _____-?מה עשה משה      

 __________________? מי ביטל לו את הנדר'? ________________  איזה נדר נדר ה. 2

 צטט? ולים לבטל את נדרואבל אחרים יכ, אינו יכול לבטל את נדר עצמו הנודרמהיכן לומדים  ש      

      _______________________________________________________________

________________________ צטט ? שמשה היה מוכן למות למען עם ישראל, מהיכן יודעים. 3

'? ___________________ כיצד זה היה גורם לחילול שם ה היה ממית את העם במדבר-' אם ה. 4

     _________________________________________________________________

 "'הְּפֵני  ֶאת-, ַוְיַחל מֶֹׁשה" : " כתוב עוד שני  פירושים לפסוקית. 5

     __________________________________________________________________

   ___________________________________________ ________________________

 

 -



 

 א"דף לב ע
לאבות   ך זכור הבטחת: משה מתפלל

 

 

: בתפילתו העלה שני טיעונים. לא ישמיד את עם ישראל' שה, משה התפלל

 .'יהיה חילול ה, אם העם יישמד .א

והם יירשו , שהוא ירבה את זרעם אברהם יצחק ויעקב- והבטיח לאבות-,  נשבע בשמו הגדול'  ה .ב

 . ראל לעולםאת ארץ יש

:   שמות לב יגוכך אומר משה לקדוש ברוך הוא בחומש  

 
, ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך , ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ 

; ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִיםַאְרֶּבה ֶאת-, ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם                              

. ְלעָֹלם, ְוָנֲחלּו, ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתיְָכל-                              

 
?  כיצד יקיים את הבטחתו לאבות ישמיד את העם-' אם ה

 
" ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך , ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ " ,כתוב: גמרא

?  "ָּבְך ... ִנְׁשַּבְעָּת "מדוע ההדגשה על המילה           
להם בשמים ובארץ אם היית נשבע , רבונו של עולם", אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :גמראתשובת 

אפשר , כך שבועתך  -ויפסיקו להתקיים, עלולים להתבטל בספו של דברכשם ששמים וארץ : הייתי אומר

.  שהיא תתבטל

כך  -חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים שהוא , שמך הגדולכמו בשמך הגדול – אבות עת לנשבאבל אתה 

  .קיימת לעולם ולעולמי עולמיםצריכה להיות שבועתך 

 
 
 
 

 -

א "דף לב ע

" ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך , ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ "  א 

  ? "ָּבְך "מאי       

  :אמר רבי אלעזר

אלמלא נשבעת להם בשמים ובארץ  ,רבונו של עולם" ,אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא

ועכשיו שנשבעת להם  ,כך שבועתך בטלה   -כשם ששמים וארץ בטלים :הייתי אומר

מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים כך שבועתך קיימת לעולם -בשמך הגדול 

 .ולעולמי עולמים



 

:  גמרא

 "...ַזְרֲעֶכםֶאֵּתן לְ  ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתיְוָכל-; ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִיםַאְרֶּבה ֶאת-, ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם"

... שמייםה ככוכבי  ארבה את זרעכם: דיברת לאבות ואמרת להם )אתה(: ואומרבגוף שני ' משה פונה לה

 ִּתיָאַמרְ ) אני(ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ְוָכל-" :  : בהמשך דבריו משה משנה את הפנייה ועובר לגוף ראשון" 

 ...ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם

! מיבעי לי' ָ ּת ֲאֶׁשר ָאַמְר ' ' ? ְרִּתי ֲאֶׁשר ָאמַ 'האי : שאלת הגמרא

' ?   ִּתיֲאֶׁשר ָאַמְר ' : איך עברו לגוף ראשון : הסבר השאלה
 ..."  לאבות תהבטחאתה                 :ומזכיר לו ', הרי משה מדבר אל ה                    

  ...שתיתן את הארץ תאמר   תהא  :  ולדבר בגוף שני להמשיך לכן הוא צריך ו', הוא ממשיך לדבר אל ה
 

 : רבי אלעזר תשובת 

 .דברי הרב  -עד כאן דברי תלמיד מכאן ואילך

. 'הרב הוא ה.     התלמיד הוא משה : רבי אלעזר הסבר תשובת 

.  בפסוק יש שני חלקים

. 'להאמר ה מש, משה -נאמר על ידי התלמיד                                           ..."לאבות תהבטחאתה  

.  'את דברי ה מצטטמשה : 'ה ידי הרב-נאמר על-    "...ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ִּתי ֲאֶׁשר ָאַמְר  ָהָאֶרץ ַהּזֹאת  ְוָכל-" 

 
     

 : רבי שמואל בר נחמני תשובת 

: אלא כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ,אלו ואלו דברי תלמיד

הלכתי ואמרתי להם  ,בשמי "ר להם לישראללך אמו : "דברים שאמרת לי ,רבונו של עולם 

 ?עכשיו מה אני אומר להם -בשמך

 
 : רבי שמואל בר נחמני הסבר תשובת 

  : 'וכך הוא אמר לה, ) התלמיד(את כל הפסוק אמר משה 
 

.  יבוי הזרעבעניין ר אתה הבטחת לאבות            –ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים ַאְרֶּבה ֶאת-, ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם

בקשר לארץ , מה שאמרתי לעם בשמך "-ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם: "ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי , ַהּזֹאתָהָאֶרץ ְוָכל-

 

להגיד בשמך  שאמרת ליוההבטחות  כל הדברים : ובנוסף, אתה הבטחת לאבות שתרבה את זרעם 

  .אמרתי  " )-אל ארץ טובה ורחבהאעלה אתכם מעני מצרים ("לעם ישראל בקשר לירושת הארץ 

 ?עכשיו מה אני אומר להם

?  כאשר אתה  רוצה להשמידם, מה אגיד להם כעת אחרי כל מה שאמרתי בשמך-, ועכשיו

 



 

 

                                                               

משימות  
 
 
: להגנת העם בפני השמדה, אילו טיעונים העלה משה. 1

 
____________________________________________________________ ____ .א

 ________________________________________________________________ .ב

 

" ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך , ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיךָ ". 2

     
 __________________________________________? __________הבטיח לאבות' מה ה. א

_______________________ לאבות היא נצחית ' ששבועת  ה, המוכיחה, צטט מן הפסוק מילה.  ב

? _________________ האם ההבטחה הייתה נצחית, היה נשבע בשמם של השמיים והארץ' אם ה.   ג

_________________________ _____________________________________נמק      

 

 ; ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִיםַאְרֶּבה ֶאת-, ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם". 3

 "...לַזְרֲעֶכם ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתיָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְָכל-        

      

     ִּת ְֲאֶׁשר ָאַמרל     ִּתיֲאֶׁשר ָאַמְר : מדוע  לדעת הגמרא צריך לשנות את המילים 

 

        _______________________________________________________________

 

 .דברי הרב  -עד כאן דברי תלמיד מכאן ואילך. 4

     

? _________________________ מה הם דבריו? ___________________ מי התלמיד .א

_____________ ? __איזו הבטחה שלו  מצטט משה? __________________ מי הוא הרב .ב

 

 אלו ואלו דברי תלמיד. 5

    

? ___________________ לעם' מה הדברים שהבטיח בשם ה? ____________ מי הוא התלמיד   

_______________ שקשה למשה להודיע  לעם על ההחלטה להשמידו, צטט מן הגמרא משפט המוכיח

 
 



 

חטא המרגלים  –תפילת משה להצלת העם 

 
. גמרא על תפילת משה לאחר חטא העגלעד עכשיו דיברה ה

:  תפילת משה לאחר חטא המרגלים כעת עוברת הגמרא לדון בתפילה אחרת  של משה-

חטא המרגלים 

.  משה שלח מרגלים לבדוק את מצב הארץ, לפני הכניסה לארץ

מוקפות , הערים בצורות מאוד, שבארץ יושב עם חזק, ודווחו לעם, חזרו לאחר ארבעים יום המרגלים

! אי אפשר לרשת את הארץ בני הענק נמצאים שם-, חומה וקשה לחדור אליהן

מוטב היה אילו היינו :  ואמרו, התנפלו בתלונה על משה ואהרון, במדבר בכו בלילה ההוא  בני ישראל

הרי מוטב לשוב . מביא אותנו לארץ כנען ליפול בחרב ובשבי' ולמה ה, מתים בארץ מצרים או במדבר הזה

! למצרים

 
להשמיד את העם ' חלטת הה

.  ולעשות ממשה גוי גדול יותר מן העם הקודם, )במכת דבר(בפעם השנייה להשמיד את העם  ' אז החליט ה
   .ִמֶּמּנּו, ָּגדֹול ְוָעצּוםְלגֹוי-, אְֹתךָ , ְוֶאֱעֶׂשה; ְואֹוִרֶׁשּנּו, ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר  יב  יד  במדבר

 

משה מתפלל להצלת העם 

  :צריך להשמיד את העםלא ' מדוע  ה, טיעון המנמק ' בתפילתו הוא מעלה בפני ה. 'ל המשה  מתפלל א

.  ני ישראל ממצריםת את בכבר מכירים בכוחך כשהעלי, שקיבלו את עשר המכות, המצרים

 ?מה הם יגידו, את העם הזה במדבר כאיש אחד רגתכאשר הם ישמעו שה
 ." ַּבִּמְדָּבר, ַוִּיְׁשָחֵטם; ִנְׁשַּבע ָלֶהםֲאֶׁשר-, ָהָאֶרץֶאל-, ם ַהֶּזהָהעָ ְלָהִביא ֶאת-'  ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה"

טז יד  במדבר                                                                                                                                                   

 
.  מסוגלות: לציין   והיא באה, היא שם עצם" ְיכֶֹלת" המילה :הסבר הפסוק

: המצרים  יגידו

   .להביא את בני ישראל לארץ)יכולת( כי לא הייתה לו מסוגלות, שחט את בני ישראל במדבר' ה

 

 
משימות 

 
? _______________________________________________ מה היה חטאם של המרגלים. 1

? _____________________________________________ של העם מה היו  דברי המרידה. 2

__________________________________ צטט את הפסוק? להעניש את העם' כיצד ביקש ה.  3

? ____________________________________________ באיזה נימוק הגן משה על העם. 4

_________________________ ______________________________צטט את הפסוק    



 

 
מושגים וביטויים 

 
.  לא בלתי-

.  ללא, מבלי מבלתי-

מסוגלות , כוח – ְיכֶֹלת
) שם עצם(                     

 
 )שם פועל(מסוגל  –יכול 

 
 הגויים -אומות העולם 

 
 נחלש – תשש

 
כאילו   -כביכול

 א"דף לב ע

' הגויים עדיין אינם מכירים במלוא כוחו של ה

 

           

 !מיבעי ליה " 'הָיכֹול "   "ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ְיהָוה :גמראשאלת 

.  כשם פועל ְיכֶֹלתבגמרא דורשים את המילה : הסבר גמרא

.  ולכן שחט אותם, את בני ישראל לארץלהביא  יכוללא ' ה :המצרים יגידו                 

 
 : וכעת שואלת הגמרא

 .'היכול מבלי : לשון זכרלכן היה צריך לכתוב ב ',המצרים מדברים על ה

  ?יכלת: למה המילה כתובה בלשון נקבה 

  :גמראתשובת 

כדי לרמוז , )יכולת(הפועל כתוב בלשון נקבה : אמר רבי אלעזר

:  מה יחשבו אומות העולם

.  ואין בכוחו להציל את עמו, נחלש כמו אישה' ה ,כביכול

 
  .אין חשש שהגויים יחשבו שנחלשתי: ענה למשה' ה :גמרא

למה יחשבו שזה קרה כי לא  במדבר- כשיראו את ישראל מתים

?   הצלחתי להציל אותם

!  הרי הם כבר ראו את הניסים והגבורות שעשיתי על הים 

  
 : 'אמר משה לה :תשובת רבי אלעזר

:  לומרמה עדיין יש לגויים  , גם אחרי הניסים שהיו על הים, בונו של עולםיר

. בפניוויכול לעמוד , ניצח' אותו ה -פרעה, במצרים היה מלך אחד: יגידו

כל בני ולכן שחט את , לא יכול להתמודד' כנגדם ה, שם יש שלושים ואחד מלכים אבל בארץ כנען-

.  לפני שיגיעו לכנען, ישראל במדבר

א  "דף לב ע

! בעי ליהמי " 'הָיכֹול "   "ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ְיהָוה"   .ג

עכשיו יאמרו  ,רבונו של עולם:אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא : אמר רבי אלעזר 

". ואינו יכול להציל ,תשש כחו כנקבה"אומות העולם 

! והלא כבר ראו נסים וגבורות שעשיתי להם על הים :אמר הקדוש ברוך הוא למשה 

לשלשים  , יכול לעמוד   -למלך אחד" :עדיין יש להם לומר ,רבונו של עולם :אמר לפניו 

 ".אינו יכול לעמוד -ואחד מלכים 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
. בצדקתוהודה  – ווהודה ל

הגויים  - אומות העולם

אבל   – אּוָלםוְ 
 

 מילת שבועה   –ָאִניַחי-
 

- אמר רבא אמר רב יצחק
אמר רבא בשם רב יצחק 

 
מאושר   -אשרי

 
     

 תי כדבריך סלח

.  ולא ישמיד אותו, שיסלח לעם' משה התפלל לה

,  אל הארץ להוביל את העם לא מספיק חזק ' הם יחשבו שה. מה יגידו בגויים: הוא השתמש בנימוק

.  . ולכן הרג אותם במדבר                             

.  כשם שסלחת לו מאז יציאת מצרים ועד עתה, סלח לעם הזה: משה ביקש

.  סלחתי כדבריך :למשה ענה 'ה

 
א "דף לב ע

 
: שנאמר   -מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה : אמר רבי יוחנן    ג 

." ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶריךָ , ַוּיֹאֶמר ְיהָוה"

. עתידים אומות העולם לומר כן ִּכְדָבֶריךָ  :תני דבי רבי ישמעאל  

 
?  שמשה צודק בעניין מחשבות הגויים, הוא הודה וך-בריודעים שהקדוש -מנין :  אמר רבי יוחנן

"  .ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶריךָ : " יודעים מהפסוק

. נכונים דבריך בעניין אומות העולם –? "כדבריךסלחתי " מה הכוונה : שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל

תמודד כנגד לה' שאין יכולת לה, אכן עלולים אומות העולם לחשוב, אם אשמיד את ישראל במדבר

 .  ולכן שחט את ישראל במדבר, שלושים ואחד מלכים שיש בכנען

 
 .אשרי תלמיד שרבו מודה לו ג

. 'הרב הוא ה. התלמיד הוא משה

הודה ' שה, מאושר משה. שרבו מודה בצדקת דבריו, מאושר תלמיד 

.  בצדקת דבריו

" ָאִניַחי-, ְואּוָלם"    .ג

  : אמר רבא אמר רב יצחק     
  : שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ,למדמ     
 .בדבריך   החייתני  ,משה     

 
אבל הוא לא , וויתר על גזירת ההשמדה, אמנם סלח לבני ישראל' ה

 .סלח להם לגמרי

.  זוהי מילת שבועה    -"ָאִניַחי-, ְואּוָלם" .   כא במדבר יד

)  שדיברו טוב על הארץ,ע וכלבחוץ  מיהוש. (שאנשי הדור ההוא לא ייכנסו לארץ, נשבע בשמו' ה

:   הוא למשהאמר הקדוש ברוך לומדים ש   "ָאִני-ַחי: מהמילים  :רב יצחק בשם אמר רבא 

. .  מחייה אותי בתוכם, אתה מחזק  אותי בתוך עמים, בדברי השכנוע שלך: בדבריך    החייתני, משה     

וההחלטה הזאת  מחייה   העם בחיים -אני חייב לקיים את , לאחר דברי השכנוע שלך: אפשר לפרש גם

. אותי                       



 

משימות 
 
   "ָהָאֶרץֶאל-, ָהָעם ַהֶּזהְלָהִביא ֶאת-, ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ְיהָוה" .1

?   בלשון נקבה    ולא בלשון זכר" 'ה יכלת" מדוע כתוב בפסוק       

 
_______________________________________________ ______________________

 
 
______________ '? בכוחו של ה אינם מספיקים לשכנע את הגויים, יםעל ה' מדוע הניסים שעשה ה.2
 
  __________________________________________________________
 

  'במדבר יד כ        ִּכְדָבֶריךָ ָסַלְחִּתי  . 3

 

____________________________________________ ? ___ _בפני משה' במה הודה ה.  א  

? _______________________________________ מה נאמר על מי שרבו מודה בצדקתו. ב 

? _______________________________________ שרבו הודה בצדקתו, מי היה התלמיד. ג

 

  'אבמדבר יד כ  "ָאִניַחי-, ְואּוָלם". 4

 
)  כתוב פירוש אחד( ? והחייה אותו, משה  חיזק אותוש', מדוע אמר ה   

 

  ___________________________________________________________________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
. ראש ההר – פסגה

למערב  –ָיָּמה 
  

לדרום  –ֵתיָמָנה 
 

הרבה   –רֹב
הקרבנות   – ִזְבֵחיֶכם

.  שלכם                         
 

 תפילה –פרישת כפיים 
 

ב "דף לב ע
התפילה  כוחה 

 

  תפילה חזקה יותר ממעשים טובים  

  .א
 . התפילה יותר חזקה ממעשים טובים :אמר רבי אלעזר

כאשר רצה , פי כןואף על-, אין אדם יותר גדול ממשה רבנו במעשים טובים: נולומדים זאת ממשה רב

 "ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי ַאל- ": אמר לו' ה. ולא שמע לו כלל, התעלם ממעשיו הטובים' ה משה להיכנס לארץ-

"  ּוְרֵאה ְבֵעיֶניךָ ה ּוִמְזָרָחה--ְוָׂשא ֵעיֶניָך ָיָּמה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמנָ , ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה ": אבל אחרי כן כן נאמר

. 'דברים ג כז                                                                                                              

.  'רק כאשר התפלל אל ה –? אמר למשה לעלות לראש ההר ולפחות לראות את הארץ' מתי ה

 

קרבן תפילה חזקה יותר מ

 , גדולה תפלה יותר מן הקרבנות :ואמר רבי אלעזר

  " 'ֵחיֶכם יֹאַמר הִזְב ִּלי רֹב-ָלָּמה- :"שנאמר

  ". ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם " :וכתיב

 
התפילה חזקה יותר מן : בעניין התפילה אמר רבי אלעזרעוד 

 ישעיהו א מקרבת הפסוקים בספר  דורשים  זאת . הקרבן

',  ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר הִּלי רֹב-ָּמה-לָ : נאמר בפסוק יא

 מה אני צריך את הקרבנות : אומר לבני ישראל' ה: הסבר הפסוק

.  הרבים שאתם מביאים לי                  

פרישת כפיים היא  –" ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם"  טו :שלושה פסוקים אחר כך מופיע פסוק המעדיף את התפילה

   .התפילה

:  על פי הפשטהסבר הפסוק 

.  מתנגד לקרבן וגם לתפילה אם אין מאחריהם כוונה ומעשים טובים' ה

."  ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמעַ , ַתְרּבּו ְתִפָּלהַּגם ִּכי-ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם--, ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם:  בפסוק כתוב

"  .ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו" כי   ?  -למה

  

ב  "לב עדף 

שאין לך גדול במעשים  ,גדולה תפלה יותר ממעשים טובים :אמר רבי אלעזר .א

  ,אף על פי כן לא נענה אלא בתפלה ,וטובים יותר ממשה רבינ

"  ֲעֵלה רֹאׁש ַהִּפְסָּגה " : וסמיך ליה ,"ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי ַאל- " :שנאמר      

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
יברך  ברכת  –  יישא כפיו-

.  כהנים

 צום – תענית
  

מה הנימוק  – מאי טעמא
 

.  כספו  –ממונו
 
 
  

נשיאת כפיים 

"  ָּדִמים ָמֵלאּו  ֵדיֶכםיְ "  'ובפסוק מישעיהו א טו, רא עסקה בפרישת כפייםון שהגמומכי

:  הביאה כעת הגמרא את דברי רבי יוחנן

 
 ". ָּדִמים ָמֵלאּו, ְיֵדיֶכם "שנאמר ,כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו :אמר רבי יוחנן

: כהן נושא את כפיו ומברך את בני ישראל בבית הכנסת: ברכת כהנים

  ..."וישמרך' יברכך ה"                

אסור לו לשאת כפיים  )-לחמהלמשל במ(אבל אם אותו כהן הרג נפש 

:  כי נאמר, ולברך
ְיֵדיֶכם ָּדִמים " כי   ?  -למה"   ַאְעִלים ֵעיַני ִמֶּכם, ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם

  " -.ָמֵלאּו

 
מאי  . הצדקהגדולה תענית יותר מן  :ואמר רבי אלעזר:  גמרא

 .זה בגופו וזה בממונו  -טעמא

 
גדולת התפילה לעומת  השווה בין , רבי אלעזר השווה בין גדולת התפילה לעומת  חוזקם של מעשים טובים

.  כוחו של הקרבן

הצום חזק יותר , לדעתו: ומשווה את כוחו של הצום לעומת כוחה של הצדקה, כעת ממשיך רבי אלעזר

?  מדוע. ממתן צדקה

.  הגוף בעצמו סובל ומתענה, הצום נעשה בגופו. הכוונה לצום"  זה"  – בגופוזה 

 ולכן ערכה הוא פחות , הצדקה נעשית בכספו ולא בגופו ממש. הכוונה לצדקה"  זה" -.וזה בממונו 

.  לעומת הצום                    

 
 

 משימות     

 
 " ְסָּגהֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ  " "... ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי ַאל-

 
? ________________ באיזה עניין? _________ למי? ____________ מי אמר משפטים אלה. 1

_________________________ שמשה לא נענה  במעשים טובים, צטט את הפסוקית המוכיחה. ב 

__________________________________ שמשה נענה בתפילה, צטט את הפסוקית המוכיחה. ג

 
".  ּוְבָפִרְׂשֶכם ַּכֵּפיֶכם " :וכתיב    " 'הִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ִּלי רֹב-ה-ָלּמָ . 2

 ___________________________ ___________________הוכח שתפילה חשובה מן הקרבן   

 

 ? ____________________________________________מדוע צום יותר חזק ממתן צדקה. 3



 

 
מושגים וביטויים 

 
בתחינה  אצעק –ֶאְזַעק 

אתחנן מעומק הלב   – ֲאַׁשֵּועַ 

.   נאשו, שוטם  - ָׂשַתם 

אל תתעלם   – ֶּתֱחַרׁשַאל-
 . מתפילתי                        

  
 
 
 
  

ב "דף לב ע
מיום שחרב בית המקדש                                                    

 

 

דמעה שערי , תפילה  שערי 

  :ושם כתוב, יש בה קינה על חורבן בית המקדש. איכה היא מגילת החורבן

 'איכה ג ח   ."ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי, ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּועַ " 

 :הסבר הפסוק

שונא את ' ה בתחנונים מעומק הלב- ומתפלל' אפילו אם אני זועק לה

 . איננו מקבל אותה. תפילתי

 
שמאז חורבן בית ,  ומכאן למד, רבי אלעזר הסתמך על הפסוק הזה

.  לתפילה אין בשמיים אותה השפעה שהייתה לה לפני החורבן. ננעלו שערי תפילה, המקדש

.  ונענה לו, לבכיו של המתפללשומע ' ה .דמעה לא ננעלושערי  אף על פי ששערי תפילה ננעלו-, אבל 
: ֶּתֱחַרׁשַאל- ,   ִּדְמָעִתיֶאל- ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה-- ,   ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְיהָוה: וכך כתוב ב תהילים לט יג

 :הסבר הפסוק

.  ששערי דמעות לא ננעלו, מכאן ברור. יתייחס לדמעות'  שה, כל התפילה בפסוק מבקשת
 
 

ב "דף לב ע גמרא         
 "ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה, ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך " : משום שנאמר , רבא לא גזר תעניתא ביומא דעיבא    .ב
 

 "ֵמֲעבֹור ְּתִפָּלה, ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ָלְך ": במגילת איכה ג מד נאמר

.  כדי שהתפילה לא תחדור ולא תגיע אליו, כאילו סוכך על עצמו בענן' ה, בחורבן בית המקדש

. כי התפילות ביום כזה לא מתקבלות, ביום מעונן) צום ותפילה(שלא לגזור תענית , אה בפסוק סימןרבא ר
  .
 

 גמרא

נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם  ,מיום שחרב בית המקדש :ואמר רבי אלעזר

 ". ְנָך ּוֵבין ָהִעירֵּבי, ְוָנַתָּתה אֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל, ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְלךָ ְוַאָּתה ַקח- :שנאמר ,שבשמים

 
. לבני ישראל'  המציין את הענן כמחיצה המפרידה בין ה, רבא הביא פסוק

  ,מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה :ואמר רבי אלעזר    .ב

. " ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי, ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁשֵּועַ  :שנאמר       

        
ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי   :שנאמר ,שערי דמעה לא ננעלו   -ואף על פי ששערי תפלה ננעלו        

 "ֶּתֱחַרׁשַאל- ,   ִּדְמָעִתיֶאל-ְוַׁשְוָעִתי ַהֲאִזיָנה-- ,   ְיהָוה         



 

, ולא על ענן מפריד,  המדבר לא רק על נעילת שערי שמיים, חמור יותר, רבי אלעזר הביא פסוק נוסף 

.  מאז חורבן בית המקדש, אלא על חומת ברזל המפרידה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא

: ' בספר יחזקאל ד ג שנאמר

ַאָּתה ַקח-" ֹוָתּה ִקיר ַּבְרֶזל, ַמֲחַבת ַּבְרֶזל ְלךָ ְו ".  ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִעיר, ְוָנַתָּתה א

  . לעמו' ההיא סמל לחומת ברזל המפרידה בין , המפרידה בין הנביא לעיר ,מחבת הברזל:   הסבר הפסוק

 

 
 משימות 

 
' ג חאיכה ".  ָׂשַתם ְּתִפָּלִתי, ֵּועַ ַּגם ִּכי ֶאְזַעק ַוֲאַׁש . 1

    
__________________________________ __________________מה למדים מן הפסוק   
 
_____________________ ________________ה לא ננעלו ששערי תפיל, צטט פסוק המלמד. 2
 
___________________ ? _____________________למה רבא לא גזר תענית בימים מעוננים. 3
 

    ___________________________________________________________________
 
? ___________________ מהי החומה המפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לדעת רבי אלעזר. 4
 

    ___________________________________________________________________
 
? __________________________________________________ קיימת החומה הזאת ממתי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -



 

 
מושגים וביטויים 

 
אמר רבי חייא בר אבא 

אמר חייא    –אמר רבי יוחנן
בר אבא בשם רבי יוחנן       

 
קורא בה בעיון   - מעיין

 ובתשומת לב                   
  

.  תקווה –ּתֹוֶחֶלת 
 

מה התיקון  -מאי תקנתיה
שלו                          

 
  
 
 
 
 
  

 ממושכתארוכה ו תפילה 
 

 

תפילה ארוכה גורמת לכאב לב 

  :אמר רבי חייא בר אבא בשם  רבי יוחנן

בסופו  )-קורא בה בעיון ובתשומת לב( כל המאריך בתפלתו ומעיין בה 

, ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה " : 'במשלי יג יב שנאמר, י כאב לבבא לידשל דבר 

    ";ֵלבַמֲחָלה-

:  הסבר הפסוק

.  . למחלה הקשורה בלב, גורמת לכאב לב , במשך זמן רב תקווה מרובה

 
כיצד לתקן את שברון הלב של   –מאי תקנתיה: שאלת הגמרא

 ?המתפלל תפילה ארוכה

ַּתֲאָוה , ְוֵעץ ַחִּיים " : משליב שנאמר , יעסוק בתורה:  הגמרא תשובת 

" .ָבָאה

התורה נותנת דרך חיים  ( " ַחּיִים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּהֵעץ- : "שנאמר על התורה, עץ חיים הוא תורה

) למקיימים אותה

 

                                                                                   מתקבלתתפילה ארוכה 

. תפילתו מתקבלתכל המאריך בתפלתו : חנינא בשםאמר רבי חנין 

?  לנו ייןמנ : שאלת הגמרא

ב  "דף לב ע

. כל המאריך בתפלתו אין תפלתו חוזרת ריקם :אמר רבי חנין אמר רבי חנינא   .ג

? מנא לן       

ַּגם ַּבַּפַעם , ע ְיהָוה ֵאַליַוִּיְׁשמַ  :"וכתיב בתריה " , ְיהָוהָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל- : "שנאמר ,ממשה רבינו

." ַהִהוא

כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף  : והא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ?  איני -

 , יעסוק בתורה -מאי תקנתיה    ";ֵלבַמֲחָלה-, ּתֹוֶחֶלת ְמֻמָּׁשָכה " : שנאמר , בא לידי כאב לב

 ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקיםֵעץ- : "אלא תורה שנאמר -אין עץ חייםו" .ַּתֲאָוה ָבָאה, ְוֵעץ ַחִּיים " :שנאמר

"  ָּבּה

. לא קשיא - 

 .הא דמאריך ולא מעיין בה ,הא דמאריך ומעיין בה 



 

 
מושגים וביטויים 

 
אמר רבי חנין אמר רבי 

אמר רבי חנין בשם  – חנינא
רבי חנינא 

 
 – אין תפלתו חוזרת ריקם

.  תפילתו מתקבלת 

  
 ? מנין לנו – מנא לן

 
 וכתוב  –וכתיב בתריה

 . אחרי כן                          
 

קורא בה בעיון   - מעיין
 ובתשומת לב                   

 
 מצפה שתיעשה  - מעיין

בקשתו בגלל שהאריך            
.    בתפילה                             

.  תקווה –ּתֹוֶחֶלת 
 

מה התיקון  -מאי תקנתיה
לו ש                         

 
אין קושי  -א קשיאל 

   

 
 
 
 
  

משה התפלל תפילה ארוכה  . לומדים ממשה רבנו: הגמרא תשובת 

:  כו' ט, אחרי הנאמר  בספר דברים, ואכן. להצלת עם ישראל מהשמדה

ַּגם ַּבַּפַעם , ְיהָוה ֵאַליַוִּיְׁשַמע  :"נאמר ואחר כך" , ְיהָוהָוֶאְתַּפֵּלל ֶאל- "

.  שמע לתפילת משה' ה – ."ַהִהוא

 
   !?איני  : שאלת הגמרא

?  תפילתו מתקבלת,מי שמאריך בתפילה האמנם כך הוא-

 :  רבי יוחנןבשם רבי חייא בר אבא  למדנו את ההיפך מדברי  רי וה

בסופו  )-קורא בה בעיון ובתשומת לב( כל המאריך בתפלתו ומעיין בה

  !והתיקון שלו זה לעסוק בתורה ,בא לידי כאב לבדבר של 

 

 .לא קשיא : תשובת הגמרא

:  אין סתירה בין שתי הדעות. אין קושי:הגמרא הסבר תשובת 

  זה שנגרם לו כאב לב-  – הא דמאריך ומעיין בה 

 : אלא גם מעיין בה, הוא לא רק מאריך בתפילה                                   

זה  כאשר הוא מתאכזב-. כי האריך בתפילה, ה שתפילתו תתקבלהוא מצפ

 גורם לו לכאב לב

 

  זה שתפילתו מתקבלת- – .הא דמאריך ולא מעיין בה

 . ולכן תפילתו מתקבלת לא מצפה-, מדובר במי  שמאריך בתפילה בלי עיון                                        

 

 

משימות  
? _______________________________________ ת לכאב לבמדוע תפילה ארוכה גורמ. 1

_________________________  ?כיצד לתקן את שברון הלב של המתפלל תפילה ארוכה. 2

  " ַחּיִים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּהֵעץ- " . 3

________________________________ ___?עבור מי? _________ מי היא עץ חיים       

 
?___________________________________ יזה תנאי תפילה ארוכה  תמיד מתקבלתבא. 4

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
רבי חמא באמר רבי 

אמר רבי חמא בן  – חנינא
רבי חנינא                

 
.  התחזק  – ֲחַזק

  
  התעודד  –ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבךָ 

 
צריכים   –צריכין חזוק

.  להתחזק בהם ולא להתייאש
 

   ?מנין לומדים – מנין
 

עיסוקים   - דרך ארץ
 .  ומקצועות בחיים

 
 
 
 
 
  

 ב"דף לב ע

דברים הצריכים חיזוק 

  

 :בתהילים כז יד שנאמר, יחזור ויתפלל, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה: אמר רבי חמא בן חנינא

 "'ָוהְיהְוַקֵּוה ֶאל-; ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבךָ :   ְיהָוהַקֵּוה ֶאל-" 

:  הסבר הפסוק

.  ושוב להתפלל ולקוות להתעודד , להתחזק. 'לא להפסיק לקוות אל ה

 

: ואלו הן ,תנו רבנן ארבעה צריכין חזוק   .ג

. תפלה ודרך ארץ ,טובים ומעשים ,תורה      

 
לא , ברים שאדם צריך להתחזק בהםיש ארבעה ד: שנו חכמים

. תמיד להתעודד ושוב לנסות, להתייאש

. תפלה ודרך ארץ, ומעשים טובים  תורה:הדברים הםארבעת 

 
שצריך  חיזוק לקיום תורה   )לומדים(מנין   -תורה ומעשים טובים

 ?ומעשים  טובים                            

 רק חזק ואמץ מאד : "'ז כתוב בספר יהושע א                               

 ."ככל התורה לעשותו לשמור                              

 . הם ביטויים לחיזוק ועידוד  "חזק ואמץ מאד"                             

. לשמור: לשמירת התורה מתייחס  ֲחַזקהביטוי    תורה-

.   לעשות מעשים טובים  -לעשותלקיום התורה  מתייחס  ֱֶאַמץ ְמאֹד והביטוי - מעשים טובים

 

? וק לתפילהשצריך חיז )לומדים(מנין  - תפילה

 "'ְיהָוהְוַקֵּוה ֶאל-; ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבךָ :   ְיהָוהַקֵּוה ֶאל-":בתהילים כז ידכתוב             

.  ושוב להתפלל ולקוות, לקוות            

 

 ?שצריך חיזוק לניהול חיי היומיום )לומדים(מנין   חיי היומיום -, עבודה – דרך ארץ

 ."ּוְבַעד ָעֵרי אלוקינּו, ַעֵּמנּוֲחַזק ְוִנְתַחַּזק ְּבַעד- : "'מואל ב י יבשכתוב בספר                

.   התחזקות כללית למען  הקיום היומיומי               
 

 :שנאמר ,יחזור ויתפלל ,אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה :אמר רבי חמא ברבי חנינא

" 'ְיהָוהְוַקֵּוה ֶאל-; ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבךָ :   ְיהָוהַקֵּוה ֶאל-"

 



 

 

משימות  
 

? ____________________________________ שתפילתו אינה נענית, מה יעשה מי שמרגיש . 1

_________________________________________ _______צטט פסוק המוכיח את דבריך    

 

________________     __________________ צטט ארבעה ביטויים  המביעים  חיזוק ועידוד. 2

 
          _______________________         ____________________

 

  _________________דרך ארץ :   הסבר. 3

 

? ___________________________________________ חיזוקאילו ארבעה דברים צריכים . 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
עם ישראל  -  ִצּיֹון

 עזב אותי –ֲעָזַבִני 

שכח אותי  -ְׁשֵכָחִני

 עם ישראל -כנסת ישראל

 . קבוצות כוכבים -מזלות
 צבא -חיל 
.  קבוצה צבאית גדולה   -לגיון

 
 -גסטרא ,קרטון ,רהטון

מפקדים  ,שמות של חילות
קידים ובעלי תפ

 
 רבבה היא. רבבות -רבוא

.  עשרת אלפים               
 
.  ימות השנה -ימות החמה 

  
 

  
 
 

 

ב "דף לב ע
 כל הנבראים בעולם נבראו למען עם ישראל 

 

וכך כתוב בספר ישעיהו . לא איתה' שה, הכיבושים והגלות הרגישה כנסת ישראל, החורבן, בתקופת הצער

" ְׁשֵכָחִני'  ַוה',  ֲעָזַבִני ה:ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון: טומט יד-

!  הרי לשני הביטויים  אותה משמעות?  "ְׁשֵכָחִני" " ֲעָזַבִני"על הביטויים  למה החזרה: שאלת הגמרא

 
 : אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא : ריש לקיש ענה על כך 

במקומה  ונושא, עוזב את אשתו הראשונהאדם אם , רבונו של עולם

. ראשונהאישה  הה עוד זוכר את  לפחות הוא    –אישה אחרת 

.  גם שכחת אותיו גם עזבת אותי אתה אבל 

 
:  לכנסת ישראל' תשובת ה

 
שהוא ברא את כל אלפי ורבבות  , משכנע את כנסת ישראל' ה

 . הפרטים בעולם רק למענה

קבוצות (  עשר מזלות שנים -, בתי: אמר לה הקדוש ברוך הוא

ות זל בראתי שלשיםכל מזל ומול, שמייםבראתי ב) כוכבים ועל , ֵחיל

וכל , )חטיבה צבאית גדולה: לגיון(כל חִיל בראתי שלושים לגיונות  

וראש הלגיון נמצא תחת , לגיון משתייך ליחידה גדולה  וחשובה יותר

והפיקוד הגבוה והגדול . פיקודם של  בעלי תפקידים חשובים יותר

ים כנגד ביותר משמש שלוש מאות שישים וחמישה אלף רבבות כוכב

 ב"דף לב ע
 

! היינו שכוחה היינו עזובה ." ְׁשֵכָחִני'  ַוה',  ֲעָזַבִני ה:ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון "  .ד

אדם נושא  ,רבונו של עולם :אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ,אמר ריש לקיש 

. אתה עזבתני ושכחתני , זוכר מעשה הראשונה   -אשה על אשתו ראשונה

ועל כל מזל ומזל  ,עשר מזלות בראתי ברקיע -שנים  ,בתי :אמר לה הקדוש ברוך הוא 

ועל כל לגיון ולגיון בראתי  ,ל וחיל בראתי לו שלשים לגיוןועל כל חי ,בראתי לו שלשים חיל

ועל כל קרטון וקרטון  ,ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ,לו שלשים רהטון

ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה  ,בראתי לו שלשים גסטרא

ואת אמרת  . לא בשבילךא וכולן לא בראתי   -אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה

 !"?עזבתני ושכחתני"



 

 ?" שכחת אותי", " עזבת אותי": ואחרי כל זה את אומרת כל ימות השנה-

 

 משימות 
 
 טוישעיהו מט יד-"       ְׁשֵכָחִני'  ַוה',  ֲעָזַבִני ה:ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון. 1

 

____________________________  _____?את מי______________  מי שכח. א    

__________________________________  ְׁשֵכָחִני...ִני ֲעָזבַ : מדוע יש חזרה. ב    

        ______________________________________________________

 
? _____________________________ את כל  רבבות הנבראים בעולם' עבור מי ברא ה. 2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
מושגים וביטויים 

 
קרבן עולה  – עולות

 ק רבנות של איל -אילים 

 קרבנות -פטרי רחמים 

 הבכורות                        
 

.  כלומר. אותו דבר היינו –

 עם ישראל -כנסת ישראל

 לרעתי -לגנותי 

             
 

 

 ב"דף לב ע

את כנסת ישראל   זוכר  ' ה

 
 

.  ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך , ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנהַּגם-; ִּבְטָנּהֵמַרֵחם ֶּבן-, ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה עּוָלּה טו . יה מט ישע

 
: דרש הפסוק גמרא-

.  הבכורות שהם פטר רחם –אש הקרבנות                 מרחם  קרבן עולה            אשה- עולה-

.  ש הקרבנות והעולה שהקריבו בני ישראל במדברא, פטרי הבכורותלא ישכח את ' ה

 
: 'כנסת ישראל להאמרה 

ואתה לא שוכח את הדברים שהם לטובתי , לא קיים אצלך" שכחה" היות והמושג , רבונו של עולם

מעשה אולי לא תשכח את  –לרעתי  , גם דברים שהם לגנותילי  לזכור  אולי אתה עלול   -)הקרבנות(

? העגל 

 
אפילו  האמירה הבוגדנית  ".  ִתְׁשַּכְחָנהֵאֶּלה ַּגם- : "'ה  לה ענה 

.   גם זה יישכח "-אלוהיך ישראלאלה " שאמרו על העגל 

                   

  : שוב כנסת ישראלאמרה  

ותשכח  , "שכחה" היות וקיים לפניך המושג ,  רבונו של עולם

ם את שמא  אתה עלול לשכוח לי ג  –דברים שהם לגנותי ולרעתי 

:  שאז הבטחת , הקרבה שנוצרה בינינו בהר סיני בקבלת התורה 

? " אלוקיך' אנוכי ה" 

ב  "דף לב ע

  ".  ֲהִתְׁשַּכח ִאָּׁשה עּוָלּה " 

? כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר :אמר הקדוש ברוך הוא

: אמרה לפניו 

? שמא לא תשכח לי מעשה העגל  -שכחה לפני כסא כבודך הואיל ואין  ,רבונו של עולם

".   ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנהַּגם- " :אמר לה-

:  אמרה לפניו 

? שמא תשכח לי מעשה סיני -הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך  , רבונו של עולם "

 ."ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך  : "אמר לה -



 

." ְוָאנִֺכי לֺא ֶאְׁשָּכֵחךְ "  :'ה אמר לה 

 
דומה  המדרש הזה . ולזכור לנו רק את הדברים הטובים, מוכן לשכוח לישראל את הדברים הרעים' ה

:  לדברי רבי אלעזר בשם רב אושעיא

 
  : ר רבי אלעזר אמר רב אושעיאוהיינו דאמ 

  .זה מעשה סיני  " - ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך ,  ", זה מעשה העגל  " - ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנהַּגם- "מאי דכתיב 

 
? " גם אלה תשכחנה" ' למה הכוונה בדברי ה: רבי אלעזרשאלת 

  זה מעשה העגל  " - ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנהַּגם-: רבי אלעזר תשובת  

  .זה מעשה סיני  " - ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך                                    

 
 

 
משימות  

 טוישעיהו מט יד-"       ְׁשֵכָחִני'  ַוה',  ֲעָזַבִני ה:ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון. 1

 
? ____________________________ את מי______________  מי שכח. א    

__________________________________  ְׁשֵכָחִני...ֲעָזַבִני  :מדוע יש חזרה. ב    

 
? _____________________________ את כל  רבבות הנבראים בעולם' עבור מי ברא ה. 2
 
 
? כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר. 3

___________ ? _____________________למי? ___________ מי אומר משפט זה      

 
? __ _______________________________________________ מי היא כנסת ישראל.  4

? ______________________ לא ישכח לה את מעשה העגל' שה, מדוע כנסת ישראל חוששת      

 
? _________________________________________________ מה הוא מעשה סיני. 5

 

? ___________________ לא יזכור לה את מעשה סיני' שה, ת ישראל חוששתמדוע כנס.    6 

 

 __________________________________ ?למה הכוונה "  ֵאֶּלה ִתְׁשַּכְחָנהַּגם- " 7

 
_______________________________  ?  למה הכוונה  " - ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְׁשָּכֵחְך   "   
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