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ידי אדמוני מלכה כתוב וערוך על-
 '    יעקב ליבוביץ: גההה                                                                       

                                       
ת רמלה "בית החינוך  הדתי אמי

 08922795:  טלפון  300.  ד.נחם תקרית מ
 
 



 

 
 : וביטויים מושגים

 
  -רייתאב   

שלא נכנסה , משנה חיצונית
שערך רבי , לאוסף המשניות

. יהודה הנשיא
                                      

כאשר הגמרא מפרשת את 
 ,המשנה

 ,נעזרת בברייתא היא 
כדי לסתור דעה או כדי  

. לחזק דעה
                        

   -מדרש הלכה 
ק מן מדרש ההלכה מדיי

ומסיק מהן , המילים בפסוק
 .הלכה

                                              
  -איש
 גבר .  ב כל אחד       . א     

 
 רק           אלא -

 
 ? מהיכן לומדים זאת -מניין

                  
 . הכתוב בפסוק    -הוא

                            
 מחוייבים לנהוג  -תיראו

 .  ביראה           
 

 האיש והאישה שנים-
 

 מסכת קידושין 
                           

 א"דף כט ע
 מצוות הבן על האב

 
. 
 
 

 
 :הוריםמורא 

 ֹו ְוָאִביו ִּתיָראּוִאיׁש ִאּמ ג  :בחומש ויקרא פרק  יט כתוב
 

U פירוש הפסוק  על פי הפשט
 

.  באביו ובאמו יראה חייב לנהוג  )אחדכל (איש כל 
 

U מדרש הלכה בברייתא. 
 

 , "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו:"דנה בפירוש הפסוק הברייתא 
 . ולמדה ממנו הלכות בדרך של מדרש

 
. לי אלא אישאין  " -איש":       טענת המדרש             
? אשה מנין      : שאלת המדרש             

   יוִאיׁש ִאּמֹו ְוָאבִ  ": הוא אומרכש     :המדרשתשובת              
 .הרי כאן שנים " ִּתיָראּו                                               

                  
:  הסבר הברייתא 

  : ומסיק ממנה הלכות, פסוקכל מילה במ מדייק מדרש ההלכה 

 "גבר"פירושו " איש"

ומצווה עליו לנהוג יראה  באביו , הפסוק  פונה אל האיש."    ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו Uִאיׁש U:"בפסוק כתוב

 . ובאמו

 : מדרשטיעון ב

א "קידושין  דף כט ע
: משנה.   א 
.  אנשים  חייבין ונשים פטורות צות הבן על האב -כל מ 
 

: גמרא .  ב
? "כל מצות הבן על האב"מאי 

ברא למיעבד לאבא נשים פטורות אילימא כל מצות דמיחייב  
 –

: והתניא
. אין לי אלא איש " -איש"
? אשה מנין 
 . שנים הרי כאן " ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו " : " כשהוא אומר 



 

 . האיש מחוייב ביראת הורים Uרק Uעל פי הפסוק, כלומר. איש UאלאUאין לי 

                                                             :             שאלת המדרש

 ? מהיכן לומדים שגם האישה מחוייבת ביראת הורים"   ?ואישה מניין"  

 : תשובת המדרש
 .הרי כאן שנים "U ִּיָראּוUת ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו " :אומר )הכתוב ( כשהוא

הפנייה היא אל , ואם כן, בלשון רבים "U ִּיָראּוUת "כתוב  . לומדים הלכה ממילה אחרת בפסוק, כלומר

 . אל האיש וגם אל האישה: שניים

 : מסקנת המדרש

 . האיש והאישה חייבים ביראת הורים

  .המדרש הזה נמצא  בברייתא

 

 

 

Uמשימות 
 )ג יט ויקרא ." (איש אמו ואביו תיראו: " הסבר על פי הפשט  את הפסוק  .1

 

__________________________________________________________________ 

 

 ________________________" תיראו"_________  " איש" מה מדייק המדרש מן המילה . 2

 

 ? _______________________שאליהם מתכוון המדרש" השניים"מי הם ." הרי כאן שנים. " 3

 

 _________________________________________________" שניים"במה מחוייבים ה. 4

 

 _______________________ U?מי מחויב ביראת הורים על פי מסקנת המדרש. 5

 

 . בגמרא. במשנה        ג. בברייתא      ב. א: המדרש היכן נלמד  . 4

 

 

 

 

 
 א"דף כט ע



 

 
 מושגים וביטויים

  על האב-
על האב  מצוות המוטלות . א
 )   עשות   לבנול(
 מצוות שיש לעשות  על . ב

לקיים  הבן צריך , האב
 . רות באבמצוות הקשו

 
  אילימא-
 ...)אם תחשוב ש(אם תאמר

 
 בן  -ברא

 
  -והתניא

דבר ...(למדו בברייתא והרי 
 ) אחר

                                     
בא בדרך  השימוש במושג

, טענה קודמת כלל לסתור 
לפעמים . או הנחה קודמת

 .הוא בא גם לסיוע
                                       

 .גברים – שיםאנ
 

 רק           אלא -
 

 ? מהיכן לומדים זאת -מניין
                  

 . הכתוב בפסוק    -הוא
                            

 מחוייבים לנהוג  -תיראו
 .  ביראה           

 
 האיש והאישה שנים-

 
  כך אמר – הכי קאמר

 )כך הכוונה(                  
                   

 
                        

 
                                                                

 
                   

 מצוות הבן על האב
 

 

 

 

 

 
Uהסבר : 

 .יש מצוות שהבן חייב לבצע כלפי אביו

 .מצוות כלפי בנו אבל גם האב מחוייב בעשיית

 

חייבים )  גברים(אנשים  -Uהבן על האבUכל מצוות : " מופיע כלל במשנה 

 ." ונשים פטורות

 ". מצוות הבן על האב" מה משמעות הביטוי : שאלת הגמרא
 
 ".על האב"יש שתי אפשרויות להבין את הביטוי  

 .אביו) כלפי (מצוות שהבן חייב לעשות על :  אפשרות א

 .האב מוטל לעשות  מצוות הקשורות בבןעל :  באפשרות 

 

 : דחיית אפשרות א

אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא נשים פטורות – 
 :והתניא

. אין לי אלא איש " -איש"
?  אשה מנין 
. הרי כאן שנים"  ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו : "כשהוא אומר 
 

 : הגמרא  הסבר

, אביו) כלפי(שהבן מחוייב בהן  על , שהמשנה מציינת מצוות, אם נאמר

 . זה לא ייתכן ומאותן מצוות נשים פטורות-

והגיעו ."איש אמו ואביו תיראו: " הרי בברייתא דרשו  את הפסוק

 .למסקנה שגם נשים חייבות באותה מצווה

 

 

 

 

 

 

 )שנינו בברייתא( :והתניא

 .שנים הרי כאן"  ִּּתיָראו ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו : "כשהוא אומר...
 )ביראת הוריםחייבים  האיש והאישה- ושניהם-(                        

: משנה
.  אנשים  חייבין ונשים פטורות כל מצות הבן על האב - 

:  גמרא
 ?"כל מצות הבן על האב"מאי 



 

 
 
 

 

 

 . ביראת הורים וגם הן חייבות, שהנשים אינן פטורות מן המצווה, ראינו בברייתא שמסקנת המדרש היא

 . והמשנה אומרת שנשים פטורות, הברייתא מוכיחה שנשים חייבות ביראת הורים

 . המשנה מדברת על דין  אחר, אם כן

 

     UמשנהU                                                              Uברייתא 

 

 חייבים   נשים חייבות                                  גברים חייבים   נשים פטורות                         גברים 

 

 
                                                                                                                             חובות האב כלפי בנו                                        חובות הבן כלפי אביו                                                

                                                                             . . 

 

 .) כי מכך נשים לא פטורות(מצוות שהבן חייב לקיים על אביו "= על האב"לא ייתכן להסביר את הביטוי  

 

Uמסקנת הגמרא : 

ומהן נשים , הן חובות המוטלות על האב לעשות לבנו " חובות הבן על האב"ש , מסקנת הגמרא היא

 . פטורות

 

כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו  :הכי קאמראמר רב יהודה 

 ."אנשים חייבין ונשים פטורות 
 

 : הסבר
 : זאת הכוונה, לדברי רבי יהודה

 . חייבים בהןרק הגברים , כל המצוות שמוטלות על האב לעשות לבנו

 . אינן מחוייבות לעשות מצוות אלה לבןו, נשים פטורות מהן

 

           

 

 

Uמשימות 



 

 
 אנשים  חייבין ונשים פטורות כל מצות הבן על האב -. 1

 
 "  על האב" הסבר את  הביטוי  •

 ___________________כלפי מי _____________  מי מקיים: אפשרות א

 ___________________כלפי מי _____  ________מי מקיים: אפשרות ב

 

 ? ____________________ומי פטור מהן, מי מחוייב במצוות הבן על האב, על פי המשנה •

            

 ? מדוע הגמרא הביאה את הברייתא. 2

 .סמן בעיגול את התשובה הנכונה

 . הן מצוות שהבן חייב לעשות על אביו" חובות הבן על האב"כדי להוכיח ש .א

 . שהאב חייב לעשות לבנו, הן מצוות " חובות הבן על האב"להוכיח ש כדי .ב

 שהבן חייב לעשות על אביו,  הן מצוות" חובות הבן על האב"ש, כדי לדחות את האפשרות. ג           

 ג נכונות ב  ו-. ד           

 

 ". על האב". 4

 ." לאביו מצוות שהבן חייב לעשות: "כיצד הברייתא דוחה את הפירוש        

         

       ____________________________________________________ 

 

 __________________צטט ? _____  האם נשים חייבות בהן, מצוות שהאב מחוייב לעשות לבנו. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א"דף כט ע
 מצוות הבן על האב



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 שנינו  -תנינא   

                             
                        

 ביטוי המציין  -ןתנו רבנ 
 ברייתא                

                                              
לעשות לו ברית   -למולו
 מילה

 
                   

 לעשות לו פדיון  -לפדותו
 הןוהבן מהכ           

                  
 מקצוע     -אומנות 

                            
 . ודש   ליסטות -

 
 

 

 
. 
 
 
 
 
 

 : הסבר
 . ות על האב כלפי בנובברייתא יש פירוט של חובות המוטל

 : מהברייתא לומדים

חייב האב , )פדיון הבן(חייב לפדות אותו מהכוהן , את בנוהאב חייב למול 

ויש , חייב ללמדו מקצוע, חייב להשיא לו אישה, ללמד את בנו תורה

 . שהאב חייב אפילו ללמד את בנו לשחות, אומרים

 .דתנו רבנן ,תנינא להא  :גמרא

הן מצוות " חובות הבן על האב"ש, יעו למסקנההג בגמרא  : פירוש

 .כלפי בנו  שהאב חייב לקיים

 מתאימה למה שנאמר בפירוש ,רבי יהודההמסקנה של : אומרת הגמרא

 . על חובות האב כלפי בנו,   בברייתא ובפירוט 

 :וכך נאמר בברייתא לגבי חובות האב כלפי בנו 

 ,ולפדותו ,האב חייב בבנו למולו               

 ,ולהשיאו אשה ,וללמדו תורה                                        

 .וללמדו אומנות                                         

 אף להשיטו במים : ויש אומרים                                         

 

Uמשימה 

 ?על פי הברייתא, מה הן חובות האב כלפי בנו .1

 

 

 

 א"דף כט ע
 וות הבן על האבמצ

א "קידושין  דף כט ע
 

, וללמדו תורה, ולפדותו, האב חייב בבנו למולו: דתנו רבנן, תנינא להא

. וללמדו אומנות, ולהשיאו אשה

. אף להשיטו במים:  ויש אומרים

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 מקצוע לפרנסה  -אומנות   

 
 . שוד – ליסטות   

                             
                        

  
 

 
 

 

 :חובת האב ללמד את בנו מקצוע
 

 
 

 
 
 

 

 . ממשיכה  בדברי רבי יהודה, הברייתא שעסקה בחובות האב כלפי בנו

 ".מלמדו ליסטות  -כל שאינו מלמד את בנו אומנות" ):בברייתא(אומר רבי יהודה 

 מלמד אותו שאינו מלמד את בנו מקצוע לפרנסתו-, כל אב: הסבר דברי רבי יהודה

 . לשדוד אנשים                                 

האב ש, רבי יהודה התכווןש, עולה בדעתך האם: הגמראהערת 

                       ?את בנו לשדוד מלמדממש                      

  ,של רבי יהודה  לא זאת  כוונתו                     

 גורם ד את בנו מקצוע לפרנסתו-שאינו מלמ, אב  אלא                    

 הוא כאילו מלמד אותו, וכך, לו לשדוד על מנת להתפרנס                    

 . לשדוד                   

                   

 

Uמשימה 

 

 ".מלמדו ליסטות  -כל שאינו מלמד את בנו אומנות"
  _____________ליסטות ____________    אומנות :  הסבר .1

 

 ______________________________________  ?חובת האב כלפי בנומהי  .2

מלמדו ליסטות  כל שאינו מלמד את בנו אומנות- : נמק .3

 

    ____________________________________________________________ 

 

 
 א"דף כט ע

 .מלמדו ליסטות  -רבי יהודה אומר כל שאינו מלמד את בנו אומנות

 !?סלקא דעתךליסטות  -

:  כאילו מלמדו ליסטות : אלא

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 , חייב להיות נימול   -ִהּמֹול

 

.  בית דין – בי  דינא 
 ,דייניםבית הדין הזה כולל     
 לדאוג לביצועשתפקידם      
 . התורהצווי      

 
                             

                        
  

 
 

 

 : חובת המילה

 
 

 . הקשורים במצוות המילה, הגמרא הסיקה הלכות מפסוקים בתורה
 

• Uהאב חייב למול את בנו: 
 

 )לעשות לו ברית מילה(שהאב חייב למול את בנו , בברייתא כתוב

  ?מניין לנו שהאב חייב למול את בנו: גמראשאלת ה

 . לומדים דוגמא מאברהם אבינו: גמראתשובת  ה

 ."נֹוִיְצָחק ְּב ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת- ד": כתוב בספר בראשית פרק כא                        

 . כל אב יהודי  חייב למול את בנו, ולכ ן, מל את בנו  אבי האומה--אברהם                          

 
• Uבית הדין חייב למול את הבן: 

 
 ,מיחייבי בי דינא למימהליה ,והיכא דלא מהליה אבוה: גמרא

 .". ָזָכרָּכל-, ִהּמֹול ָלֶכם " :דכתיב                       

 :אגמרהסבר  ה

 .". ָזָכרָּכל-, ִהּמֹול ָלֶכם: "...  כתוב' בספר בראשית פרק יז י 

 . את הבן לא כתוב מי ימול. כל זכר חייב להיות נימול:  הסבר הפסוק

חייב בית הדין , אם האב לא מל את בנו: מכאן הסיקה הגמרא מסקנה

 . למול אותו

  .  וי התורהשתפקידו לדאוג לביצוע צו, בית הדין הזה הוא  מוסד ציבורי

 

• Uהבן חייב למול את עצמו: 
 

 :דכתיב ,מיחייב איהו למימהל נפשיה ,והיכא דלא מהליה בי דינא: גמרא

 "ְוִנְכְרָתה ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו--ִיּמֹול ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא-, ְוָעֵרל ָזָכר "        

 :גמראהסבר  ה

 ".  ִיְצָחק ְּבנֹוַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת- " : כתיבד ? מנלן ,"למולו"

 .". ָזָכרָּכל-, ִהּמֹול ָלֶכם " :דכתיב , מיחייבי בי דינא למימהליה ,והיכא דלא מהליה אבוה 

 :דכתיב  , מיחייב איהו למימהל נפשיה ,והיכא דלא מהליה בי דינא 

 "ְוִנְכְרָתה ֹו--ְּבַׂשר ָעְרָלתִיּמֹול ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא-, ְוָעֵרל ָזָכר "

 
 ? מנלן דלא מיחייבא ,איהי

 .ולא אותה  " -אותו" "  .ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאלִֹהים :דכתיב - 
 

  
 
 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
מילה הבאה  -דכתיב   

ציטוט  לפני               
. פסוק מהמקרא             

                              
שאינו נימול  מי   -ערל

 
העור שחותכים  -הערל

 .בברית המילה
 

    .לה שלוהער תו-ערל
 

 . עונש כרת -ונכרתה
 .מיתה בידי שמיים            
 .  פגיעה בהמשכיות             

    
 היא  – איהי  
 
 

    
                        

  
 

 
 

 . מפסוקי התורה למדו דין נוסף 

 :כתוב' בספר בראשית פרק יז יד

 "ְוִנְכְרָתה ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו--ִיּמֹול ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא-, ְוָעֵרל ָזָכר " 

 . שלא ימול את עורלתו חייב כרתכל זכר :  הסבר הפסוק

, ולכן אם האב לא מל את בנו. הפסוק מטיל את חובת המצווה על הבן עצמו

 . כשיגדל, חייב הבן למול את עצמו ובית הדין לא מל אותו-

 
• Uבת למול את בנההאישה לא חיי: 

 
 ? מנלן דלא מיחייבא ,איהי :גמרא

 ? שהאישה אינה מחוייבת למול את בנה, מניין לנו: הסבר

 
 .לומדים מדיוקים בפסוק :גמראתשובת 

 : בבראשית פרק כא פסוק ד  כתוב

ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו  ,ְׁשמַֹנת ָיִמיםֶּבן-, ִיְצָחק ְּבנֹוַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת-"

 ." םֱאלִֹהי
 )לא ציוה את שרה= לא ציוה  אותה( .אותהולא כתוב ציווה  Uאותו-Uכאשר ציווה : כתוב

 . האישה אינה חייבת למול את בנה. האב חייב למול את בנו: מסקנת הגמרא

 
                          

                              U משימות 
 
 
 _____________________________________?__שהאב חייב למול את בנו, מהיכן לומדים . 1
 

 . הסבר? בית הדין חייב למול שאם האב לא מל-, איזו מלה בפסוק מלמדת" ָזָכרָּכל-, ִהּמֹול ָלֶכם."2

    ___________________________________________________________

 

 "ְוִנְכְרָתה --Uֹוְּבַׂשר ָעְרָלתִיּמֹול ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא-U, ְוָעֵרל ָזָכר "  .3

 ________________________________ ?איזה דין נלמד מן המילים המודגשות       

 

 ." ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאלִֹהים ,ְׁשמַֹנת ָיִמיםֶּבן-, ִיְצָחק ְּבנֹוַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת-". 4

 ___________________________הוכח? ______________  על מי מוטלת החובה למול. א

 _________________________________________" ציוה אותו" מה לומדים מהמשפט . ב

 : מיד ולדורות  מצוות מילה-



 

 
 : מושגים וביטויים

 
    

 
 )בכתוב(מצאנו  -אשכחן

 
  – תנא דבי רבי ישמעאל

מבית מדרשו , למד החכם
 . של רבי ישמעאל

 
, יטוי מביע זירוזהב  צו -

לזמן חיוב המצווה ומלמד 
 מתן המצווה וגם לדורות 

 
    

                        
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

• U-מיד ולדורות מצוות המילה: 
 

 ? לדורות מנלן.  אשכחן מיד:גמרא

: בראשית כא דכתוב ב. ציווה את אברהם למול את בנו' המלמד  שה, פסוק  תורהמצאנו ב :גמראהסבר 

 ְׁשמַֹנת ָיִמים כ ֲַּאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹוֶּבן-, ִיְצָחק ְּבנֹוַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת-""

 "ֱאלִֹהים

 . הפסוק מלמד על חיוב המצווה לאותו זמן

 ?מניין שחייבים  לקיים את המצווה גם בהמשך הדורות

 
 " צו  : "כל מקום שנאמר : ישמעאל' תנא דבי ר :גמראתשובת ה

  .מיד ולדורות .אינו אלא זירוז                     

 ְוַחְּזֵקהּו , ְיהֹוֻׁשעַ ְוַצו ֶאת- :"דכתיב  -זירוז                     

 " : ְוַאְּמֵצהּו                                                                            

 :דכתיב -מיד ולדורות                     
 ."ְלדֹרֵֹתיֶכם ָוָהְלָאה--, ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוהִמן- "                  
 

                                                                                                     
 

 ך בא להביע "בתנ" צו" שהשימוש בלשון , בבית מדרשו של רבי ישמעאל למדו: הסבר

 קיום המצווה במהלך הדורות . ג      באותו דור מיד, קיום המצווה כעת.   זירוז   ב. א

 ? כיצד למדו זאת
 
 
  לזירוז"  צו"

 . ששם הכוונה היא לזירוז, "צו"ך נמצא פסוק עם הביטוי "בתנ

 :אמר למשה' ה, בדברים פרק  ג לפני המעבר בירדן

" Uְוַצו כחU -ְּמֵצהּוְוַחְּזֵקהּו ְוַא, ְיהֹוֻׁשעַ ֶאת:" 

 . ויעודד אותו, משה יזרז את יהושע לעשייה. בא להביע זירוז" צו" השימוש בלשון 

 

  לקיום מיידי  ולקיום לדורות"  צו"
 . מחייב  קיום  מיידי וקיום לדורות" צו"השימוש בלשון ,  בפסוק אחר

 ? לדורות מנלן.  אשכחן מיד

  .מיד ולדורות .אינו אלא זירוז" צו  : "כל מקום שנאמר : ישמעאל' תנא דבי ר 

 " : ְוַחְּזֵקהּו ְוַאְּמֵצהּו, ְיהֹוֻׁשעַ ְוַצו ֶאת- :"בדכתי  -זירוז

 ."ְלדֹרֵֹתיֶכםָוָהְלָאה--, ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוהִמן- : "דכתיב -מיד ולדורות  



 

 :במדבר טו כג

 ".UְלדֹרֵֹתיֶכםUָוָהְלָאה--, ְיהָוה UִצָּוהUֲאֶׁשר  Uַהּיֹוםִמן-U : מֶֹׁשהְּבַיד-, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֲאֵליֶכםֵאת ָּכל-" 

 . " לדורותיכם" וגם הביטוי "  מן אותו יום" מופיע גם הביטוי , "ה ויצ" ליד הביטוי 

 .  לדורות, וגם הלאה  מאותו רגע שניתנו המצוות לאותו דור-, הוא מיד' קיום מצוות ה, אם כן

 
  : מסקנה

 
 . וגם לדורות, לקיום מיידי, לזירוז הכוונה היא  "צו"כל מקום שכתוב 

אברהם קיים את המצווה  בזריזות , ולכן ." אֹתֹו ֱאלִֹהים Uִצָּוה Uַּכֲאֶׁשר: צו" במצוות מילה מופיע הביטוי 

 .וברצון

 . אבל אנו מחוייבים לקיימה במהלך הדורות, באותו דור , אברהם קיים את המצווה מיד

 
 
 
 
 
 

                          
                              U משימות 

 
 _________________________. בא להביע זריזות בקיום המצווה" צו"שבו הביטוי , צטט פסוק. 1
 
 
 :במדבר טו כג. 2

 ".דֹרֵֹתיֶכםלְ ָוָהְלָאה--, ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוהִמן- : מֶֹׁשהְּבַיד-, ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה ֲאֵליֶכםֵאת ָּכל-" 

  
 _______________  איזה ביטוי בפסוק בא לצוות על קיום המצווה  באותו דור

 
 ________________איזה ביטוי בפסוק בא לצוות על קיום בדורות הבאים  
 
 

 ."אֹתֹו ֱאלקים ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר" . 3
 

? _________ ייםקמתי ? __________ מי קיים את הציווי? ___________ מהו הציווי. א   
 
 
 

 ?  __________________________________שמצוות מילה היא גם לדורות, מניין לנו. 4
  

    _______________________________________________________________ 
 

    ___________________________________________________________

                           
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
מקריב על המזבח  זובח-   

 
 תחליף – תפדה

          
 בכור       -פטר רחם

 
 תהרוג אותו –וערפתו 

 )ידי מכה בעורףעל-(         
 

 להחליף אותו -לפדותו
 )חמישה שקלים.(בכסף      

 
  :פדיון בכורות

התשלום שהאב חייב לשלם 

 . תמורת בנו הבכור לכהן

 
 
 

    
                        

  
 

 
 

Uמצוות פדיון בכורות 
 

 .  את כל בכורות הבהמה ואת כל בכורות האדם' להבני ישראל הצטוו לקדש 

 : נאמר)2(בספר שמות פרק יג 

"  באדם ובבהמה לי הוא, קדש לי כל בכור בבני ישראל"

 

Uהטעם: 

:  למצוות קידוש הבכורות ) סיבה( נאמר הטעם פסוק טו בשמות יג 

 
, כל בכור בארץ מצרים' ויהרוג ה ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו"

,  מבכור אדם עד בכור בהמה
כל פטר רחם הזכרים ' על כן אני זובח לה

"  וכל בכור בני אפדה 

 
גם את , את כל הבכורות במצרים'  במכה העשירית במצרים הרג ה

לכן יש לקדש את כל . ורק בכורות ישראל ניצלו, בכור הבהמה
 )שמות לד כ ( "ָּכל־ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי:"הבכורות

 

                                     U כיצד מקדשים את הבכורות: 

 
ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה׃ , ְוָכל־ִמְקְנָך ִּתָּזָכר; ָּכל־ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי    שמות לד כ

; ֹוְוִאם־לֺא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּת, ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה 20                

  ְולֺא־ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם׃, ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה                 

 : הסבר הפסוקים

 .כל בכור בהמה טהורה יש להקריב על המזבח

 )ידי מכה בעורףלהרוג את החמור על-. (או לערוף אותו    להקריב במקומו שה-, בכור חמור יש להחליף

 "וכל בכור בני אפדה"...

: חייב האב לפדותו, כאשר הבכור בן שלושים יום, אלא  אצל הכהן - נשארים לא בכורות האדם מישראל 

 .  סכום של חמישה שקלים בשקל הקודש: כסף לכהן) במקומו( ותמורת חייב לשלם האב 

 :  טזבמדבר יח 
  . הּוא, ֶעְׂשִרים ֵּגָרה : ֶדׁשֶּכֶסף ֲחֵמֶׁשת ְׁשָקִלים ְּבֶׁשֶקל ַהּקֺ, ְּבֶעְרְּכךָ , חֶֺדׁש ִּתְפֶּדהִמֶּבן-, ּוְפדּוָיו    
 

 . התשלום שהאב חייב לשלם לכהן תמורת בנו הבכור נקרא פדיון בכורות :פדיון בכורות
 
 
- 
 

 א"דף כט ע



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 להחליף את הבן -לפדותו

הבכור          
 )חמישה שקלים.(בכסף

 
 תחליף בכסף – תפדה

 )חמישה שקלים(         
 

 , מניין לנו – ?מנלן
 ?מהו  המקור              

 )הבן הבכור(הוא  – איהו
 
 
 
 

    
                        

  
 

 
 

 מצוות הבן על האב
 

 חובת פדיון הבן
 

 

 : נאמר בברייתא. מצאנו בברייתא  פירוט של חובות האב כלפי בנו

 ...ולפדותו ,האב חייב בבנו למולו               

.  האב גם חייב לפדות את בנו הבכור, בין יתר חובות האב כלפי הבן: הסבר

חמישה שקלים לצורך לכהן האב חייב לשלם עבורו  , שלושים יוםכאשר הבן הבכור בן , כלומר          

 . הפדיון          

 :ןולמדה מהן הלכות  לגבי פדיון הב, בפסוקי התורההגמרא דייקה מן המילים 

 ? מאילו פסוקים  נלמדו ההלכות? אילו הלכות נלמדו

 

• Uהאב חייב לפדות את בנו הבכור 
  

 ?מנלן , "לפדותו": שאלת הגמרא

   ?מנין לנו שהאב חייב לפדות את בנו: הסבר השאלה

                                  ? בנו הבכור להקדיש את  היכן מצאנו שהאב חייב לשלם כסף במקום

 
 " ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה " :דכתיב: הגמרא תשובת

ּכֺל ְּבכֹור  ": בספר שמות פרק לד פסוק כ כתוב: הסבר התשובה
 " ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה                    

   
 . האב חייב לפדות את בנו הבכור                       

 . בכסף) את הבן הבכור(תחליף  תפדה-                       

 
• Uלא פדו אותו אם(כשיגדל , הבן חייב לפדות את עצמוU (

 

        "ִתְפֶּדהָּפדֺה "  :דכתיב ,מיחייב איהו למפרקיה -והיכא דלא פרקיה אבוה  :גמרא

 ..."ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם, UִתְפֶּדהU   Uְ ָּפדֹה Uַאך : : נאמר) טו(בספר במדבר פרק יח  :גמרא הסבר

 ואפילו אם אביו לא פדה. שחייבים לפדות, ההדגשה באה ללמד. ה  .ד.על השורש פ יש חזרה                 

 .הבן הבכור  חייב לפדות את עצמו כשיגדל. חובה  על הבן להיפדות אותו-                 

 
U פדיון הבןחובת 

 ?מנלן , "לפדותו"
 " ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה " :דכתיב 
 " ָּפדֹה ִתְפֶּדה " :דכתיב ,מיחייב איהו למפרקיה -והיכא דלא פרקיה אבוה  
 
  



 

 
Uותמשימ 

 
 :בספר שמות ובספר במדברעיין במקורות           

 
 ______________________________________________ ?מדוע חייבים לקדש את הבכורות .1
 

 : מהו פדיון בכורות .2
 

 ? ___________באיזה גיל? _____________ את מי פודים______________  מי פודה
 

 ? __________________________________באיזה סכום פודים
 
 

 ?מנלן , "לפדותו"          
 " ר ָּבֶניָך ִּתְפֶּדהּכֺל ְּבכֹו " :דכתיב            
 "ָּפדֹה ִתְפֶּדה " :דכתיב ,מיחייב איהו למפרקיה -והיכא דלא פרקיה אבוה             

 
 

 ? ________________________________________שהאב חייב לפדות את בנו, מהיכן לומדים .3
 
 

 ..."ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם, UִתְפֶּדהU   Uְ ָּפדֹה Uַאך " . 4      

 UִתְפֶּדהU   Uָּפדֹה U:     מה לומדים מן ההדגשה           

____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 א"דף כט ע



 

 מצוות הבן על האב
 

 חובת פדיון הבן
 

 
 
 
 
 
 

 
 : כללים  בפדיון

 
• U-אם לא פדו אותו(חייב לפדות את עצמו כשיגדל  כל מי שאחרים חייבים לפדותו( 

 
 כל שאחרים מצווים לפדותו מצווה לפדות את עצמו ":   הדֶ ּפָ ִת  " " - ִתְפֶּדה " :דכתיב... :גמרא

 " …ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם U,ִתְפֶּדהU   UָּפדֺהUַאְך ..."  :כתוב בחומש במדבר יח: הסבר

 . " ִתְפֶּדה ": בפסוק יש פנייה אל האב. לפדות את הבן)האב(  UאחריםUחובה על 

        
 . " הדֶ ּפָ ִת  "כמו     "   ִתְפֶּדה "ל יש אפשרות לקרוא את המילה אב         

 . להיפדות בכל מקרה, הבן,  עליך.     " הדֶ ּפָ ִת  ": הפנייה היא אל הבן , כלומר        

 .  ידי עצמועל-, חייב הוא להיות פדוי ולא פדו אותו-, אם חובה על אחרים לפדותו        

 ם לפדותואחרים צריכי -" ִתְפֶּדה "

 )כשיגדל(חייב לפדות את עצמו    -" הָּפדֶ ִת  "

 

 

 

• U חייב לפדות את עצמו כשיגדל  אינו חייבים לפדותו- אינםכל מי שאחרים 

 
 .אין מצווה לפדות את עצמו -וכל שאין אחרים מצווים לפדותו  ...:גמרא

 
 . שיגדלאינו חייב לפדות את עצמו כ    כל מי שאחרים אינם מצווים לפדותו-: הסבר

  
 

 
 

 
 
 
 

 חייבים לפדותו 

                                        
 חייב לפדות את עצמו 

 לא חייבים לפדותו 

 
 לא חייב לפדות את עצמו       

   ".- הדֶ ּפָ ִת  " ," ִתְפֶּדה "…
מצווה לפדות את עצמו  -כל שאחרים מצווים לפדותו       
 .אין מצווה לפדות את עצמו -וכל שאין אחרים מצווים לפדותו       

  

  " הָּפדֶ ִת  "חייב גם  –   "  ִתְפֶּדה "כל מי שכתוב ביחס אליו         :כלל א פיתוח  

  " הָּפדֶ ִת  "אינו חייב     –   "  ְפֶּדהִת  "כל מי שלא כתוב בקשר אליו   :כלל ב פיתוח      



 

 חובת פדיון הבן
 

         Uמשימות 
 

 כללים בפדיון
 

 )במדבר יח(" …ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם U,ִתְפֶּדהU   UָּפדֺהUַאְך ..." 
 

 ___________________________  ִתְפֶּדהבמילה ל מי מוטלת מצוות הפדיון ע .1
 

 _______מי אחראי לקיום המצווה______  ִתְפֶּדהכיצד עוד ניתן לקרוא את המילה  .2
 

 : השלם את הכללים על פי הגמרא .3

 _________________________        כל שאחרים מצווים לפדותו •

 .אין מצווה לפדות את עצמו ________________________   •

 

 :על פי הכלל בגמרא .4

 ?___________________________________כשיגדל, מי חייב לפדות את עצמו   

 ? _________________________________כשיגדל, מי אינו חייב לפדות את עצמו  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 )הבת הבכורה(היא   -איהי

 
לפדות  – למיפרק נפשה

 )את עצמה
 

 אביה  -אחרים
 

 
 
 

    
                        

  

 א"דף כט ע
 מצוות הבן על האב

 
Uישהלפדות את הא אין מצווה 

 

 

 " ִּתְפֶּדה Uָּבֶניךָ Uּכֺל ְּבכֹור  ": בספר שמות פרק לד פסוק כ כתוב
 . פודים את הבן הבכור ולא את הבת הבכורה: ההלכה שנלמדה

 
 

Uלימוד ההלכה בגמרא 
 

 ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה...       : גמראשאלת ה
 ? ורהמהיכן לומדים שאין מצווה לפדות את הבת הבכ: הסבר שאלת הגמרא

 
 .בניך ולא בנותיך. " ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה "  : דאמר קרא:  גמראתשובת ה

 : שאין מצווה לפדות את האישה, מהפסוק במקרא לומדים:  התשובה הסבר

   . " ִּתְפֶּדה Uָּבֶניךָ Uּכֺל ְּבכֹור  " : נאמר                        

 אבל לא את , ולמדה שחובת האב  לפדות את הבנים, "בניך" מן המילה  הגמרא דייקה                        

 . הבנות                       

 
 

                        Uכשתגדל, האישה אינה חייבת לפדות את עצמה  . 

 

Uשאלת הגמרא :U ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק

 ?נפשה

UהסברU :גדלהבת הבכורה לא חייבת לפדות את עצמה כשת. 

 ? מהיכן לומדים זאת            

 
U תשובת הגמרא :U" וכל שאין ..  "- הדֶ ּפָ ִת  " ," ִתְפֶּדה

 .אין מצווה לפדות את עצמו -אחרים מצווים לפדותו 

 ?ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה
כל שאחרים מצווים לפדותו מצווה לפדות את עצמו    ".- הדֶ ּפָ ִת  " ," ִתְפֶּדה " :דכתיב 

 .אין מצווה לפדות את עצמו -וכל שאין אחרים מצווים לפדותו 

 ." ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה ": : דאמר קרא  -ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה
 .בניך ולא בנותיך                                                     



 

 
Uהסבר תשובת הגמרא : 

 
 " …ֵאת ְּבכֹור ָהָאָדם U,ִתְפֶּדהU   UָּפדֺהUַאְך ..."  :כתוב בחומש במדבר יח

 

 

 .  ינו שאין חובה על האב לפדות את הבת הבכורהרא, נאמר רק לגבי הבן הבכור "U,ִתְפֶּדהU"הביטוי 

 .אין מצווה לפדות את עצמו -וכל שאין אחרים מצווים לפדותו .. :גמרא

 : הסבר 

  – )אביה אינו מצווה לפדותה(, "UִתְפֶּדהU"אם לא נאמר על הבת , לכן

 . אינה חייבת לפדות את עצמה - ":   הדֶ ּפָ ִת  "לקיים  אינה חייבת  גם היא 

 
 . אינם מצווים לפדותה)אביה(כי אחרים, הבת הבכורה אינה חייבת לפדות את עצמה : הגמרא תמסקנ

 
 
 
 
 

         Uמשימות 
 

 האישה אינה חייבת לפדות את עצמה
 
 

  ":   הדֶ ּפָ ִת  " " - ִתְפֶּדה " :דכתיב
 

 : השלם את הכלל על פי הגמרא .1

 _________________________________אחרים מצווים לפדותו  שאיןכל               
 

 _________________________נמק? _____  האם האב חייב לפדות את בתו הבכורה .2

 ? _________________________________מדוע הבת אינה חייבת לפדות את עצמה .3

 ":   הדֶ ּפָ ִת  " " - ִתְפֶּדה " .4
 
 __________________________ ___כיצד כלל זה מתקיים לגבי הבן הבכור      

_______________________________________________________  

 __________________ ______כיצד כלל זה מתקיים לגבי הבת הבכורה          

_______________________________________________________  

 "UִתְפֶּדהU        :"יבים לפדותו חי 

                                        
 חייב לפדות את עצמו :       "הָּפדֶ ִת "

 לא חייבים לפדותו " :      UִתְפֶּדהU" לא כתוב 

                  
 לא חייב לפדות את עצמו  " :    הָּפדֶ ִת "אינו חייב  



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 אמו של(היא  -איהי

 )הבכור                
 

  -דלא מיפקדה
שאינה מצווה לפדות את   

 ?בנה
 
 הבכור   -" הָּפדֶ ִת  "

 מצווה לפדות                 
 . את עצמו                 

 
  עליו לפדות "- ִתְפֶּדה "

את ( אחרים                 
 )בנו

 
 

    
                        

  
 

 
 

 א"דף כט ע
 ולא על האם על האב  הפדיון מצוות

 
 

Uשאלת הגמראU  מנלן דלא מיפקדה ואיהי? 

UהסברU :האם אינה מצווה לפדות את בנה. 

 ? מהיכן לומדים זאת       

 
U תשובת הגמראUהדֶ ּפָ ִת  " ," ִתְפֶּדה " :דכתיב ." 

Uתשובת הגמרא הסברU : 

ֵאת ְּבכֹור  U,ִתְפֶּדהU  UָּפדֺהUַאְך ...:  " כתוב בחומש במדבר יח

 "…ָהָאָדם

  .ריםחייב לפדות אחU -ִתְפֶּדהU כתוב בתורה    

   U,ִתְפֶּדהU אפשרות לקרוא את המילהגם שיש , למדנו

 .פודה את עצמו= " הָּפדֶ ִת  "  כאילו כתוב   

 
Uגמרא 

מצווה לפדות את אחרים  -כל שמצווה לפדות את עצמו 

 .אינו מצווה לפדות אחרים  -וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו
 

:  הסבר

: כתוב בתורה על הבן הבכור

חייב לפדות הבכור     -" הָּפדֶ ִת  "

 את עצמו 

                  
הבכור חייב לפדות גם  "- ִתְפֶּדה "

 )את בנו(אחרים 

Uמסקנה: 

   -" הָּפדֶ ִת  : "הבת הבכורה כתוב בתורה על לא 

אינה חייבת לפדות  אחרים   -" ִתְפֶּדה "ולכן אינה חייבת  הבת הבכורה אינה חייבת לפדות את עצמה-
 .)את בנה(

 הבת הבן

 ) האב חייב(חייבים לפדותו 

 

 עצמו  חייב לפדות את

                 

 )את בנו(חייב לפדות אחרים 

 )האב אינו חייב(לא חייבים לפדותה 

                    

 אינה חייבת לפדות את עצמה

                     

 אינה חייבת  לפדות אחרים 

 ?מיפקדה  ואיהי מנלן דלא

 ". הדֶ ּפָ ִת  " ," ִתְפֶּדה " :דכתיב

מצווה לפדות את אחרים   -כל שמצווה לפדות את עצמו 

 .אינו מצווה לפדות אחרים  -וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו

 



 

 

 .בנושא פדיון הבןסיכום ביניים 

 
 יין בקטע הגמראע

 . לפניך הלכות הקשורות  בפדיון הבן

 )בפסוק או כללים המופיעים בגמרא מילים , פסוקים( .ציין ליד ההלכה מהיכן היא נלמדה

 . היעזר במחסן
 

 __________________________________________.לא חייבים לפדות את הבת •

 _____________________________________.האישה אינה חייבת לפדות את עצמה •

 _____________________________________.  האישה אינה חייבת לפדות את בנה •

 ____________________________אם אביו לא פדה אותו , הבן חייב לפדות את עצמו •

 ________________________________________האב חייב לפדות את בנו הבכור  •

 ________________________________________ת בנו  הבן הבכור חייב לפדות א •

 ____________________________________האב אינו חייב לפדות את בתו הבכורה  •

 : מחסן תשובות   
 

 )אם לא פדו אותו(חייב לפדות את עצמו  כל מי שאחרים מצווים לפדות אותו- •
אפילו אם לא פדו (ות את עצמו אינו חייב לפד כל מי שאחרים אינם חייבים לפדות אותו- •

 ). אותו
• UָּפדֺהU  Uִתְפֶּדה 
 " ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה  •

 א"דף כט ע
 ?ואיהי מנלן דלא מיפקדה 

 ". הָּפדֶ ִת  " ," ִתְפֶּדה " :דכתיב

מצווה לפדות את אחרים   -את עצמו  כל שמצווה לפדות

 .אינו מצווה לפדות אחרים  -וכל שאינו מצווה לפדות את עצמו

 ?ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה 

כל שאחרים מצווים לפדותו מצווה לפדות את עצמו   ".- הָּפדֶ ִת  " ," ִתְפֶּדה " :דכתיב 

 .ת עצמואין מצווה לפדות א -וכל שאין אחרים מצווים לפדותו 

 ". ּכֺל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה :" : דאמר קרא  -ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה 

 .בניך ולא בנותיך

 



 

 
 : ם וביטוייםמושגי

 
 שנו חכמים -תנו רבנן

 
  - תדוּׁפָ לִ 
 צריך לפדות את עצמו  
 

צריך לפדות    -תדוְׁפ ִל 
 את בנו
 
  

    
                        

  
 

 
 

 
 א"דף כט ע

ת דוׁפְ ובנו לִ   תדוּׁפָ הוא לִ 
 

 
ת  דוְׁפ ובנו ִל   תדוּׁפָ הוא ִל  :תנו רבנן: גמרא

 
  :המובאים  בגמרא , הסבר  דברי חכמים

אבל באותו זמן    עליו , ולכן עליו לפדות את עצמו, ותואביו לא פדה א, בן בכור:  חכמים מתארים מקרה

 )משלמים חמישה שקלים לפדיון הבן.(ויש לו רק חמישה שקלים לפדיון לפדות גם את בנו הבכור-

 ?              את עצמו או את בנו, את מי יפדה קודם

 .הוא קודם לבנו: תשובת חכמים המובאת בגמרא

 )ולא את בנו. (יפדה את עצמו ם-אם יש לו רק חמישה שקלי: הסבר

 
  .בנו קודמו : רבי יהודה אומר

מצותו על אביו  -שזה                               
 .מצות בנו עליו-וזה                                

  :דברי רבי יהודה הסבר
 

 . יפדה קודם את בנו, אם יש לו רק חמישה שקלים

 . מצוותו על אביו )-י אביו"שלא נפדה ע   האב( תדוּׁפָ לִ  מי שצריך  "- שזה ": נימוק

 .אביו היה צריך לפדות אותו                        

 .המצווה מוטלת עליו -  תדוׁפְ לִ מי שצריך    – "וזה"           

 .ולכן קודם יקיים את המצווה המוטלת עליו   ויפדה את בנו             

 
Uמשימה 

 
 _______________________________________ תדוְׁפ ובנו ִל   תדוּׁפָ הוא ִל : הסבר. 1
 
 ____________________________________ "הוא קודם לבנו": הסבר את דברי חכמים. 2
 
 ______________________. נמק את דעת רבי יהודה. האב  יפדה בכסף את בנו, לדעת רבי יהודה.3
 
  ____________________________________________________________________ 
 

  א"דף כט ע
. הוא קודם לבנו ובנו ִלְפדוׁת -  הוא ִלָּפדוׁת: תנו רבנן

.  בנו קודמו:  רבי יהודה אומר 

מצותו על אביו  שזה -

. מצות בנו עליווזה - 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 

יש לו אדמה  משועבדים  -
אבל , בשווי חמישה שקלים

. האדמה  משועבדת לבעל חוב
 . לאדם שהוא לווה ממנו כסף

 
   

 –מלוה דכתיב בתורה 
 התחייבות שצוותה התורה

 
דומה  – ככתובה בשטר דמיא

, ולכן(לחוב הכתוב על שטר
גובים את הסכום מן האדמה 

תשלום החוב המשועבדת לצורך 
 )מהתורה

 
 

Uקרקעות משועבדות 
 

 . אבל האדמה משועבדת למלווה, אדמה  השווה כסףיש לאדם 

 . רשאי המלווה לקחת את השדה במקום הכסף אם  החייב אינו יכול לשלם את החוב הכספי בזמן שנקבע-

 
U הלוואה כתובה בשטר

 
.  המוכיחים שהוא חייב את הכסף)שטר(מכים והוא חתום על מס, אדם לקח הלוואה מחברו

אפילו אם לאחר ההלוואה  , בהלוואה הכתובה בשטר יכול המלווה  לגבות את החוב מן הקרקע של הלווה

 .הלווה שעבד או מכר את הקרקע לאדם אחר

 
U–  קיום המצווהלצורך חובה לשלם כסף מלוה דכתיב בתורה 

 

 .לם כסףהמחייבות את המקיים לש, יש מצוות בתורה

 . פדיון הבן: למשל

 . האב חייב לשלם חמישה שקלים כדי לפדות את בנו

. זהו מלווה הכתוב בתורה אם  לאב אין כסף לקיום המצווה-

 ) ולא בין אנשים(התחייבות כספית מהתורה 

האם הכסף שהוא חייב לשלם  בקיום מצווה הכתובה  :שאלה

? ה בשטרדומה להלוואה הכתוב -ככתובה בשטר דמיא ,בתורה

 )?דומה להתחייבות כספית בין אנשים שחתמו על מסמכים(

 :יש שתי אפשרויות 

אם ההתחייבות בתורה דומה להלוואה הכתובה  בשטר  •

ואין לו  כסף , )דומה להלוואה חתומה בין אנשים(

.  גובים את החוב מהקרקע אפילו אם הקרקע משועבדת למישהו אחר לקיים את המצווה -

רשאי , לכן,היא מזמן שהיה בן שלושים יום, לום  לכהן קדמה להלוואהחובת התש: נימוק

משתמשים בכספים ששווה האדמה  או . לקחת את האדמה המשועבדת עבור הפדיון, הכהן

 )הפדיון(כדי לקיים את מצוות התורה , באדמה עצמה

לא גובים מן האדמה  –אם ההתחייבות בתורה  אינה דומה להלוואה הכתובה בשטר  •

 .כי היא משועבדת למישהו אחר, בדת כספים לקיום המצווההמשוע
 

 

 

 

 

 



 

 משימה

 ___________? __________________________אדם נאלץ  לשעבד את אדמתו  לאיזה צורך. 1

 ? _______________________________________________מהי הלוואה הכתובה בשטר.  2

 _____________________________________? ____________מהו מלווה הכתוב בתורה. 3

מהיכן יגבה  והאדמה משועבדת כעת לאדם אחר-, דומה להלוואה  בשטר, אם מלווה הכתוב בתורה. 4

 ? _________________________________________________________הכהן את הכסף

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אב"דף כט ע



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 כולם  -הכל מודין

 . אין מחלוקת. מסכימים      
 

 . שקלים, כסף – סלעים
 

 מה הנימוק – מאי טעמא
 

של עצמו   – דגופיה
 

,  ראשונה – עדיפא
.  יש לה עדיפות             

 
יש לו אדמה  משועבדים  -

אבל , בשווי חמישה שקלים
. ל חובהאדמה  משועבדת לבע

 .לאדם שהוא לווה ממנו כסף
 

 -בני חורין 
.  משועבדים אינם.משוחררים

בשווי  יש לו אדמה נוספת
 .,חמישה סלעים

    
 

Uןמי קודם בפדיו 
 
 

 
אין והוא צריך לפדות את עצמו וגם את בנו-, אם יש רק חמישה שקלים,  לדברי רבי ירמיהו: גמרא

 . והכל מסכימים שהוא צריך לפדות את עצמו ולא את בנו, מחלוקת

  .קודמת, המצווה של עצמו עדיפה:  נימוק
 

 : המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים נוגעת לעניין  אחר 

 
 :ן רבי יהודה וחכמים  נושא המחלוקת בי

  
 
 
 

 : הסבר הגמרא
וחייב לפדות גם , כאשר  האב חייב לפדות את עצמו, המחלוקת מתעוררת

יש לו אדמה בשווי (, אבל יש לו חמישה סלעים על אדמה משועבדתאת בנו 

 ) אלא ממושכנת משועבדת למלווה ,אבל האדמה אינה בבעלותו , חמישה שקלים

 . בשווי חמישה סלעים, משועבדת ויש לו עוד אדמה  שאינה

 ? את עצמו או את בנו, את מי יפדה קודם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אב"דף כט ע
: אמר רבי ירמיה

. הוא קודם לבנו  כל היכא דליכא אלא חמש סלעים- :הכל מודין 

  מאי טעמא- 

.   גופיה עדיפאמצוה ד 
 

 :ב "גמרא דף כט ע
: כי פליגי           
. היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין            

 



 

 
Uמשימות 

 
: אמר רבי ירמיה. 1
. הוא קודם לבנו  כל היכא דליכא אלא חמש סלעים- :הכל מודין 
 

 :את מי צריכים לפדות,  במקרה המתואר בגמרא •
  

 את האב ואת הבן  .את הבן      ג. את האב    ב. א                 
 

 ? ___________כמה כסף יש לאב לפדיון? ____________ כמה כסף עולה פדיון הבן •
 
 ? __________את עצמו או את  הבן, את מי יפדה האב , במקרה המתואר, לדעת  חכמים •

 
 ________________________________________________________נמק 

 
 

 ? מחלוקת בין רבי יהודה וחכמים איןין באיזה עני, לדעת רבי ירמיהו •
 

__________________________________________________________ 
 

 
: כי פליגי. 2

. היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין     

 

 __________________________________ חמש משועבדים :הסבר •

 _________________________________________בני חורין חמש  •

 ____________________________? את מי צריכים לפדות, במקרה המובא כאן •

 ________________________________________? כמה כסף יש בידי האב •

 ____________________________________?בכמה כסף הוא יכול להשתמש •

 _________? ____________________________מהי הבעייה במקרה שלפנינו •

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ב "דף כט ע
Uהאם חוב הכתוב בתורה דומה להלוואה רגילה: 

 
 : קשור לעניין אחר נושא המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים

 ? דומה  להלוואה רגילה החתומה בין אנשים, קיום מצווה מהתורה לצורך האם החוב הכספי שהוא חייב

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. רה ככתובה בשטר דמיאמלוה דכתיב בתו:  יהודה סבר' ר :גמרא

 

דומה ) קיום מצווה הכתובה בתורה כסף לצורךחייב ( מלוה הכתוב בתורה: דעת רבי יהודה  :גמראהסבר 

 . הלוואה חתומה בין בני אדם להלוואה בשטר-

הוא חייב  לשלם הלוואה זו לפני שהוא משעבד את , ואם חובת הפדיון מוטלת עליו כמו הלוואה רגילה

 . חראדמתו על חוב א

 )יותר מפדיון עצמו.(כי חובת פדיון בנו  מוטלת עליו, בכסף שאינו משועבד הוא יפדה תחילה את בנו: לכן

 . כדי שהאב יפדה  את עצמו, את האדמה מן המשעבדים)יקח(הכהן יטרוף  , כךואחר- 

 .   גם בכסף המשועבד, האב משתמש בכל הכסף שיש, על פי דעה זו

 
ככתובה   דכתיב באורייתא לאו ורבנן סברי מלוה  :גמרא 

 . בשטר דמיא והילכך מצוה דגופיה עדיף          

 
אינו יכול לגבות את , ולכן אינו דומה להלוואה בשטר- מלוה הכתוב בתורה: חכמים דעת   :גמראהסבר 

 .הכסף מן האדמה המשועבדת

 . נחשב שיש לו רק חמישה סלעים 

אם יש רק חמישה . (קודם יפדה את עצמו ורה בעצמו-קודם ישתמש בכסף הפנוי למצווה הקש, לכן

 )ועל כך אין מחלוקת, מצוות גופו עדיפה סלעים-

              .  בנוכי אינו יכול להשתמש בכסף המשועבד לפדיון , ולא יפדה את בנו כלל 

 

 

 

 ב"דף כט ע
. טר דמיאמלוה דכתיב בתורה ככתובה בש:  יהודה סבר' ר

בהני חמש פריק לבריה  

. ואזיל כהן וטריף ליה לחמש משועבדים לדידיה 

ורבנן סברי מלוה דכתיב באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא   

 . והילכך מצוה דגופיה עדיף

 



 

ב "דף כט ע

Uהאם חוב הכתוב בתורה דומה להלוואה רגילה: 

 

 : משימות

 .תובה בשטר דמיאמלוה דכתיב בתורה ככ 1

 ? _______________________________________________מהו מלוה הכתוב בתורה. א

 ___________________________________________תן דוגמא למלווה הכתוב בתורה     

 ____________________________________________ ככתובה בשטר דמיא: הסבר. ב 

 האם מותר לגבות כספים מאדמה משועבדת לצורך –בתורה דומה להלוואה רגילה אם מלווה הכתוב . ג 

 ? ____קיום המצווה     

 

 .מר חיימוב חייב לפדות ולהיפדות.  2

.  ואדמה לא משועבדת בשווי חמישה סלעים, למר חיימוב יש לו אדמה משועבדת בשווי חמישה סלעים     

 . 

 _______________________נמק? _____________ הודהלפי דעת רבי י, את מי יפדה תחילה    

 __________________________________________________________________ 

 . ______________________________נמק? ____________ את מי יפדה תחילה לפי חכמים

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
מצווה  מצווה עוברת   -

כאשר עובר זמנה . ויה בזמןהתל
אי אפשר לקיים  –של המצווה 

 . אותה
 

מצווה  –מצווה שאינה עוברת
ותמיד אפשר , שאינה תלויה בזמן

  .לקיים אותה
  

.  מקובל, בסדר  –בשלמא  
 

 סיבה, נימוק, טעם  – טעמא
 

 .הטעם שלהם –טעמייהו 
 .נימוקם        

 ב"דף כט ע
Uאיזו מצווה לקיים קודם 

 

 
 : שנו חכמים

 . והכסף מספיק לפדיון אחד בלבד, שבהם יש צורך לפדות את האב ואת הבן, חכמים הציגו  לנו מקרים

 . את האב או את הבן, )קודם(את את מי לפדות : הבעיה

 

 :כעת מציגים חכמים מקרה אחר

?  איזו מצווה יעדיף לקיים, או לפדות את בנו, לעלות לרגל: לקיום רק מצווה אחתו כסף  אדם יש ל

 
 :מצוות עלייה לרגל

 :בספר שמות פרק לד נאמר
 

 . ַהָּׁשָנה, ְּתקּוַפתָהָאִסיף--, ְוַחג; ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים, ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלךָ  כב

 . ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ְּפֵני ָהָאדֹן ְיהָוהֶאת-, ְזכּוְרךָ ָּכל-, ֵיָרֶאהה--ַּבָּׁשנָ , ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים כג

 חגגו והקריבו במקדש עולות ושלמים, שלוש פעמים בשנה עלו לרגל לירושלים שבועות וסוכות-, פסח
 ).קרבנות(  

   .הקרבנות היו שווים כסף
 

 : חכמים תשובת 
 פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל

 .  את בנו  קודם יפדה

 .מצוות עליה לרגל היא בעדיפות שנייה
 

:  דעת רבי יהודה

 שזו מצוה עוברת: נימוק     .קודם יעלה לרגל
. מצוה שאינה עוברת וזו                                      

 
  –אם לא יקיים אותה כעת . עליה לרגל היא מצווה עוברת -זו

 . יים אותהוהוא לא יוכל לק, החג   יעבור      

 ב "דף כט ע    

: תנו רבנן

. פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל לפדות את בנו ולעלות לרגל - 

: יהודה אומר' ר 

. מצוה שאינה עוברת -וזו  , שזו מצוה עוברת כ פודה את בנו -"עולה לרגל ואח 

.  כדקאמר טעמא, יהודה' בשלמא לר 

?  אלא רבנן מאי טעמייהו  

 "  ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםלֹא- "והדר "   ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה: " דאמר קרא



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 כך אחר -  והדר -

 
  -ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםלֺא-וְ 

 .  ההוראה קשורה לעלייה לרגל

 . הוא יכול לפדות את בנו בהזדמנות אחרת. מצוות פדיון הבן אינה עוברת – וזו

 . כדקאמר טעמא, יהודה' בשלמא לר: הגמרא

?  אלא רבנן מאי טעמייהו            
 

 . כי הוא נתן נימוק לדעתו, דברי רבי יהודה מובנים :הגמראהסבר 

 ? וק שלהםמה הנימ, אבל חכמים                    

 
"  ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה: "  דאמר קרא :הגמראתשובת 

"   ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםלֹא- "             :והדר                   
 

 חכמים אמרו שאם יש לו כסף לקיום רק מצווה אחת- : הסבר

 .מצוות הפדיון קודמת

U  הנימוקU :ת בתורהמתחשבים בסדר שבו מופיעות  שתי המצוו . 

 . פדיון בכורות ועלייה לרגל: מופיעות שתי המצוות )כ( 'בחומש שמות לד

  ,ולכן המצווה בעדיפות ראשונה, "  ֹּל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה":אבל קודם מופיעה בפסוק מצוות פדיון בכורות

"  ָפַני ֵריָקם ֵיָראּולֹא- " : מופיעה בתורה מצוות עלייה לרגלואחר כך 
 .  ועלייה לרגל היא בעדיפות שנייה, קודם יפדה את הבכור אם יש לו כסף לקיום רק מצווה אחת-, לכן

 
Uמשימה 

 __________________________________________________? מה הם שלושת הרגלים. 1

 _________________________________________תן דוגמה  ?  "מצווה עוברת"מה היא  . 2

   ___________________________________________________________________ 

 ________________________________________תן דוגמה. שאינה עוברת, מה היא מצווה. 3

   ___________________________________________________________________ 

 
 _________________________________" קםלא ייראו פני רי: " בהקשר לאיזו מצווה נאמר. 4

 . רצה מר אפרתי לקנות את ארבעת המינים לחג, לפני חג הסוכות. 5

 . והיה צריך לפדותו, מלאו לבנו הבכור שלושים יום, אבל באותו זמן     

 . הכסף לא הספיק לקיום שתי המצוות     

 ? _______________________יהודהלדעת רבי , איזו מצווה יקיים מר אפרתי בכסף שיש לו     

 _____________________________________________________________נמק     

      
 . ויש בידו כסף לקיום מצווה אחת בלבד, אב צריך לפדות את בנו בחג הסוכות. 6

 _______? _____________או יעלה לרגל, בכסף שיש לו האם יפדה את בנו קודם: לדעת חכמים    

 _______________________________________________________________נמק     



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 ירושה  נחלה  -

 
הבן הראשון  - ראשית אונו 
שנולד לאב                       

 
 זכויות  של  – משפט הבכורה

 בן בכור                               
 
 

Uדין נחלה לבכור 
 

 . לבן הבכור) ירושה(בחומש דברים פרק כא מופיע דין נחלה 

הבן הבכור מקבל , כאשר אב מוריש לבניו נחלה , דין תורה על פי 

 . פי שניים

הבן  ממנו בן בכור-ולכל אישה נולד , אם לאב יש שתי נשים

ראשית " בן זה נקרא . UלאבUנחשב רק  מי שנולד ראשון הבכור 

 . ורק הוא מקבל פי שניים בירושה"  אונו

 
פסוקים טז יז  בדברים כא  מבהירים מיהו בכור  מקבל פי 

 :  שניים בירושה
 

 ; ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה, לֹו ָבִניםְוָיְלדּו-, ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה, ִתְהיֶיָן ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשיםִּכי-

 . ַלְּׂשִניָאה, ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֺר

— לֹו, ִיְהֶיהֵאת ֲאֶׁשר-, ָּבָניוְּביֹום ַהְנִחילֹו ֶאת-, טז ְוָהָיה

 .ַהְּבכֺר, ַהְּׂשנּוָאהְּפֵני ֶבן-ַעל-, ָהֲאהּוָבהֶּבן-ְלַבֵּכר ֶאת-, לֺא יּוַכל

  : לֹו, ִיָּמֵצאְּבכֺל ֲאֶׁשר-, ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים, ַהְּׂשנּוָאה ַיִּכירְּבכֺר ֶּבן-הַ יז ִּכי ֶאת-

  . לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֺרה, הּוא ֵראִׁשית אֺנֹוִּכי-

 
 : הסבר

 .איש נשא שתי נשים

כור וגם בנה הראשון הב, בנו הבכור, הבן הזה הוא ראשית אונו של האב. נולד לו בכור מאשתו השנואה

 . של האישה השנואה

אבל איננו , אותו בן הוא הראשון והבכור של האם האהובה  נולד לו בן גם מאשתו האהובה-, אם אחר כך 

 . של האב"  ראשית אונו"כי הוא איננו , הוא איננו מקבל פי שניים בירושה. הבכור של האב

 

Uמשימה 
 _____________________ראשית אונו ______________  נחלה:  ושגיםהסבר את המ. 1

 __________________________משפט הבכורה    

 

 ? ___________________________כמה מקבל הבכור בירושה, על פי משפט הבכורה .2

 
גם אשתו מיכל , ולאחר מכן, תחילה נולד בנו הבכור מאשתו תמר.  מר עדני נשוי  לשתי נשים .3

 . ילדה בפעם הראשונה בן

 ______________של האב" ראשית אונו"של איזו אישה הוא בנה             

 ? ___________________בנה של איזו אישה יקבל פי שניים בירושה, על פי משפט הבכורה          



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 .

 . מובן מאליו, ברור פשיטא   -

  .בכור לאמו  –פטר רחם

  .הראשון שיצא מרחם אמו         

 נלמד   –נילף  
 לאביו בכור  – ֵראִׁשית אֺנֹו

 
  .משמיע לנו  -קא משמע לן

 
התורה ייחסה   – תלא רחמנא

 .)לפטר רחם( את המצווה         
 

דין  לומדים –גזירה שווה 
, שווה מעניין אחד לעניין אחר

 . בגלל מילה זהה  בשני העניינים
שני העניינים הם : אצלנו

 .פדיון בכור, ירושת בכור
 בגלל המילה המשותפת  

 " בכור"
עלולים ללמוד גזירה היינו 

    
 

ב "דף כט ע
 "UּכֹלU ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה  ."

 

 

 : הסבר דברי חכמים

 . הוא חייב לפדות את כל בניו הבכורים ר-בן בכו ילדה אישה  וכל , אם איש היה נשוי לחמש נשים

 ? מהיכן יודעים זאת 

  "ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה UּכֺלU:    "כתוב) כ (שמות לד ב

 
  !בפטר רחם תלא רחמנא, פשיטא-:שאלת הגמרא

 ?מה חידשו לנו חכמים: שאלת הגמראהסבר 

הרי ברור מפסוקי התורה שיש לפדות כל בכור שהוא בכור 

 . ב בפירוש  בספר שמות יג  בכתו.  לאמו

 ) פטר רחם הוא בכור לאמו" (ֶרֶחםְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש-"

  
ומביאים , חכמים מדגישים את מה שכבר ברור לנו, מדוע אם כן

 ?  "ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה UּכֺלU"את הפסוק 

 
 : תשובת הגמרא

ֵראִׁשית " מה להלן.  נילף בכור בכור מנחלה: מהו דתימא
"   ֵראִׁשית אֹנֹו" אף כאן"  אֹנֹו

 :קא משמע לן
 

יש שינוי לעומת  פדיון הבכורשבדין , רצו להדגיש לנוחכמים 

 :בכור יורש

יכולנו . היינו עלולים  ללמוד  גזירה שווה מדין ירושת הבכור

" ראשית אונו"את  כך גם בפדיון הבן הבכור רק  יורש-" ראשית אונו" כמו בירושת בן בכור רק : לחשוב

 . צריך לפדות

שהפדיון תלוי אך ורק , פודים כל בכור" ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה UּכֺלU": לכן הדגשת חכמים באה להשמיע לנו 

 . בפטר רחם ולא ראשית אונו

 ב"דף כט ע
:  תנו רבנן

? שחייב לפדות כולן, חמשה בנים מחמש נשים מנין שאם היו לו 

".  ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה: " ל"ת 

!  בפטר רחם תלא רחמנא, פשיטא -



 

 

 

 : משימה

 
  "כֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדהּכֺל ּבְ :  " שמות לד כ מה לומדים מהפסוק ב. 1 
 

   ___________________________________________________ ___________ 

 

!  בפטר רחם תלא רחמנא, פשיטא. 2
 

 ____________________________________________________"פטר רחם"מהו . א 

 . "ֶרֶחםְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש-". ב 

?  איזה בכור צריכים לפדות        
 

__________________________________________________________________ 

 

  "ֶרֶחםְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש-"התורה ציוותה . 3

  ?"ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה UּכֺלU"מה הדגישו חכמים  בפסוק       

 

      _________________________________________________________________ 

 

 ןם ניתן ללמוד גזירה שווה מדין  ירושת בכור לפדיוהא. 4

 ________  ? בכורות   

 

 ?מה ההבדל בין דין ירושת בכור לדין פדיון בכורות. 5

 

___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

        
 
 

                                                          
- 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 .
 תלמדו אחרים    -"ְוִלַּמְדֶּתם"

  . תלמדו בעצמכם – "ֶּתםַּמדְ לְ ּו"

 

ב "דף כט ע
 חובת האב ללמד את בנו תורה 

 

 
 

 :בברייתא מצאנו פירוט חובות המוטלות על האב ביחס לבנו
 

 ,ולפדותו ,האב חייב בבנו למולו

 ...וללמדו תורה                                        
 

 .  החייבים ללמוד תורהו, הגמרא דייקה מפסוקי התורה  ולמדה מהם הלכות לגבי החייבים ללמד תורה

 

? מנלן" ללמדו תורה": שאלת הגמרא

 "ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-: "דכתיב: הגמרא תשובת 

 
 : הסבר

? שהאב חייב ללמד את בנו תורה, מהיכן לומדים: שאלת הגמרא

  ְוִלַּמְדֶּתם": דברים יא יטב לומדים מהפסוק: הגמרא תשובת 

 "ְּבֵניֶכםָתם ֶאת-אֺ                      

 
מיחייב איהו למיגמר  והיכא דלא אגמריה אבוה -: גמרא

, נפשיה         

 "ַּמְדֶּתםלְ ּו": דכתיב         

 . חייב הוא ללמד את עצמו, ואם אביו לא לימדו תורה :הגמרא הסבר

 ואפשר לקרוא, מנוקדתהתורה לא . הכתובה בפסוק"  ְוִלַּמְדֶּתם"לומדים זאת מהמילה                      

.  תלמדו בעצמכם –" ַּמְדֶּתםלְ ּו": מילה זאת כאילו כתוב                     

 
 משימה

 
 _______________________________ "ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-":  מה לומדים מהפסוק. 1
 
 _____________________? הבן חייב ללמוד בעצמו שאם האב לא לימדו תורה-, מהיכן לומדים. 2
  

    __________________________________________________________________ 

ב "דף כט ע

? מנלן" ללמדו תורה"

". ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-: "דכתיב 

, מיחייב איהו למיגמר נפשיה והיכא דלא אגמריה אבוה - 

 "ַּמְדֶּתםלְ ּו" :דכתיב  

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 .
 הבת , היא    -" ואיהי "

 
 "-ַּמְדֶּתםלְ ּו" "-ְוִלַּמְדֶּתם" 

חייב גם  כל מי שחייבים ללמדו-

 .ללמוד בעצמו

 -"םְוִלַּמְדּתֶ "  בתה לא כתוב לגבי
,  שחובה ללמדהלא כתוב 

 
 "ַּמְדֶּתםלְ ּו"ולכן אינה חייבת 

  . ללמוד בעצמהאינה חייבת 

 ב"דף כט ע
 האב אינו חייב ללמד את בתו תורה

 

 

 

 

 

 ? מהיכן יודעים זאת. האב אינו חייב ללמד את הבת תורה:  הגמרא שאלת 

" ְּבֵניֶכם-ְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת" ברים יא יטדב כתוב  בחומש . מדייקים זאת מהפסוק:  הגמראתשובת 

 . ולא את הבנות, האבות חייבים ללמד את הבנים                      

 
 

 הבת אינה חייבת  ללמד את עצמה תורה
 

 
 
 

 

 

 

 

 ? מהיכן יודעים זאת . הבת אינה חייבת ללמד את עצמה:  הגמרא שאלת 

  )צריכים ללמד אותו(..." ַּמְדֶּתםְולִ "רק מי שכתוב עליו :  הגמראתשובת 

 )תלמדו בעצמכם( "ַּמְדֶּתםלְ ּו"לקיים זאת כאילו כתוב יכול 

 
אין לגביה ציווי .  שהאב לא חייב ללמד את הבת, למדנו

 ..."ְוִלַּמְדֶּתם"

אינה צריכה ללמוד ( "ּוְלַּמְדֶּתם"היא גם אינה מקיימת   , ולכן

 )בעצמה

 
 : כלל בגמרא

 וין ללמדו מצווה ללמד את עצמוכל שאחרים מצו
 

 וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו
 : הסבר כלל

 . חייב ללמד גם את עצמו כל מי שהתורה ציוותה ללמדו-

 . גם אינו חייב ללמד את עצמו כל מי שהתורה לא ציוותה ללמדו-

 

 ב"דף כט ע
 ?ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה...

 ולא בנותיכם  -"ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-" : דאמר קרא 

 ?מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה , ואיהי

 "ַּמְדֶּתםלְ ּו"" ְוִלַּמְדֶּתם:" דכתיב

את עצמו כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד              

 וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו              



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 .
 האם , היא    -" ואיהי "

 
 "-ַּמְדֶּתםלְ ּו"" ְוִלַּמְדֶּתם" 

 כל מי שחייב ללמוד בעצמו-

 . חייב גם ללמד אחרים

לא כתוב לגבי  האישה 

אינה חייבת ללמוד "-ַּמְדֶּתםלְ ּו"

 , בעצמה

 " םְוִלַּמְדּתֶ " ולכן אינה חייבת 

 . אינה חייבת ללמד את בנה

 

 : מסקנה

 .  תורה ינה חייבת ללמד את עצמהולכן היא א, תורה  התורה לא ציוותה ללמד את האישה

 האישה אינה חייבת ללמד את בנה תורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ? מהיכן יודעים זאת . האם  אינה חייבת ללמד את בנה:  הגמרא שאלת 

  )כתוב שצריך ללמוד בעצמו( "ַּמְדֶּתםלְ ּו"רק מי שכתוב עליו :  הגמראתשובת 

 . בניו חייב ללמד את –..." ְוִלַּמְדֶּתם"לקיים  חייב

 
 האישה  אינה חייבת ללמוד בעצמה-,  "ַּמְדֶּתםלְ ּו"לא כתוב על האישה 

 . ללמד את בנהאינה חייבת , ..." ְוִלַּמְדֶּתם"לכן גם אינה חייבת  

 
 : כלל בגמרא

  כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד

 וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד

 
 : הסבר כלל

.  חייב גם ללמד את בניו כל מי שחייב ללמוד בעצמו –
 אינה חייבת  גם ללמד את בנה וכל מי שאינה מצווה  ללמוד בעצמה –

 : מסקנה

 בעצמה  תורההאישה אינה מצווה ללמוד 

 .  בנהאת תורה אינה חייבת ללמד גם ולכן היא 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבת הבן

 ) האב חייב(חייבים ללמדו תורה 

 

 חייב ללמד  את עצמו 

                 

 )את בנו(ללמד אחרים חייב 

 )האב אינו חייב(לא חייבים ללמדה תורה

                    

 אינה חייבת ללמד את עצמה תורה

                     

 אינה חייבת  ללמד אחרים

 אינה מצווה ללמד את בנה  -

? מנלן דלא מיחייבא ,  איהי

 "ּוְלַּמְדֶּתם" "ְוִלַּמְדֶּתם:" דכתיב

כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד  

 וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד

 



 

 ב"דף כט ע

U ביניים בנושא מצוות לימוד תורה עבודת. 

 
 עיין בקטע הגמרא

 . לפניך הלכות הקשורות  במצוות תלמוד תורה

 )מילים  בפסוק או כללים המופיעים בגמרא, פסוקים(. ציין ליד ההלכה מהיכן היא נלמדה

 . היעזר במחסן

 __________________________________________.חובה ללמד את הבן תורה •

 ____________________________אם אביו לא לימד אותו , הבן חייב ללמוד בעצמו •

 _____________________________________.  האישה אינה חייבת ללמד  את בנה •

 __________________________________.האישה אינה חייבת ללמוד תורה  בעצמה •

 _____________________________________האב אינו חייב ללמד תורה את הבת   •

 ___________________________________תורההבן הבכור חייב ללמד את את בנו   •

 

 : מחסן תשובות    
 )אם לא למדו  אותו(חייב ללמד  את עצמו  כל מי שאחרים מצווים ללמד אותו תורה - •
אפילו אם לא (אינו חייב ללמד  את עצמו  כל מי שאחרים אינם חייבים ללמד אותו תורה- •

 )לימדו אותו
 "םּוְלַּמְדּתֶ " " ְוִלַּמְדֶּתם"  •

 "ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-" •

 ב"דף כט ע
 

? מנלן" ללמדו תורה"

". םְּבֵניכֶ ְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-: "דכתיב 

 "ַּמְדֶּתםלְ ּו" :דכתיב   ,מיחייב איהו למיגמר נפשיה בוה -והיכא דלא אגמריה א 

 
? מנלן דלא מיחייבא ,  איהי

 "ּוְלַּמְדֶּתם" "ְוִלַּמְדֶּתם:" דכתיב

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

 
 ?מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה , ואיהי

 "ַּמְדֶּתםלְ ּו"" ְוִלַּמְדֶּתם:" דכתיב 

כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו  
 וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד את עצמו  
 
 ?ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה 
 .ולא בנותיכם  -"ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֺתם ֶאת-" : דאמר קרא 

 



 

 
 : טוייםמושגים ובי

 
 בקי וחריף  זריז וממולח -
 . וקולט במהירות                      

 
 - תלמודו מתקיים בידו
 זוכר                                

   

 ב"דף כט ע

U הוא ללמוד ובנו ללמוד

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :שנו חכמים
ויש , וגם הבן צריך ללמוד תורה, מקרה שהאב צריך ללמוד תורה

 . האב ילמד  אפשרות רק לאחד מהם ללמוד-

עדיף   ומבין וזוכר את לימודו-אם הבן חריף  :רבי יהודה אומר

 . שהבן ילמד

 
 : מספרים בגמרא

 . רב אחא  שלח את בנו רב יעקב ללמוד אצל אביי

 .ראה רב אחא שבנו אינו בקי בלימודיו, כשחזר

 . ואתה תנהל פה את ענייני הבית, מוטב שאני אלך ללמוד. אני עדיף ממך: אמר לו

 
 , הסיפור בא להוכיח

 .  ולא משנה אם הוא האב או הבן, מי שמסוגל להתפתח בלימודיו שמשקיעים בלימודיו של

 
 

 :ממשיכה  הגמרא לספר, של רב אחא בר יעקב צדיקותו בעניין 
 

 ב"דף כט ע

. דקא הוה אתי, שמע אביי

. דכי הוו עיילי בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי 

" אפשר דמתרחיש ניסא, יזאלא ליתיב ליה אינש אושפ: "אמר להו 

. אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, על בת בההוא בי רבנן 

.  כל כריעה דכרע נתר חד רישיה 

 "אי לא איתרחיש ניסא סכינתין: "אמר להו למחר

 

 , שרב אחא בר יעקב מגיע לעירו כדי ללמוד, כאשר אביי שמע

 :תנו רבנן
. הוא קודם לבנו מוד -הוא ללמוד ובנו לל 

:  יהודה אומר' ר 

. בנו קודמו תלמודו מתקיים בידו -ו, אם בנו זריז וממולח 

. שדריה אבוה לקמיה דאביי,  כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב

. חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה,  כי אתא 

 . דאיזיל אנא,  תוב את,  אנא עדיפא מינך:  אמר ליה 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 . דשֵ  מזיק -

 
 השתחוויה – כריעה

 
                              אירוח  – אושפיזא  

המדרש כדי להיפטר  משד מסוכן שהיה בבית , החליט לנצל זאת

 . שלהם

כאשר הגיעו בזוגות כדי , עד שאפילו ביום, כך מסוכןהשד היה כל-

 . היה מזיק להם ללמוד-

כדי , שלא יתנו לו לישון בביתם, ביקש  מאנשי העיר? מה עשה אביי

 . שרב אחא ייאלץ לישון בבית המדרש

 וקיווה שצדיקותו תגרום  לנס-, הוא ידע שרב אחא צדיק גדול
 . יקוייפטרו מן המז

 
 .התגלה המזיק לרב אחא בדמות תנין בעל שבעה ראשים,  כאשר ישן בבית המדרש

עד שלבסוף ניתקו  כל הראשים מן . ניתק ראש אחד מן התנין כל כריעה שכרע והשתחווה  בתפילתו-

 .התנין

 ." הייתם מסכנים אותי בהתנהגותכם, אם לא היה מתרחש נס: " למחרת אמר רב אחא  לחכמי בית המדרש

 
 

 משימות 
 
 .ויש אפשרות רק לאחד מהם ללמוד, אם האב ובנו צריכים ללמוד. 1

 ?_________________________________________________לדעת חכמים מי קודם    

 ?______________________________________________לדעת רבי יהודה  מי קודם    

 ______________________________________? _מדוע רב אחא הלך ללמוד במקום בנו. 2

 _________________________נמק?______מי צריך ללמוד קודם, על פי הסיפור ברב אחא. 3

 ? _____________________________מדוע אביי ביקש מאנשי העיר לא לארח את רב אחא. 4

    _________________________________________________________________ 

 
 ? __________________________________________________לאיזה נס קיווה אביי. 5

 ? ____________________מה זה מוכיח על רב אחא. תפילתו של רב אחא עזרה לסילוק המזיק. 6

 ? ___________________________________________מה דעתך על התנהגותו של אביי. 7

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 . מכשיר טחינה כבד –ריחיים 

  . עול כבד.              
 

                       .אינם חולקים -  לא פליגי

 ב"עדף כט 

Uלימוד תורה ונשיאת אישה 
 

 
Uשנו חכמים: 

 
 בין לימוד תורה לבין נשיאת אישה , אם איש צריך לבחור

 . ישא אישה, ואחר כך, קודם ילמד תורה -

 . כך ילמד תורהואחר-, קודם ישא אישה ואם קשה לו בלי אישה-

 

Uהגמרא מביאה שתי דעות 

Uרב יהודה בשמו של שמואל:U ואחר-, קודם ישא אישה: ההלכה

 . כך ילמד תורה

 
 !?ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה : רבי יוחנן אמר

 

UהסברU : טחינה כבד כלי (  מכבידים כמו ריחיים והמשפחה הנישואין(  

 . אחר כך ישא אישה, קודם ילמד תורה ,לכן?  כיצד אפשר ללמוד תורה כאשר הנישואים מכבידים

 
Uגמרא:U           להו   -לן והא   -ולא פליגי הא :

Uהסבר הגמראU :אבל אין  מחלוקת, נראה כאילו יש מחלוקת. 

 . ואחר כך ללמוד תורה, של רב יהודה מציעה קודם להתחתן,  הדעה הראשונה  הא                 

      .ללומדי בבל, לנו – לן                  

אחריות וכובד   יו עליהםולא ה, הם נהגו לעלות לארץ ישראל כדי ללמוד. דעה זו מיועדת ללומדי בבל

ורק אחר כך ילכו             כדי להימנע מהרהורי עבירה, כדאי שקודם ישאו אישה, לכן, החזקת המשפחה

 . ללמוד תורה

 . של רבי יוחנן רואה בנישואין טורח וכובד,  הדעה השנייה – והא      
  .ללומדי ארץ ישראל, להם   -להו      
      

 ב"דף כט ע

: תנו רבנן.   ב
 .כך  ישא אשהילמוד תורה ואחר- ללמוד תורה ולישא אשה- 

 .ילמוד תורה כך ואחר-ישא אשה    -בלא אשה אפשר לו אי-ואם  

 .ילמוד תורה כך ואחר-נושא אשה  ,הלכה :אמר רב יהודה אמר שמואל 

 !?ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה : רבי יוחנן אמר 

: להו   -לן והא   -ולא פליגי הא 

 
 
 
 

 



 

 .י מסבירים באופן שונה"החולקים על רש, אה תוספותבעניין זה ר: הערה 

 ?וכיצד ילמדו, יהיו מוטלים עליהם כל חובות הבית אם ישאו אישה-. הם לומדים במקום המגורים שלהם
 
 

 

 

Uמשימות 
   

Uילמד תורה או קודם ישא אישה? 
 
 ." נושא אישה ואחר כך ילמוד תורה, הלכה:" אמר שמואל.1

 __________________________________________________? _מהו הנימוק לדעה זו   

 

 "?ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה: "רבי יוחנן אמר. 2

 ? _________________קשור לחיי נישואין" ריחיים בצוארו" כיצד הביטוי _______ מהם ריחיים   

 ____________  ? _______________________אישה או לימוד תורה: מה קודם, לדעת רבי  יוחנן

 ___________________________________________________________ נמק את דעתו 

 
: להו   -לן והא   -ולא פליגי הא. 3
 

 ________________________________נמק _____________  למי מכוונת דעת שמואל     

 __________________________________נמק__________ למי מכוונת דעת רבי יוחנן     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 כיסוי ראש  –סודר

 לגברים נשואים           
 

 .מספר עליו שבחים –משתבח
 

ת הפנה ממנו א הפך פני ממנו-
כי לא היה , פניו                   
   .מרוצה                   

 . חיי חטא עם נשים –עבירה
 

 מחשבות  הרהור עבירה-
 על דברים אסורים             
 ).נשים אסורות(            

 
                            

 ב"דף כט ע
Uלימוד תורה או נשיאת אישה ? 

 

 

Uהסבר 

 .ואומר  עליו שהוא אדם גדול,  , רב חסדא היה משבח  את  רב המנונא בפני רב הונא

 . שלח  אותו אלי, אם תפגוש בו: אמר רב הונא לרב חסדא

כפי שנהגו תלמידי חכמים , מכסה את ראשו בסודרשאינו , ראה רב הונא, , כאשר הגיע רב הימנונא

 .נשואים

 "?מדוע אינך מכסה את ראשך בסודר: "שאל אותו רב הונא 

 "כי אינני נשוי: "ענה לו רב המנונא

 ." עד שתתחתן, אל תראה את פני: " אמר לו. והפנה ממנו את פניו, רב חסדא  לא היה מרוצה מתשובה זו

 

 ."עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה בן : "דאמר , רב הונא לטעמיה
 ! ?סלקא דעתך "בעבירה" 
 .אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה 

 

מתאים , יחסו הקשה של רב הונא לרווקותו של רב המנונא

 :לגישתו  לעניין נישואין

 ."בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה "

 
אישה עד גיל אם  לא נשא ש, עולה בדעתךהאם : הגמראהערת 

 ?עשרים הוא חי בעבירה ממש

 .שכל ימיו הוא חי בחטא עם נשים, ברור שלא מתכוונים

הוא מתרגל .  עבירה UבהרהורUשהוא חי , אלא מתכוונים 

 . למחשבות על נשים אסורות

 ב"דף כט ע

 .משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא   ב

 "כשיבא לידך הביאהו לידי" : אמר לו 

 .סודרא חזייה דלא פריס ,כי אתא 

 "?מאי טעמא לא פריסת סודרא" : אמר ליה 

 ".דלא נסיבנא :"אמר 

 . אהדרינהו לאפיה מיניה

 ."עד דנסבת ,חזי דלא חזית להו לאפי" : אמר ליה 

  
 
 
 
 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 קללה –תיפח עצמותיו

 הייתי אומר –הוה אמינא
 

 יצר הרע –שטן 
 
חץ בעיניו  -  "גירא בעיניך"

.  של היצר הרע                   
  .גיעה במקום ה רגיש ביותרפ     

 
 

 

 ב"דף כט ע
 גיל נישואין

 

 
 

 :וכן שנה החכם בבית מדרשו של רבי ישמעאל, אמר רבא

 .וש ברוך הוא ומצפה ודואג שהאדם ישא אישהעד גיל עשרים יושב הקד

אומר הקדוש , ועדיין לא נשא אישה, כאשר הגיע לגיל עשרים

 ." תיפח עצמותיו" ברוך הוא 

מעכשיו זהו עניינך : " בקללה זו הקדוש ברוך הוא כביכול אומר

 .! "כיצד תחיה
 

 
 א"ל ע – ב"דף כט ע

 :אמר רב חסדא           

, י דנסיבנא בשיתסרהאי דעדיפנא מחברא    

 "גירא בעיניך"ואי הוה נסיבנא בארביסר  הוה אמינא לשטן   

 :אמר רב חסדא

 . שאני התחתנתי בגיל שש עשרה, היתרון שלי על חברי הוא

 ."חץ בעיניך: " לשטן  הייתי יכול לומר, ואם הייתי מתחתן בגיל ארבע עשרה

 . הייתי נמנע מהרהורי עבירה, יצר הרע היה נחלש, כלומר

 . ולא הייתי צריך להתאמץ כדי להתגבר עליו

 
 

Uמשימות 
 
 ?_______________________________________מדוע כעס רב הונא על רב המנונא. 1

 ______________________     .בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה ": הסבר. 2

    ______________________________________________|____________________ 

 

 ? _______________________באיזה גיל רצוי לשאת אישה. 3

ב "דף כט ע
: ישמעאל' אמר רבא וכן תנא דבי ר

. שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם מתי ישא אשה עשרים עד  

" תיפח עצמותיו: " אומר, ולא נשאעשרים כיון שהגיע  

  



 

 
 : מושגים וביטויים

 
.  

       -אדידך על צוארי דבריך
יש לך סמכות כל עוד               
.  בחינוך בנךוהשפעה                

 
,  כמו תנאים –כתנֵאי 

.  חכמי המשנה             
 

    -ִּפי ַדְרּכֹוַעל-, ֲחנְֺך ַלַּנַער
את הבן  לחנך, שלמה המלך מציע

ולא , על פי נטיותיו ואופיו 
            . לעורר את התנגדותו

 

 א"דף ל ע
 גיל נישואין

 

:   אמר ליה  רבא לרבי נתן בר אמי
 .משיתסר ועד עשרים ותרתי , אדידך על צוארי דבריך

 
 

 .אותוזהו הזמן להשיא  כל עוד יש לך סמכות והשפעה בחינוך בנך-: אמר רבא לרבי נתן :הסבר

 . מגיל שש עשרה עד גיל עשרים ושתיים? מהו גיל זה

 
 ". ִּפי ַדְרּכֹוַעל-, ֲחנְֺך ַלַּנַער :"י כתנאֵ 

 
 ."  חנוך לנער על פי דרכו: "נאמר) ו(בספר משלי  פרק כב : הסבר

 . חלקו בעניין הגיל המתאים לחינוך ילדים, תנאים שפירשו את הפסוק

 מחלוקת שהושמעו באותההיא בהתאם לאחת הדעות ,  ל חינוךדעתו של רבא  על גיל נישואין וגי

 
 ". ִּפי ַדְרּכֹוַעל-, ֲחנְֺך ַלַּנַער :"כתנאי 

חד אמר משיתסר ועד עשרים  : יהודה ורבי נחמיה' ר
ותרתין  

 :וחד אמר מתמני סרי ועד עשרים וארבעה
 
 ."  חנוך לנער על פי דרכו: "נאמר) ו(בספר משלי  פרק כב  

ולא לעורר בו , לחנך את הנער על פי נטיותיו ואופיו: וקפירוש הפס

 . התנגדות

עד איזה גיל יש לאב סמכות : רבי יהודה ורבי נחמיה חלקו בשאלה 

 . והשפעה בחינוך ילדיו

השפעת ההורה בחינוך ילדיו  היא עד גיל עשרים : אחד מהם אמר

 . ושתיים

 . רים וארבעהשפעת ההורה בחינוך ילדיו היא עד גיל עש: השני אמר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ב"דף כט ע

 גיל נישואין
 

Uמשימות 

 ___________________________________U? מה היתרון של רב חסדא על חבריו. 1

 
 . מוטב להתחתן אפילו בגיל ארבע עשרה, לדעת רב חסדא. 2

 ______________________________________________________________ ?מדוע

     
 _________________________________נמק ? _________ לדברי רבא, מהו גיל נישואין. 3
 
 ". ִּפי ַדְרּכֹוַעל-, ֲחנְֺך ַלַּנַער ": הסבר. 4

  
        _______________________________________________________________ 

 
 _____________________דיהם עד איזה גיל  יש להורים השפעה בחינוך יל, לדברי התנאים. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
.  נביאים וכתובים, תורה–ך "תנ

 תורה -  מקרא
 

 ,פהתורה שבעל-  –משנה
 . תורת התנאים             

 
תודיע ותלמד    - הֹוַדְעָּתם

את דברי התורה 
  

א "דף ל ע
U-ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת 

 
Uשיבוא להלן, ברייתא כרקע לדיון התלמודי .

. חייב ללמדו תורה: בין חובות האב על בנו

 : ברייתא •
 !זו תורה -מקרא  :ואמר רבא .משנה  אין מלמדו  -למדו מקרא

 
 : הסבר הברייתא

 . אינו חייב ללמד אותו משנה – אם האב לימד את בנו מקרא

 . אינו חייב ללמדו–נביאים וכתובים . מקרא הוא תורה בלבד: רבא מדגיש

 . הלכות ואגדות ילמד הבן בעצמו, משנה, נביאים וכתובים

 
:  ברייתא •

 ,ולא בני בניכם  "-ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- "
 " .ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ַדְעָּתם ְלָבֶניךָ והֹו"ומה אני מקיים  

 ולבן בנו , ולבנו,שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו :לומר לך   -
 !עד סוף כל הדורות 

 
  : )א( ברייתאהסבר  הפסוקים ב

 " .י בניכםאת בנ"ולא נאמר  – "UְּבֵניֶכםU-ֶאתְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם  ":  :נאמר ) יט(בחומש דברים יא 

 . לא את הנכדים ולא את בני הבנים-, שהמצווה היא ללמד את הבנים, הברייתא דייקה מן הפסוק

 ?"  .Uְוִלְבֵני ָבֶניךָ U, והֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ "): ט (מה כוונת הפסוק בספר דברים ד , אם כן

 , האבות צריכים ללמד רק את בניהם. אין הכוונה ללמד ממש את הנכדים   -

נחשב לו שלימד .  גורם להפצת התורה  ולידיעתה גם בדורות הבאים, כל מי שמלמד את בנו תורה: אלא

 . עד סוף כל הדורות, וגם את בן בנו וגם הלאה, את בנו

 
Uמשימות 

 _______________מהו מקרא________________ _____________________?ך"מהו תנ. 1

 ?_________________________ ____________ נומה חייב האב ללמד את ב, על פי הברייתא. 2

 ? ____________________________________________________מה אינו חייב ללמדו    

 ______________________הסבר מה מדגיש רבא בברייתא      !זו תורה -מקרא  :ואמר רבא. 3

 
 _______________." בניכם"מן המלה , בברייתאמה מדייקים    "ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- ". 4

 
 ______________למי  להודיע _______מה להודיע"  .ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , והֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ " :הסבר. 5

 ________________________________"  .ִלְבֵני ָבֶניךָ וְ ...והֹוַדְעָּתם ""  מה כוונת הפסוק   



 

א  "דף ל ע
למד את בנו תורה עד היכן חייב ל

 

 
?  כמה תורה ילמד את בנו: גמראשאלה ב

 . כמו בדוגמא של זבולון בן דן, האב צריך ללמד את בנו תורה : בשם שמואל, תשובת רב יהודה

 .שחי בתקופת אותם תנאים, זבולון בן דן היה נער

 . הלכות ואגדות, תלמוד, מקרא  ומשנה:  סבו לימד אותו

 
 !זו תורה -מקרא  :ואמר רבא .ין מלמדו משנהא  -למדו מקרא :מיתיבי

 
אינו צריך ללמדו  שאם האב מלמד את בנו מקרא-, הרי בברייתא  למדנו: בגמרא מקשים: שאלת  הגמרא

 .  רק תורה אלא רק מקרא-, ך"שאינו צריך ללמד אותו את כל התנ, ורבא הדגיש.משנה אגדות והלכות

, תלמוד, מקרא  וגם משנה:  ולון בן דן שסבו לימד אותואם כן אומרים לנו לקחת דוגמא  מזב, מדוע

 ?הלכות ואגדות

 
 :כך יש לקרוא את הדוגמא שנתן שמואל :תשובת  הגמרא

 )מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות (שלימדו אבי אביו ,כגון זבולון בן דן                        
 .שהסבא לימד את הנכד ,כדי שנלמד ממנה, שמואל הביא את דוגמת  זבולון בן דן

כי סבו לימד אותו  גם  נביאים וכתובים הלכה . לא לשם כך באה הדוגמא אבל מה הוא לימד אותו-

 . בשעה שעל פי ההלכה הסב צריך ללמד את נכדו  רק מקרא ואגדות-

 
 
 

U  משימה
 ?      לשם מה הובאה הדוגמא של זבולון בן דן .1

 .    שגם הסבא חייב ללמד את נכדו, כדי ללמוד. בבנו    כדי ללמוד מה חייב האב ללמד את  .א 

 .שניהם. ג 

 א"דף ל ע
 ?מד את בנו תורהעד היכן חייב אדם לל   א

  :אמר רב יהודה אמר שמואל 

 .שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות ,כגון זבולון בן דן

 !זו תורה -מקרא  :ואמר רבא .אין מלמדו משנה  -למדו מקרא :מיתיבי 

 .ולא כזבולון בן דן ,כזבולון בן דן 

דאילו התם מקרא משנה ותלמוד  -דןולא כזבולון בן  , שלמדו אבי אביו -כזבולון בן דן  

 .מקרא לבד  -ואילו הכא ,הלכות ואגדות

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 והרי שנו -  והתניא 

 ). דעה הפוכה(בברייתא         
 

 חכם זה  האי תנא-
 

 מה הביטוי – מה תלמוד לומר
 ? בא ללמד                             

 
 
  

א "דף ל ע
 מצוות לימוד תורה לבנים  ולנכדים 

 

 

  שסבא חייב ללמד את הנכד תורה, כדי ללמוד ממנה, זבולון בן דן שמואל הביא את הדוגמא של 

 !?והרי  הסב אינו חייב ללמד את נכדו תורה : שאלת הגמרא

 : כי כתוב, הרי  יש ברייתא שממנה  לומדים שסבא אינו חייב ללמד את נכדו תורה                       

 ."ולימדתם את בני בניכם"כתוב  ולא  – "UְּבֵניֶכםUַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת-ְל "                      

,   "נכדים"ששם מכתוב בפירוש  " –ֶניךָ ְוִלְבֵני בָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ " ואפילו  הפסוק                         

.  מפרשים בברייתא  שאין הכוונה ממש לנכדים                        

 ?שלמד מסבו, זבולון בן דן שמואל מביא את הדוגמא של  , אם כן, מדוע  

 
 : דתניא ,הוא דאמר כי האי תנא : הגמרא תשובת 

 .י אלא בניכםאין ל " ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- "
 " ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ  " תלמוד לומר בני בניכם מנין – 

  .בניכם ולא בנותיכם ?-" ְּבֵניֶכם" מה תלמוד לומר , אם כן
 

המפרשת בצורה אחרת את , יש ברייתא נוספת: הסבר תשובת הגמרא

את דוגמת כאשר הביא , ולפירוש  הזה התכוון  שמואל, הפסוקים האלה

 . זבולון בן דן 

 
 )ב( פירוש הפסוקים בברייתא

 ."UְּבֵניֶכםUְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- ": נאמר ) יט(בחומש דברים יא 

 ? היכן ציווי על הוראת הנכדים. בפסוק יש ציווי על לימוד הבנים :שאלת המדרש

) ונכדיך למד את בניך("   .Uֵני ָבֶניךָ ְוִלְב U ,Uְלָבֶניךָ Uוהֹוַדְעָּתם ": נאמר) ט (בספר דברים ד  :תשובת המדרש

 "   .Uְוִלְבֵני ָבֶניךָ U ,Uְלָבֶניךָ Uוהֹוַדְעָּתם " :יש פסוק המצווה על לימוד הבנים והנכדים: מסקנת המדרש

 ?"UְּבֵניֶכםUְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- "בפסוק  "Uְּבֵניֶכם"Uמה מחדשת    המילה  , אם כן                     

 .ולא את בנותיכם "-Uְּבֵניֶכם"Uתורה את  מצווה  ללמד :באה ללמד אותנו" Uְּבֵניֶכם"Uהמילה                        

 א"דף ל ע
 ?ואבי אביו מי מיחייב

 ,ולא בני בניכם  "-ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- " והתניא   

שכל המלמד את בנו  :לומר לך  "- ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ  "ומה אני מקיים  

 !ולבן בנו עד סוף כל הדורות , ולבנו,ה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לותור

 .אין לי אלא בניכם " ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת- " : דתניא ,הוא דאמר כי האי תנא 

 " ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ  " תלמוד לומר בני בניכם מנין – 

 . בניכם ולא בנותיכם ?-" יֶכםְּבנֵ " מה תלמוד לומר , אם כן



 

 

, ושמואל הביא את דוגמת זבולון בן דן , על פי הפירוש  של החכם בברייתא  אכן מצווה ללמד את הנכדים

 . בהתאם לנלמד מברייתא זו

 

Uמשימות: 

 

 : השלם את הטבלה. א
  

 הפירוש בברייתא ב  הפירוש בברייתא א                                             הפסוק        . 
   UְּבֵניֶכםUְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת-
                )יט(דברים יא                         

 ולא בני בניכם               

תורם לדורות הבאים                              

 ד אותם       כאילו לימ

 

 מצווה ממש ללמד הנכדים        

 

 

 '?דוגמת זבולון בן דן  מתאימה לפירוש הפסוקים בברייתא אי  או לפירוש הפסוקים בברייתא ב. ב   

 ___________________________________                        נמק דעתך__________________         

 

 ? ללמד את בנו  תורה עד היכן חייב אדם. ג   

         _______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 קרוב -  סמיך

 
  קרבה -סמיכות

 
 . קבלת התורה. סיניהר   חורב-

 
 , מין סדין – דיסנא

 .כיסוי ראש לא מכובד              
 

 פעוט – ינוקא 
 

  בשר   -אומצא
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  חשיבות לימוד התורה לנכדים

 

 .במשנה ובגמרא החשיבו מאוד את לימוד התורה לנכדים

 ב כאילו קבלה מהר סיניכל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתו : אמר רבי יהושע בן לוי

 
 :אמר רבי יהושע בן לוי :הסבר

 . כאילו  היה במעמד הר סיני, מחשיבה  לו התורה, כל מי שמלמד את נכדו תורה          

 ): קרבת הפסוקים(מסמיכות הפסוקים  מהיכן יודעים-           

 למד תורה לנכדיםל  -" ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ : נאמר' בדברים ד ט

.  מעמד הר סיני –" ֱאלֶֺקיָך ְּבחֵֺרב 'ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני " :ומיד אחרי כן כתוב
 

המוכיחים את חשיבות ,  חכמים הגמרא מביאה סיפורים מחיי 

 .לבניםלימוד התורה 

רבי חייא בר אבא אשכחיה לרבי יהושע בן לוי דשדי   
 .לינוקא לבי כנישתאוקא ממטי ליה  ,דיסנא ארישיה

 ? "מאי כולי האי : אמר ליה 
וסמיך  "והודעתם לבניך"מי זוטר מאי דכתיב  : אמר ליה

 !"ֱאלֶֺקיָך ְּבחֵֺרב 'ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ": ליה 
 

:  הסבר
ומיהר , רבי יהושע בן לוי הניח  מין סדין  לא מכובד על ראשו

.  לבית הכנסת הפעוט לקחת את 

 מיהרת מדוע , מה כל זה: "ו רבי חייא בר אבא ושאל אותופגש ב

" ?כך  עד שלא היה לך זמן להתלבש בצורה מכובדתכל-

    :ענה לו רבי יהושע בן לוי

 "ֱאלֶֺקיָך ְּבחֵֺרב 'ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני" שמעמד הר סיני , האם דבר קטן הוא בעיניך

 ) ?ללמד תורה לבנים ולנכדים( "...ְעָּתם ְלָבֶניךָ ְוהֹודַ " מוזכר בתורה מיד אחרי שכתוב 

 !הרי לימוד התורה לבנים  נחשב כאילו היינו במעמד הר סיני

 
 .מכאן ואילך רבי חייא בר אבא לא טעים אומצא עד דמקרי לינוקא ומוספיה

 
 

 א"דף ל ע

הכתוב כאילו קבלה כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו  : אמר רבי יהושע בן לוי

   .ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ " : שנאמר,מהר סיני 

 "" ֱאלֶֺקיָך ְּבחֵֺרב 'ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ": וסמיך ליה"

 



 

 :הסבר

על התורה  לפני שחזר עם הינוקא שלו בבוקר  טעם בשר אומאז ל, השפיעו מאוד על רבי חייאדבריו 

 . והוסיף לו עוד פרק ,  שלימד אתמול

 
 בה בר רב הונא לא טעים אומצא עד דמייתי לינוקא לבית מדרשאר         

 : הסבר

 :לימוד תורה לבנים ובני בנים  היה חשוב ומוערך גם בעיני חכמים אחרים

.  שלבית המדר ינוקא לפני שהביא את הבבוקר הונא נהג שלא לטעום בשר רב בר ה רב 
 

 

 

Uמשימות :

 
 : מה לומדים מן הסמיכות בפסוקים. 1

 " ֱאלֶֺקיָך ְּבחֵֺרב 'ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני "      " ְוִלְבֵני ָבֶניךָ , ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניךָ      

 

__________________________________________________________________ 

 
 ? ואפילו לא התלבש כראוי, יהר עם הפעוט לבית הכנסתמדוע רבי יהושע בן לוי מ. 2

 

   ___________________________________________________________________ 

 

 .שרבי חייא ורבה בר רב הונא  החשיבו והעריכו מאוד את לימוד התורה לקטנים, הוכח.3

 

         ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 לחזור ולשנן את. א–ושיננתם 

 דברי                    
 . התורה באזני הילד                  

 
 בשם – משום רבי יהושע

 רבי יהושע                         
 

 חלק את לימוד  ושילשתם-
 . התורה לשלושה חלקים           

 
  – ...אלא. ..אל תקרי

 לא לקרוא                   
  ...אלא, בצורה הרגילה             

 .כיסוי ראש לא מכובד              
 תמיד  -לעולם
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  "ושילשתם לבניך"

 
 

 

 

 

 
 

 

 : הסבר הגמרא

 " ְוִדַּבְרָּת  ָּבם, ְִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ ו ז :בדברים פרק ו נאמר

 .  לשנן את דברי התורה ולחזור עליהם שנית  באזני הילדים: פירוש

 
  "ניךושננתם לב"מאי דכתיב : אמר רב ספרא בשמו של רבי יהושע

 :הסבר

לחזור  -."  לבניך ושניתם" הרי אפשר לומר  "-ְוִׁשַּנְנָּתם"מה כוונת  התורה בהכפלת  האות נון במילה 

 . על דברי התורה שנית

לא לקרוא זאת , הכפלת האות נון במילה באה לומר ":ושלשתם"אלא  "ְִׁשַּנְנָּתם"אל תקרי : אלא

כי     , ושוב לחזור ולשנות, לשנות  את דברי התורה" .שתםלוש: "אלא לקרוא –לחזור שנית  –" שיננתם"

 . ומשנה וגמרא, מקרא:  יש בלימוד התורה  שלושה חלקים המשלימים את התורה

 
שליש  ,שליש במקרא :לעולם ישלש אדם שנותיו: לכן אמרו
 .שליש בתלמוד ,במשנה

 

  :הסבר

 שליש מחייו ילמד: תמיד יחלק  האדם את חייו לשלושה חלקים

 . ילמד גמרא  שליש מחייו ילמד משנה ושליש -, תורה

 
 מי יודע כמה חיי :שאלת הגמרא

כיצד יכול האדם לחלק את שנותיו :  הסבר שאלת הגמרא

 !?הרי אינו יודע כמה שנים יחיה, לשלושה  חלקים

 

  .ליומי, לא צריכא :תשובת  הגמרא

האדם אינו צריך לחלק מראש את כל :  הגמרא תשובת הסבר 

 . משנה ותלמוד, מקרא: ישלש בכל יום, אלא, ייו לשלושה ח

א "דף ל ע
  :יהושע בן חנניא' אמר רב ספרא משום ר    ב

  ":ושלשתם"אלא  "ְוִׁשַּנְנָּתם"אל תקרי  "ושננתם לבניך"מאי דכתיב 

 .שליש בתלמוד ,שליש במשנה ,שליש במקרא :לעולם ישלש אדם שנותיו

 .ליומי ,לא צריכא -חיימי יודע כמה  

 



 

 :משימות 
 

 _________________________________________________ "לשנן ": מה פירוש . 1

 

 )ז דברים פרק ו ("  ְוִדַּבְרָּת  ָּבם, ְִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ ו: הסבר. 2

__________________________________ 

 

 " ְוִדַּבְרָּת  ָּבם, ְלָבֶניךָ  ְִׁשַּנְנָּתםו": במקום " לבניך לשתםוש"יש לקרוא  בתורה   על סמך מה. 3

 

    ___________________________________________________________________ 

 

 ? __________________________________מה הם שלושת החלקים שיש בלימוד התורה.  א. 4

 ? _________________________שר להספיק בחיים את לימוד שלושת חלקי התורהכיצד אפ. ב    

        _________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

א "דף ל ע
 סופרים

 
 

 
 . שבתורה כי היו סופרים את כל האותיות" סופרים"החכמים הראשונים נקרא  : הסבר

 ,איזו מילה היא חצי מכל המילים בתורה, הסופרים מצאו איזו אות היא חצי מכל האותיות בתורה            

 .        ואיזה פסוק הוא חצי מכל הפסוקים בתורה             

 . היא חצי מן האותיות בכל התורה' האות ו –ן ֹוָּגחּכֹל הֹוֵלְך ַעל-:   ויקרא יא מב
 

 . הן חצי מן המילים בתורה" ָּדרֹׁש ָּדַרׁש"מילים ה – ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה, ֵאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת:  טזויקרא י 

כל באמצע  " ָּלחּגַ ִהְת ו"הפסוק שמתחיל במילה "  לֹא ְיַגֵּלחַ , ַהֶּנֶתקְוֶאת-ָּלח--ּגַ ְוִהְת  " : ויקרא יג לג 
.  פסוקי התורה                      

 

ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמּיָ  : יד  תהילים פ
עַ 

  .נמצאת באמצע ספר תהילים"  יער"במילה ' האות ע ר
.  ספר תהילים פסוק זה הוא חצי מפסוקי   ..."ֹןְיַכֵּפר ָעו, ְוהּוא ַרחּום  :  תהילים עח  לח

 
 
 
 

 
: משימות

 
 
____________ ______________________" סופרים" מדוע החכמים הראשונים נקראו בשם . 1
 
 .פסוקים או מילים בתורה, לחלוקת  אותיותתן שתי דוגמאות  .2
 
 _________________________________________________________________. א   
 

 ___________________ _____________________________________________. ב   
 
 
_________________________ _________? היליםאיזה פסוק בתורה הוא אמצעו של ספר ת. 3

א "דף ל ע
 :שהיו אומרים ,שהיו סופרים כל האותיות שבתורה ,"סופרים"לפיכך נקראו ראשונים 

 .ספר תורהיות של חציין של אות - ןֹוָּגח ו ד"וא 
   ,חציין של תיבות"-ָּדרֹׁש ָּדַרׁש  " 

 .של פסוקים " -ָּלחּגַ ְִהְת " 

ְיַכְרְסֶמָּנה ֲחִזיר ִמּיָ  "
עַ 

 .חציין של תהלים  "-יער"ן ד"עי "ר
 .חציו דפסוקים  " - ֹןְיַכֵּפר ָעו, ְוהּוא ַרחּום " 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 ספרו אותם    מנאום-

 )את פסוקי בתורה(               
            

 
 בכתיבבתורה  מילים –תרות י. 

 . 'או י' בהוספת ו,  מלא             
 ְּבכֹורלמשל                        

 . 
 מילים בכתיב –  חסרות-
 'או י' בהשמטת ו, חסר          

 ְּבכֺר: למשל               
 הם   אינהו-

 
 אנחנו   אנן-

            
            

                        
 
  

 
 

א "דף ל ע
 חסרות ויתירות

 
U  חסרות

"  חסרות" אלה נקראות  ' -או י' הן נכתבות בלי ו יש מילים בתורה הנכתבות בכתיב חסר-

 )'בלי י( ְוִלַּמְדֶּתם ")             'בלי ו(   דברים כא  טו ... ַהְּבכֺרְוָהָיה ַהֵּבן  :דוגמא לחסרות

 
U יתירות

."  יתירות"אלה נקראות  ' -או י' עם ו יש מילים הנכתבות בכתיב מלא-

               )'תוספת  ו" (ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה ְּבכֹורּכֺל :  " 'שמות לד כ...  :דוגמא ליתירות

 

 

 . היא חצי מן האותיות בכל התורה ןֹוָּגחבמילה ' האות ולמדנו ש 

 ,האם היא נמצאת  בחצי   הראשון של ספר התורה, ןֹוָּגחה במיל' האות ו: שאל רב יוסף
 ?   או מתחילה כבר את האותיות בחציו השני                      

 
 

 ואימנינהו ספר תורהניתי " : אמרו ליה
 !"'לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום' :מי לא אמר רבה בר בר חנה .
  

 : הסבר
אחר שביקשו חכמים היה עניין : ר בר חנהרבה בנלמד מדברי  :ענו לו

ספרו את , חכמים לא זזו  עד שהביאו ספר תורה, באותו עניין :לברר

 .האותיות וביררו את העניין

ואז , נספור את האותיות, ניקח ספר תורה. גם אנו יכולים לעשות כך

 . ןֹוָּגחבמילה ' נדע באיזה צד של התורה נמצאת האות ו
        

  ."אנן לא בקיאינן ,אינהו בקיאי בחסירות ויתרות" : אמר להו
 
 

.  יש הבדל בין המקרה ההוא  למקרה שלנו: אמר להם רב יוסף :הסבר

שספרו את אותיות התורה וביררו את העניין היו  החכמים           

 ?יסאמהאי גיסא או מהאי ג , " ןֹוָּגח ו ד"וא" :בעי רב יוסף

לא זזו משם ' :מי לא אמר רבה בר בר חנה .ואימנינהו ספר תורהניתי " : אמרו ליה 

 !"'עד שהביאו ספר תורה ומנאום

  ."אנן לא בקיאינן ,אינהו בקיאי בחסירות ויתרות" : אמר להו 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 בארץ ישראל   במערבא-

            
 
 בכתיבבתורה  מילים –יתרות . 

 . 'או י' בהוספת ו,  מלא             
 ְּבכֹורלמשל                        

 . 
                          

 
  
 

     
                     

                 
                  
   

 
     

 
 
  

ולכן , בקיאים במילים  חסרות ויתרות           

.  יכלו לבדוק את העניין          

ולכן  איננו , איננו בקיאים במילים חסרות ויתירות, אבל אנו          

.  יכולים לדייק בתשובה          

 

 . . אמצע כל פסוקי התורההיא  ויקרא יג לג בספר   "ָּלחּגַ ְוִהְת  " מילה הלמדנו ש

ספר האם היא נמצאת  בפסוקים השייכים לחצי   הראשון של ,   ָּלחּגַ ְוִהְת  " מילה ה: שאל רב יוסף
 ? או מתחילה כבר את חציו השני, התורה

 
 !ייפסוקי מיהא ליתו לימנו : אביי אמר ליה 

 
 : הסבר

 .את הפסוקים כבר אין בעייה לספור :ענה לו אביי

" ָּלחּגַ ְוִהְת  "נוכל לברר אם המילה, אחרי ספירת פסוקי התורה
 . או לחצי השני, שייכת לחצי הראשון של פסוקי התורה

 
 

   .בפסוקי נמי לא בקיאינן :וסףתשובת רב י

 . גם בספירת פסוקי התורה איננו בקיאים

:  אמרמארץ ישראל לבבל רב אחא בר אדא כאשר הגיע : הוכחה

 : בארץ ישראל מחלקים לשלושה פסוקים את פסוק ט בשמות פרק יט "  

 
 ,ֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ּבַ , ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן, מֶֹׁשהַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל-

 . ְיהָוהֶאל-, ִּדְבֵרי ָהָעםַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ֶאת-; ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלםְוַגם- 
 

 . לא נוכל לספור את פסוקי התורה, לכן, שישנם עוד פסוקים שאיננו מחלקים נכון, יש חשש

 

 

 .ושמונים ושמונה פסוקים חמשת אלפים ושמונה מאותבתורה יש : שנו חכמים

 ?מהאי גיסא או מהאי גיסא " והתגלח : "בעי רב יוסף

 !ייפסוקי מיהא ליתו לימנו : אביי אמר ליה  

במערבא פסקי ליה  : דכי אתא רב אחא בר אדא אמר . נמי לא בקיאינןבפסוקי   -

 ", ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן, מֶֹׁשהַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל- : "להאי קרא לתלתא פסוקי

 :תנו רבנן
יתר עליו  ,ספר תורהמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ח

 .חסר ממנו דברי הימים שמונה , תהלים שמונה

 



 

ובספר דברי הימים יש שמונה פסוקים פחות  , בספר תהילים יש שמונה פסוקים יותר מפסוקי התורה 

 ממספר כל הפסוקים בתורה

: ותמשימ
 
 
_________________________ ________ ? מדוע הציעו לרב יוסף לספור את אותיות התורה . 1
 
  ."אנן לא בקיאינן ,ירות ויתרותאינהו בקיאי בחס" : אמר להו .2
 
 
 ? ___________________________________________________מי אמר משפט זה. א

 ____________________________ ______________________הסבר מה הן חסרות. ב

 _____________________________________________________הסבר מה הן יתרות. ג

 _________________________________________________________משפט זההסבר . ד

  ____________________________מדוע ? ___________________ למי נאמר משפט זה. ה

 
 ?________________________________מדוע הציעו לרב יוסף לספור את פסוקי התורה. 3
 
_________________________ _________? ורהמדוע יש בעיה לספור את פסוקי הת.  . 4
 
 . שבארץ ישראל יש פסוקים המתחלקים בצורה שונה מחלוקת הפסוקים בבבל, הוכח.5

 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
ך "כתוב בתנ, נאמר  -:ואומר

     
 מקורב, מכר   -מָֺדע 

            
 חכמה     -ִּביָנה

 
 כלי לחיצים  -הַאְׁשּפָ 

 
 . האשפה שלו – ֹוַאְׁשָּפת

 
 יכניעו  – ְיַדְּברּו

  
מיד בתחילת  –   .ַּבָּׁשַער  

 .                     המתקפה
 
 .  עניין, נושא -.ַּבָּׁשַער 
 

 כך  –כן בני הנעורים
 לומדי התורה                       

 
  

 
 
 
- 

 ב"דף ל עא
 בתורהוחדות בקיאות  ושיננתם-

 
 

 
 . חדות, שנינותהמילה נובעת מ  –" ושננתם" : שנו חכמים: הסבר

 אלא תדע את  הדברים, אל תתחיל לגמגם ואם ישאלו אותך-, שתהיה בקי וחד בדברי התורה          

 . באופן שוטף          

 
Uהיחס אל חכמת התורה 

 
הקוראים לנו  להתחבר אל חכמת , חכמים הביאו פסוקים מספר משלי  

 ,התורה

 :ם וחדים בדברי תורהולהיות בקיאי 
 

 ומכירתהיה קרוב לחכמה ;   ֲאחִֹתי ָאְּת , ֱאמֹר ַלָחְכָמה:  משלי ז ד

 .כאילו היא אחותךאותה                                                       

 תהיה מודע    ַלִּביָנה ִתְקָרא, ּומָֹדע  :המשך הפסוק הוא                

 . תראה בה מכר. קרוב אליה, לבינה                                           

 
    לּוַח ִלֶּבךָ ַעל-, ָּכְתֵבם ;   ֶאְצְּבעֶֹתיךָ ָקְׁשֵרם ַעל-: משלי ז ג 

 בולטים קרוביםתחבר את דברי החכמה אל מקומות               

 . על לבך, על אצבעותיך: חשובים בגוףו              

 

 ב "דף ל עא
שאם ישאל לך אדם דבר אל  , שיהו דברי תורה מחודדים בפיך  "-ושננתם" : תנו רבנן  .ג

 , 'וגו " ֲאחִֹתי ָאְּת , ָחְכָמהֱאמֹר לַ : שנאמר , אלא אמור לו מיד , תגמגם ותאמר לו
 
 ."   לּוַח ִלֶּבךָ ַעל-, ָּכְתֵבם ;   ֶאְצְּבעֶֹתיךָ ָקְׁשֵרם ַעל-" :      ואומר 

 .".ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ֵּכן    ִּגּבֹור--ְּכִחִּצים ְּבַיד- ":       ואומר

 ." ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים:        "ואומר

 . "ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו, ַעִּמים :   ְׁשנּוִנים, ִחֶּציךָ  ":       ואומר

: ֵמֶהם, ַאְׁשָּפתֹוֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת-    ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר--:       " ואומר

 ".אֹוְיִבים ַּבָּׁשַערְיַדְּברּו ֶאת-ִּכי-    ֵיבֹׁשּו--לֹא-                       



 

 
 : מושגים וביטויים

 
נושא משותף   -שער אחד 

 
 , שם מקום  - ָוֵהב
 מתחנות בני ישראל במדבר      
 אהבה:  בענייננו       

 
מתחנות בני      -סּוָפהו  ָוֵהב

מוזכרים בספר , ישראל במדבר
 '    מלחמות ה

  
 , שם מקום -  סּוָפה

 מדברמתחנות בני ישראל ב      
 : בענייננו      

          סופה של המחלוקת        
            
 , מדברים ביניהם – ְיַדְּברּו

 .  משלימים             
  – ...אלא... אל תקרי

 לא לקרוא                   
  ...אלא, בצורה הרגילה             

 
 
  

. לחיצים חדים וקולעים בידי גיבור) בני הנעורים(ם המדמים את הבנים לומדי התורה חכמים הביאו פסוקי

 .ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ֵּכן    ִּגּבֹור--ְּכִחִּצים ְּבַיד-:   תהילים קכז ד

והלומדים נחשבים לגיבור המיומן , ך  מלמדים שדברי התורה הם חדים כמו חיצים"פסוקים רבים בתנ

 . מי שהתאמן בדברי החכמה מסוגל להתמודד ולהגיב בשנינות.   מהבכלי הנשק הנקרא חכ

        ."ִחֵּצי ִגּבֹור ְׁשנּוִנים":    'תהילים קכ ד

 ַּתְחֶּתיָך ִיְּפלּו, ַעִּמים :   ְׁשנּוִנים, ִחֶּציךָ :  תהילים מה ו 
 :תהילים קכז ה  

: םֵמהֶ , ַאְׁשָּפתֹוֲאֶׁשר ִמֵּלא ֶאת-    ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר-- 

 .אֹוְיִבים ַּבָּׁשַערְיַדְּברּו ֶאת-ִּכי-    ֵיבֹׁשּו--לֹא-
 

Uכוחה של החכמה: 

 להתמודדכי החכמה עוזרת לו , )חכמה לוקח לו צידה לדרך-. (מאושר מי שמצטייד בחיצי החכמה

 . מיד בתחילת ההתקפה שלהם ) אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער(יריבים לנצח את הו

 

 ?"אויבים בשעראת " מאי      : שאלת הגמרא

  ?מה הקשר של אויבים בשער לענין החכמה : הסבר

 

:  תשובת הגמרא
 

נעשים  הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד-, אפילו האב ובנו: אמר רבי חייא בר אבא
את והב : " שנאמר, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, אויבים זה את זה

 ."בסֹופה"א אל" בסּופה"אל תקרי ."  בסופה
 

 . לא מדובר על אויבים במלחמה ממש: הסבר

שעוסקים בתורה באותו , או רב ותלמידואפילו אב ובנו , אלא  

 .  עשויים להתווכח ולהגיע  להגיע למחלוקת עניין

בגלל המחלוקות  ואויביםיריבים  עלולים להיות הם  אפילו ו

 "אויבים בשער" הם נקראים 

  ְיַדְּברּואבל בסוף 

מגיעים אל ואינם  זזים עד ש, מת התורה גורמת להם להשליםחכ

. ונעשים אוהבים זה את זהולכן , מגיעים למסקנה אחת , האמת

 

: דרשו את הפסוק  מבמדבר כא יד , לחיזוק הפירוש הזה

ָוֵהב ְּבסּוָפה ֶאת-                    

.  הם תחנות שעברו בני ישראל במדבר והב וסופה

   ."בסֹופה"אלא " בסּופה"תקרי  אל: במדרש לימדו



 

 יש אהבה – והב בסופה של המחלוקת יש

 

 
U משימות : 

 
 
 ? _______________________________כיצד מסבירים חכמים את המילה "ושננתם". 1 
 
." ושיננתם" כתוב שני פירושים למילה . 2 

_________________________________________________________ . א   

__________________________________________________________ . ב   

 

 ?להתייחס אל חכמת התורהחכמים  כיצד מציעים . 3 
       

 ֲאחִֹתי ָאְּת , ֱאמֹר ַלָחְכָמה.  א

____________________________________________ 

 ______________________________________ _____________   ַלִּביָנה ִתְקָרא, ּומָֹדע. ב

   לּוַח ִלֶּבךָ ַעל-, ָּכְתֵבם ;   ֶאְצְּבעֶֹתיךָ ָקְׁשֵרם ַעל- .ג

___________________________________ 

 
? מדוע מדמים את חכמת התורה לחיצים. 4

 _____________________________________________________________ 

    

 ?מהו כוחה של החכמה  לפי פסוק זה .אֹוְיִבים ַּבָּׁשַערֶאת- ְיַדְּברּוִּכי-.     5

        _______________________________________________________________ 

   ? מה הקשר בין חכמת התורה לאויבים בשער, לפי המדרש  ."בסֹופה"אלא " בסּופה"אל תקרי . 6

 _______________________________________________________האויבים הם        

_______________________________________________  ________סיבת היריבות    

_____________________________________________ ______   סופה של המחלוקת    

 __________________________________________________הגורם להשלמת היריבים   

 
 

 אֹוְיִבים ַּבָּׁשַערְיַדְּברּו ֶאת- כתוב שני פירושים למילים. 7
 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
 .תחבושת  -רטיה 

 
 קר  -  צונן-

            
   רקב נומי-

 
 . טעם טוב, תיקון   -תבלין

 סם מרפא                           
            

 
  

 ________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________ .ב

 

 
 ב"ע' דף ל                                                   

התורה כסם חיים                                               
 

 
 

U  התורה היא סם חיים
 

: בחומש דברים יא יח   נאמר

 ; ַנְפְׁשֶכםְלַבְבֶכם ְוַעל-ַעל-, ְּדָבַרי ֵאֶּלהֶאת- ְוַׂשְמֶּתם 

.  שימו את דברי התורה על ליבכם :הסבר

 
 סם   תם  : ופירשו אותה" ושמתם" חכמים דרשו את המילה 

UברהסU :סם המקיף את כל התחומים ומרפא . התורה היא סם שלם

 . את כל הפגעים והצרות

 . התורה היא סם חיים

 
Uהתורה היא תרופת מגן נגד יצר הרע 

 

 ב"ע' דף ל
  : תנו רבנן    א

 .תם סם  "- ְוַׂשְמֶּתם "

 .נמשלה תורה כסם חיים 

כל זמן  , בני: "משל לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו ואמר לו  

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

 .ואין אתה מתיירא,בצונן

 .הרי היא מעלה נומי   -ואם אתה מעבירה 

 .ובראתי לו תורה תבלין ,בראתי יצר הרע ,בני" : אמר להם לישראל כך הקדוש ברוך הוא

 " ְׂשֵאת, ֵּתיִטיבֲהלֹוא ִאם-" : ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו שנאמר 

  ". ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֺבץ : "מרשנא , אתם נמסרים בידו ,ואם אין אתם עוסקין בתורה 

 ."ְּתׁשּוָקתֹו ךָ ְוֵאֶלי : "שנאמר , שכל משאו ומתנו בך , ולא עוד אלא

 " ּבֹוִּתְמָׁשל-  ְוַאָּתה " : שנאמר , אתה מושל בו -ואם אתה רוצה  

  



 

 
 : מושגים וביטויים

 
            
 , תשפר את התנהגותך – תיטיב

 תלמד תורה   : בענייננו              
 

            
 . תתגבר על יצר  הרע – שאת

 .   תהיה נישא וגבוה מעליו         
 

יצר     -ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֺבץ
להחטיא אותנו  לנו  הרע אורב 

 
 העיסוק שלו – משאו ומתנו

 
אתה כל   –ְּתׁשּוָקתֹו ְוֵאֶליךָ 
הזמן 

 אל יצר הרע משתוקק                
 . ומתפתה לעשות דברים רעים   
  

אתה  –. ּבֹוִּתְמָׁשל- ְוַאָּתה
 . מסוגל לשלוט ביצר הרע

:  משל
 : הניח לו תחבושת על המכה ואמר לו, לאחר מכן. אדם היכה את בנו מכה גדולה

 .ל לאכול ולשתות מה שאתה רוצה אתה יכו. אתה מוגן כל זמן שהתחבושת שלך על הפצע-, בני" 

 . אתה יכול להתרחץ במים חמים או קרים כפי שאתה אוהב

 . מיד הפצע נרקב ומסכן אותך אבל אם תסיר את התחבושת-

 
 : נמשל

 . והתחבושת היא התורה, המכה הגדולה היא יצר הרע

זו  גם תחבושת - אבל כנגד יצר הרע בראתי. בראתי יצר הרע, בני: " הקדוש ברוך הוא אמר לישראל

 . התורה

 .התורה היא סם מרפא תיקון וטעם טוב-, התורה היא תבלין

 . יצר הרע לא יכול לשלוט בכם כל זמן שאתם עוסקים בתורה-

 "ְׂשֵאת, ֵּתיִטיבֲהלֹוא ִאם-": 'לומדים זאת מבראשית ד ז

 " ְׂשֵאת, ֵּתיִטיבֹוא ִאם-למה נפלו פניך ֲהל: " הוא אמר לו'  ה, לאחר שמנחתו של קין לא התקבלה :הסבר

 . הרי אם תיטיב את התנהגותך אתה תתגבר על יצר הרע, למה אתה מיואש :הפסוק בענייננו הסבר

 . נוכל להתחזק ולהתגבר על יצר הרע אם  נשפר את התנהגותנו ונעסוק בתורה-. וכך כל עם ישראל         

      

Uהשפעתו של יצר הרע 

 
 : גמרא

  ". ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֺבץ : "מרשנא , אתם נמסרים בידו ,בתורה ואם אין אתם עוסקין
 

 . אתם בידיים של יצר הרע אם לא תעסקו בתורה-: ממשיך ואומר לעם ישראל' ה: הסבר

 שתפגע בכם ותסכןיוביל אתכם בדרך כי יצר הרע , הפצע יחמיר. כאילו הסרתם את התחבושת          

  . אתכם           

, ְוִאם לֺא ֵתיִטיב: 'בראשית ד ז,  לקין' כמו שאמר ה           

את רֵֺבץ  ַלֶּפַתח ַחָּט

יצר הרע אורב  אם לא תיטיב את התנהגותך-: הסבר הפסוק 

 . לך להחטיא אותך עוד ועוד

 
 :גמרא

 ְוֵאֶליךָ  : "שנאמר , שכל משאו ומתנו בך , ולא עוד אלא
 ."ְּתׁשּוָקתֹו

  
הוא , ב ומחכה להחטיא אותךשיצר הרע אור, לא די : הסבר

 וגורם , הוא כל הזמן עוסק בך". ממכר"גם 

 .להשתוקק לעשות דברים רעים –לך להשתוקק אליו 

 ."ְוֵאֶליָך ְּתׁשּוָקתֹו "      :בראשית ד זכפי שנאמר ב 



 

 

Uכוחנו כנגד יצר הרע. 

 , אל קין' כמו שאמר ה, יולמשול ביצר הרע ולהתגבר עלאנו יכולים , להיות חזקיםאנו יכולים    -שנימצד 

.  ּבֹוִּתְמָׁשל-, ְוַאָּתה             ) :בראשית ד ז(

 

 
U משימות 

 
? תועיל התחבושת למכתו של הבן, באיזה תנאי .1

__________________________________________________________ 

 ? מה יקרה אם הבן יסיר את התחבושת .2

_____________________________________________________________ 

 ___________________________________? מי הם בניו של הקדוש ברוך הוא .3

 _________________________? שהיכה הקדוש ברוך הוא את בניו, מה היא המכה .4

 ________________________________________? מה היא התחבושת למכה  .5

 ? ________________________________מתי עלול היצר הרע להתגבר עלינו .6

 . שיש בכוחינו להתגבר על יצר הרע, הבא פסוקים המוכיחים .7

 _______________________________________________________. א

 _______________________________________________________. ב

 ____________________________? _____________במה  התורה היא סם חיים. 8          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

 
            

 , הקדוש ברוך – יוצרו
 שיצר את היצר הרע           

 
            

יצר הרע קם  – מתחדש עליו 
 .    לפתות את האדם כל יום מחדש

 
יצר הרע     -מבקש להמיתו

כדי , משכנע את האדם לחטוא
 . שימות

 
אין מי  –ואין יכול לו 

  . שמתגבר על יצר הרע
 

יצר הרע   –צופה רשע לצדיק
כדי לפתות , אורב לאדם התמים

 . אותו לחטוא
  

 . דֹוַיַעְזֶבּנּו ְביָ לֺא- אלוקים
לא מניח ליצר הרע לפעול ' ה –

 את כל הרעה שהוא מתכנן 

 
 
 
 
 
 
 
 ב"ע' דף ל

U אויב רע וחזק  –יצר הרע 

 
 

 קורא לו, שברא את יצר הרע, עד שאפילו הקדוש ברוך הוא, כך קשהיצר הרע הוא כל-: אמרו חכמים

"  ִמְּנֻעָריו UַרעUִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם " : 'בספר בראשית ח כא'  כי כך אמר ה." רע" 

ֵיֶצר ְוָכל- "' בראשית  ו הוכך נאמר ב, יצר הרע  קם על האדם ומפתה אותו  כל יום מחדש: י יצחקאמר רב

ֺת ִלּבֹו   " .Uַהּיֹוםָּכל-Uַרק ַרע , ַמְחְׁשב

 
 : גמרא

יצרו של אדם מתגבר עליו בכל :  ואמר רבי שמעון  בן לוי

: שנאמר ,  יום ומבקש להמיתו

 ."ַלֲהִמיתֹו, ְמַבֵּקׁשּו ;   ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע" 

, האורב לאדם התמים בכל יום , הרשע הוא יצר הרע :הסבר

 , ומבקש להפיל אותו בפח  החטאים והמעשים הרעים

  תהילים לז לבלומדים זאת מהנאמר  ב. וכך לגרום למותו      

." ַלֲהִמיתֹו, ּוְמַבֵּקׁש ;   ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע"       

 

Uר התגברות על היצ

 
: " שנאמר, ואין יכול לו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר" 

 ".ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו אלוקים  לֺא-

UהסברU   :הקדוש ברוך הוא לא מניח ליצר הרע להתגבר עלינו. 

 ב"ע' דף ל
ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע : " שנאמר" רע"שאפילו יוצרו קראו ,  קשה יצר הרע:  תנו רבנן

"  ֻעָריוִמְּנ
"  . ַהּיֹוםַרק ַרע ָּכל- : "שנאמר,  יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום:  אמר רב יצחק 
: שנאמר ,  יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו:  ואמר רבי שמעון  בן לוי 

 ".ַלֲהִמיתֹו, ּוְמַבֵּקׁש ;   ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע" 

 " ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹואלוקים  לֺא-" : שנאמר, אין יכול לוו, רואלמלא הקדוש ברוך הוא עוז" 



 

 לא הייתה אפשרות להתגבר על יצר הרע –לא היה עוזר לנו   אם הקדוש ברוך הוא           

". ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו אלוקים  לֺא-: " ז לבתהילים לבשנאמר              

 " ּבֹוִּתְמָׁשל-, ְוַאָּתה " : שנאמר  ,אתה מושל בו ואם אתה רוצה -: נשווה לפירוש אחר         

 . בכוחו של כל אדם להתגבר על היצר הרע        

U  משימות
 
 ? במה גדול כוחו של יצר הרע. 1
 

 ) ' בראשית  ו הב( " . ַהּיֹוםַרק ַרע ָּכל- : ". א   

     ____________________________________________ ___________________ 

  תהילים לז לב "ַלֲהִמיתֹו, ּוְמַבֵּקׁש ;   ַלַּצִּדיק, צֹוֶפה ָרָׁשע". ב   

      ______________________________________________________________ 

 

 :צר לפי הפסוקים הבאים מי יכול  להתגבר על הי .2

   : לבתהילים לז  " ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹואלוקים  לֺא-"     

 

       _____________________________________________________ 

    בראשית ד ז " ּבֹוִּתְמָׁשל-, ְוַאָּתה "         

 

             __________________________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : ושגים וביטוייםמ

 
            
 .רשע חסר מצפון –מנוול

 . הכוונה ליצר הרע             
           
 .    נמס – נימוח 

 
 . המסו, טחנו ופוררו    -שחקו

 
  

 

 

 

 

  ב"ע' דף ל
  התגברות על היצר 

 

 

 !  יש לזה פתרון –אם נתקלת ביצר הרע המנוול: שנה החכם בבית מדרשו של רבי ישמעאל

 . משוך אותו לבית המדרש

וכך , כי בבית המדרש לומדים תורה, בבית המדרש הוא מתפוצץ –אפילו אם יצר הרע קשה כמו ברזל 

 "  ְיפֵֺצץ ָסַלע, ּוְכַפִּטיׁש   ֲהלֹוא כֺה ְדָבִרי ָּכֵאׁש:   "'על דבר הכג כט כט  ירמיהוכתוב ב

 . והם יכולים לפוצץ אפילו את יצר הרע המנוול והחזק כברזל, דברי התורה חזקים כמו אש וכמו פטיש

 
 . אלא  גם למים, דברי התורה דומים לא רק לפטיש ואש

ם ָצֵמא ְלכּו ַלַּמיִ הֹוי ָּכל-: ישעיהו הנביא אומר על דברי התורה

 ) ישעיהו נה א א (

המים יותר . לאט לאט הם ממסים את האבן –ומה תכונת המים 

 :כפי שאמר איוב, חזקים מן האבן

 )  איוב יד יט יט(   ָׁשֲחקּו ַמִים, ֲאָבִנים 

אפילו את האבנים המים מצליחים לשחוק-:   הסבר הפסוק

 . לטחון לפורר  ולהמס

כי בבית המדרש לומדים תורה הדומה , בבית המדרש הוא נמס אפילו אם יצר הרע קשה כמו אבן-, ולכן

 . למים

 
 משימה

 צטט והסבר? למה דומים דברי התורה. 1

    ___________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

 ב"ע' דף ל
. משכהו לבית המדרש  מנוול זה- אם פגע בך, בני:  ישמעאל' תנא דבי ר

,  נימוח אם אבן הוא – 
"  ְיפֵֺצץ ָסַלע , ֲהלֹוא כֺה ְדָבִרי ָּכֵאׁש   ּוְכַפִּטיׁש": שנאמר,  מתפוצץ  ואם ברזל הוא- 

    ."ָׁשֲחקּו ַמִים   , ֲאָבִנים: " ואומר"  ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים הֹוי ָּכל-" : שנאמר ,  נימוח אם אבן הוא – 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 ? מנין לנו -?מנלן

  
 . מסכימים עם זה –  בשלמא

 
רים הגב -דקפצו עלה אינשי

 .יתלהבו ויתעניינו בבת
 
  

 

 ? _______________כיצד  מכנים את יצר הרע בבית מדרשו של רבי ישמעאל - .2

 ______________________נמק ? _________________   מהי הדרך להתגבר על יצר הרע. 3

    ___________________________________________________________________ 

ב "דף ל ע
"  אישהלהשיאו "

 

"  שהלהשיאו א : "בין המצוות שחייב האב לקיים בבנו

 ? מנין לנו שהאב חייב להשיא אישה לבנו: שאלת הגמרא

  ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים, ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות, ְקחּו ָנִׁשים: כתוב בירמיהו כט ו  :תשובת הגמרא

 " ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשיםְוֶאת-                                                                                               

 

 . השיאו את הבנים שלכם לנשים   ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים: הסבר הפסוק

 . השיאו את הבנות שלכם לגברים ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשים               

 

 ?בידו היא   -אלא בתו ,בידו -בנו בשלמא : שאלת הגמרא

, אנחנו מסכימים  שהאב צריך להשיא את בנו: הסבר שאלת הגמרא

או לומר לבנו , הוא יכול למצוא אישה לבנו. כי העניין נתון בידיו

 . לשאת אישה

הרי ההחלטה בידי הגבר אם ? האם הדבר תלוי בו אבל לגבי האישה-

 .   הוא ירצה להתחתן איתה

 

  :כי היכי דקפצו עלה אינשי ,ונכסייה ,ולבשייה ,ניתן לה מידי : הכי קאמר להו- :אתשובת הגמר

עשו  למען בנותיכם דברים שיגרמו : כוונת דבריו של ירמיהו הנביא אל האבות :תשובת הגמראהסבר 

 . ונכסים ורכוש, ולבוש, )סכום כסף לנישואיה(תנו להן  נדוניה : לגברים להתעניין בהן

 

 ב "דף ל ע                                       
 ?מנלן "להשיאו אשה"

ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת-, ים ּוָבנֹותְוהֹוִלידּו ָּבִנ, ְקחּו ָנִׁשים " :דכתיב 

"  ַלֲאָנִׁשים

 ?בידו היא   -אלא בתו ,בידו -בשלמא בנו  

:  כי היכי דקפצו עלה אינשי ,ונכסייה ,ולבשייה ,ניתן לה מידי : הכי קאמר להו- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :תמשימו

 " ְּבנֹוֵתיֶכם ְּתנּו ַלֲאָנִׁשיםּוְקחּו ִלְבֵניֶכם ָנִׁשים ְוֶאת-  ,ְוהֹוִלידּו ָּבִנים ּוָבנֹות, ְקחּו ָנִׁשים " .1

 ___________________________________________ ?מה לומדים מן הפסוק      
 

? אי אפשר  לצוות על האב להשיא את בתו, לדעת הגמרא, מדוע.2

____________________________________________________________________ 

 

? מה התכוון ירמיהו ללמד את האבות..." הכי קאמר להו". 3

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 לפרנסה מקצוע -אומנות

 
 ? מנין לנו -?מנלן

  
 ך"כתוב בתנ –  דאמר קרא

 
 ,אומנות: בענייננו -חיים

 מקצוע                            
 

 אשתך, אשה ממש אשה   -
 

 תורה אשה   -
 
  

 
 
 
 
 
 ב"דף ל  ע

 ללמדו אומנות

 

 .ללמדו מקצוע " –ללמדו אומנות : "בין המצוות שחייב האב לקיים בבנו

 ? מנין לנו שהאב חייב ללמד את בנו מקצוע: שאלת הגמרא

 "ָאַהְבּתָ ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ְרֵאה ַחִּיים ִעם-": ' כתוב בקהלת ט  :תשובת הגמרא

 :שני פירושיםעים פה מוצלפסוק זה 

 
, ובפסוק מדובר לא  רק על אישה. מדובר על אישה ממש : פירוש א

 ."חיים"אלא גם על 

. כך הוא חייב ללמדו חיים כשם שהאב חייב להשיא אישה לבנו-

חיים הם מקצוע שיאפשר לו פרנסה ויבסס אותו . חיים הם אומנות

 .מבחינה כלכלית בחייו עם אשתו

 
ובפסוק מדובר לא  . ר אהבת היא משל לתורההאישה אש פירוש ב 

 ."חיים"אלא גם על , רק על תורה

. כך הוא חייב ללמדו חיים כשם שהאב חייב ללמד את בנו תורה-

חיים הם מקצוע שיאפשר לו פרנסה ויבסס אותו . חיים הם אומנות

 . לחיות צריכים להתפרנס כדי –וגם כאשר לומדים תורה , אין לסמוך על הנס. מבחינה כלכלית

 
 

:  משימות
 )' כתוב בקהלת ט . (  "ָאַהְבּתָ ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ְרֵאה ַחּיִים ִעם- . "1

 
 ? ___________________________________________בענייננו" חיים"מה פירוש  •

 _________________ ב__________     _____.א" .   אשה"ציין שני פירושים למילה  •

 ב"דף ל  ע

 ?מנלן"ללמדו אומנות"

" ָאַהְבּתָ ִאָּׁשה ֲאֶׁשר-ְרֵאה ַחִּיים ִעם-" :אמר חזקיה דאמר קרא

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

 .כך חייב ללמדו אומנות  .ורהכשם שחייב ללמדו ת -אם תורה היא  



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 . שוד – ליסטות

 
מה ההבדל  – מאי  בינייהו

? ביניהם                             
יש הבדל   –איכא בינייהו 

 ביניהם                               
 

,  מה הטעם – מאי טעמא
הסיבה                               

 חיים      -חיותיה

 ? ___________________________האב לקיים בבנו לפי פירוש א אילו שני דברים חייב  •

 ? ___________________________אילו שני דברים חייב האב לקיים בבנו לפי פירוש ב  •

 ? _____________________________________מדוע יש צורך ללמד את הבן אומנות •

ב "דף ל ע
כאילו מלמדו ליסטות 

 
 'אינו מלמדו אומנות מלמדו ליסטותכל ש"  רבי יהודה אומר"
 "כאילו מלמדו ליסטות"אלא  ! ?סלקא דעתךליסטות  
 :איכא בינייהו דאגמריה עיסקא  ? -מאי בינייהו 
 
 

:  יהודהציטטה הגמרא  מן הברייתא את דברי רבי , בנושא חובת האב ללמד את בנו אומנות :הסבר

 ".מלמדו ליסטות  -כל שאינו מלמד את בנו אומנות" 

 
 .מלמד אותו לשדוד אנשים שאינו מלמד את בנו מקצוע לפרנסתו-, כל אב: הסבר דברי רבי יהודה

                                                ?לשדוד את בנו מלמד  האבש, רבי יהודה התכווןש, עולה בדעתך האם: הגמרא העירה באותו עניין

 מקצוע לפרנסתו-, אומנותשאינו מלמד את בנו , אב  אלא ,יהודה של רבי  לא זאת  כוונתוש,  ברור        

 .הוא כאילו מלמד אותו לשדוד, וכך, גורם לו לשדוד על מנת להתפרנס        

 
 ?מאי בינייהו: כעת שואלת בגמרא

 ? מה מוסיף רבי יהודה על דברי חכמים : הסבר שאלת הגמרא

אמרו שהאב חייב ללמדו הרי גם חכמים                               

 !                 חיים

 :   יש הבדל בין דברי רבי יהודה לחכמים : תשובת  הגמרא

 אם האב בחר ללמד  את בנו סחורה-, לדעת חכמים

 . סחורה היא חיים. די בכך                        

כי אם לא יהיה לו , לא די ללמד את הבן סחורה, לדעת רבי יהודה

 . ילך הבן וישדוד אנשים סחורה- במה לעשות

 . שממנו יוכל להתפרנס ולחיות, מקצוע יציב , חובה ללמדו אומנות ממש,  לכן
 

 :חיותיה הוא   -מאי טעמא: ויש אומרים אף להשיטו בנהר
 

 . שהאב חייב ללמד את בנו גם שחייה, יש אומרים

 מאי טעמא: שאלת הגמרא

 ? את בנו שחייה מדוע חובה על האב ללמד ? מה הטעם: הסבר

 .שלא יטבע. כי זה צורך לחייו של הבן, חובה ללמד את הבן שחייה: תשובת הגמרא

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 – אחד אנשים ואחד נשים

.  לנשים ולגברים יש אותו דין
 

מצוות  – מצוות האב על הבן
שהבן חייב , הקשורות באב

 . לקיימן
 

 אם תאמר –:  אילימא
 

של (זאת הכוונה  הכי קאמר –
) המשנה

 

: משימות
 'כל שאינו מלמדו אומנות מלמדו ליסטות".    1
   

 ?  _____________________________________מה מוסיף רבי יהודה על דברי חכמים

_________________________________ ____? מדוע האב חייב ללמד את בנו שחייה. 2
 : סיכום

 
 . והאם פטורה, האב חייב המוטלות על האב לעשות לבנו-, כל המצוות

ואינה חייבת , אינה חייבת ללמדו תורה, אינה חייבת לפדות את בנה, האם אינה חייבת למול את בנה

 . ללמדו אומנות

 ב"דף ל ע
 מצוות האב על הבן

 

 

 : שנו)   ז(פרק א במשנה מסכת קידושין 

אחד אנשים ואחד  - כל מצוות האב על הבן                    

 . חייבין, נשים

מצוות האב על לקיים גברים ונשים חייבים   : הסבר המשנה

.  הבן                                                                         

 
 ?ןמאי כל מצות האב על הב: שאלת הגמרא

 ? " מצוות האב על הבן" למה הכוונה  :שאלת הגמראהסבר 

 :אפשר להבין זאת בשתי דרכיםהרי 

 .מצוות שהאב חייב לעשות לבנו. א                        

 .שהבן חייב לבצע, מצוות הקשורות  לאב.ב                        

 
 :גמרא

  -ייבותאילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה נשים ח
 . האב חייב בבנו למולו ולפדותו : והתניא 

  "'כל מצות האב על הבן וכו"   .ג 

 ?"האב על הבןכל מצות "מאי 

  -אילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה נשים חייבות 

 . האב חייב בבנו למולו ולפדותו : והתניא 

 !לא אמו – , אין אביו – 

 : הכי קאמר  : אמר רב יהודה 

 .אחד אנשים ואחד נשים חייבין -כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו 

 
 



 

 !לא אמו – , אין אביו – 
 

 :הסבר

 . נגיע לבעיה לעשות לבנו- שהאב חייב, שהכוונה לכל המצוות, אם נפרש בדרך א

 !שהאישה פטורה ממצוות שהאב חייב בהן כלפי בנו , הרי בברייתא   כבר למדנו

 . גברים וגם נשים חייבים –  .חייבין, אחד אנשים ואחד נשים: זה לא מתאים למה שכתוב במשנה שלנו כעת

 . למצוות המוטלות על הבן לעשות באביו, כוונת המשנה היא : הגיע רבי יהודה למסקנה, לכן

 )כפי שכתוב במשנתנו. (בזה חייבות גם הנשים                                           

 
 

משימות  
 
 ____________   _________   ________  _______  _______? אבל הע בן מה הן מצוות ה. 1

 

 ______________________ ? הבן על האבהאם האישה חייבת במצוות . 2

 

 ____________________________צטט  ? נשים חייבות  או פטורות"   מצוות האב על הבן. " 3

 

 " הבןמצוות האב על : " כיצד ניתן לפרש את לשון המשנה.4

 
 _________________________________________________________________. א    

 
 _________________________________________________________________. ב    

 
 
 ? שהכוונה למצוות המוטלות על האב לעשות לבנו, מדוע אי אפשר לפרש" מצוות האב על הבן"5
 

_______________________________________________________________ 
     

6 . 
 : הכי קאמר  : אמר רב יהודה        
 .אחד אנשים ואחד נשים חייבין -כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו         

 
 ____________________________________ "הכי קאמר" הסבר את הביטוי . א    

 

 _______________________________  "ד אנשים ואחד נשים חייביןאח": הסבר. ב    

 

 צטט והסבר?   "מצוות האב על הבן" לגבי פירוש הביטוי  , מהי מסקנת רבי יהודה. ג

 

       ____________________________________________________________ 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 גבר – איש

 
 ? מהיכן לומדים -מנין

 
 מה הכתוב בא – תלמוד לומר

 ללמד                        
 

 יש לו  –סיפק בידו לעשות  
 אפשרות לעשות                      

 
 . רשות אחרים עליה

 איננה עצמאית –               
 

 
     _____________________________________________________________ 

 
 
 

ב "דף ל ע
 גם נשים חייבות  בכיבוד הורים ויראת הורים

 

 

 
זו ,  מסקנה ובהן גם נשים חייבות -, הן מצוות המוטלות על הבן בקשר לאב" מצוות האב על הבן" 

 . מתאימה לדברי הברייתא

 

 .מדרש הלכה בברייתא 
 

 )ויקרא פרק  יט (, "ִּתיָראּוִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו :"דנה בפירוש הפסוק הברייתא 
 . ולמדה ממנו הלכות בדרך של מדרש

 
. אין לי אלא איש " -איש":       טענת המדרש             
? אשה מנין      : שאלת המדרש             

   ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ": הוא אומרכש     :המדרשתשובת              
 .הרי כאן שנים " ִּתיָראּו                                               

                  
:  הסבר הברייתא 

  : ומסיק ממנה הלכות, כל מילה בפסוקמ מדייק מדרש ההלכה 

 "גבר"פירושו " איש"

, הפסוק  פונה אל האיש."    ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ִאיׁש :"בפסוק כתוב

 . וומצווה עליו לנהוג יראה  באביו ובאמ

 : מדרשטיעון ב

האיש מחוייב ביראת  רק על פי הפסוק, כלומר. איש אלאאין לי 

 . הורים

 ב"דף ל ע
 ?אשה מנין , אין לי אלא איש "איש: "דתנו רבנן  ,תנינא להא

 .כאן שנים הרי "תיראו"כשהוא אומר  

 ?"איש" תלמוד לומראם כן מה  

 .מפני שרשות אחרים עליה ,אין סיפק בידה לעשות  -אשה , איש סיפק בידו לעשות 

 שניהם שוים   -נתגרשה : אמר רב אידי בר אבין אמר רב 

 



 

 :                                                                         שאלת המדרש

 ? מהיכן לומדים שגם האישה מחוייבת ביראת הורים"   ?ואישה מניין"  

 : תשובת המדרש
 .הרי כאן שנים " יָראּוִּת  ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו " :אומר) ב הכתו(כשהוא 

הפנייה היא אל , ואם כן, בלשון רבים " יָראּוִּת  "כתוב  . לומדים הלכה ממילה אחרת בפסוק, כלומר

 . אל האיש וגם אל האישה: שניים

 
 : מסקנת המדרש

 . האיש והאישה חייבים ביראת הורים

    ?"איש" תלמוד לומראם כן מה : שאלה
 ? )ביחיד(" איש" הפנייה היא אל מדוע , חייבים ביראת הורים)גם האישה(אם שניהם  :הסבר שאלה

בל האישה אינה א, כי בדרך כלל הוא מסוגל לפעול ולעשות ביחס להוריו, הפנייה היא אל האיש: תשובה

נויה לעסוק בכבוד ואיננה פ, כי  יש עליה אחריות של משפחה וילדים, ואיננה מצליחה בכך, עצמאית

 . הוריה

 : גמרא
 שניהם שוים   -נתגרשה : אמר רב אידי בר אבין אמר רב

 

 בגלל מחוייבותה כלפי הבעל והילדים, האישה  פחות מחוייבת בכבוד הורים

 : בר אבין בשם רב אמר רב אידי

 . איננה קשורה לחובות כלפי הבעל והילדים, היא נעשית עצמאית, אם התגרשה האישה, לכן

 . הורים בדיוק כמוהו כבודומחוייבת ב, במצב זה היא שווה לגבר

 

 משימות

 

 ________________________" תיראו"_________  " איש" מה מדייק המדרש מן המילה . 1

 

 ? _______________________שאליהם מתכוון המדרש" השניים"מי הם ." הרי כאן שנים. " 3

 
 _________________________________________________" שניים"במה מחוייבים ה. 4

 
 ________ ?___מי מחויב ביראת הורים על פי מסקנת המדרש. 5

 __________________________________________? מדוע הפנייה אל האיש, אם כן    

 

 שניהם שוים   -נתגרשה : רב אידי בר אבין אמר רבאמר . 6
 



 

 ________________________________________ ם רבבש הסבר את דברי רב אידי

 ________________________________________________י בשם רב נמק את דברי רב איד

 ב"דף ל ע

  מוראוו' מצוות כיבוד הורים ומוראם שקולה כנגד מצוות כבוד ה

 
 : שנו חכמים 

פי ההורים לבין מצוות שאנו חייבים בהן כלפי בתורה אנו מוצאים דמיון  בין מצוות שאנו חייבים בהן כל

שמצוות כיבוד הורים ויראת הורים , וזאת כדי להראות, בשני סוגי המצוות נמצא ביטויים דומים.    'ה

 . 'ויראת ה' למצוות  כבוד ה) שווה בחשיבותה(שקולה 

 
 : ביטויים דומים  בשני סוגי המצוות

      
 '                                     מצוות ביחס לה             מצוות ביחס להורים               
 

 נושא ההשוואה 

        " ִאֶּמךָ ָאִביָך  ְוֶאת-ֶאת- ַּכֵּבד "
 )'שמות כ יב(

                  " ֵמהֹוֶנךָ , ְיהָוהֶאת- ַּכֵּבד "
 )'משלי ג ט(

: כיבוד
' השוואת כיבוד הורים לכיבוד ה 

  "            ִּתיָראּוְוָאִביו ִאיׁש ִאּמֹו  "
 )ויקרא יט ג(

ְואֹתֹו , ִּתיָראְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת- "
 " ַתֲעבֹד

                                               
 )'דברים ו יג(

יראה 
השוואת יראת הורים  

' ליראת ה

   "מֹות יּוָמת, ָאִביו ְוִאּמֹוְמַקֵּלל ּו "
 )שמות כא יז(

, ֱאלָֹהיוְיַקֵּלל ִאיׁש ִּכי- ִאיׁש "
 " . ְוָנָׂשא ֶחְטאֹו

                                                       
 )'ויקרא כד טו(

' ברכת ה
הוריו " מברך"השוואת 

 אלוקיו " מברך"ל

 
  .אבל בהכאה ודאי אי אפשר: גמרא

כי הרי אין אפשרות ', כלפי הלמצוות "  מכה אביו ואמו" אבל אי אפשר להשוות  :הסבר הגמרא 

.  כלפי הקדוש ברוך הוא" מכה" להשתמש במושג 

 ב "דף ל ע

 : תנו רבנן   ד
תוב השוה הכ  "- ֵמהֹוֶנךָ , ְיהָוהַּכֵּבד ֶאת- "ונאמר  " ִאֶּמךָ ָאִביָך  ְוֶאת-ַּכֵּבד ֶאת- "נאמר  

 .כבוד אב ואם לכבוד המקום

השוה  "- ְואֺתֹו ַתֲעבֺד, ֱאלֶֺהיָך ִּתיָרא' הֶאת- "ונאמר  " ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו "נאמר  

 .הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום

"  . ָׂשא ֶחְטאֹוְוָנ, ְיַקֵּלל ֱאלָֺהיוִאיׁש ִאיׁש ִּכי-"ונאמר  " מֹות יּוָמת, ְמַקֵּלל ָאִביו ְוִאּמֹו "נאמר  

 .השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום  -

 . אבל בהכאה ודאי אי אפשר 

 . ששלשתן שותפין בו ,וכן בדין 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 יראת כבוד בפני – מוראת אב

 האב                     
 ' ה   -המקום

 
 ' יראת ה -מוראת המקום

 
  –נקייה לשון  -לשון נקייה

נמנעים משימוש .עדינה שפה  
 . במילים לא יפות

 ,נאה לומר דברים רעיםלא 
,  או כלפי עם ישראל', כלפי ה

בביטויים ולכן משתמשים  
"  ברכה: "למשל(, הפוכים
  ")קללה"במקום 

                                               
מתכוונים  –" ברכת הורים"

אבל לא נאה להפנות , לקללה
ולכן , וי זה כלפי הוריםביט

משתמשים בלשון נקייה ואומרים 
 " ברכה"
 
מתכוונים  –" ברכת ה"

אבל לא נאה להפנות , לקללה
ולכן ', ביטוי זה כלפי ה

משתמשים בלשון נקייה ואומרים 
 " ברכה"
 

 שכר ועונש – דין
 

  כי. מילת נימוק –... ש
 

האב  שלושתן שותפין בו -
שותפים  האם והקדוש ברוך הוא

.  ביצירת הבן
 
 

  וכן בדין: גמרא

, ה מתקיימת לא רק במצוות"ההשוואה בין הורים לקב: הסבר הגמרא

 . שכר ועונש: אלא גם בדין של מצוות אלה 

 

  .ששלשתן שותפין בו ...גמרא

 ' צווה ודינה כלפי הלבין המ, יש דמיון בין המצווה והדין כלפי הורים

 . האב האם והקדוש ברוך הוא שותפים ביצירת הבן שלושתם-: הנימוק

 .  נשמה, והאב נתן לבן חיים, ההורים הורישו לבן את הגנים שלהם

 

 

משימות 

 השלם בטבלה את המצווה המקבילה  בהתאם לנושא ההשוואה. 1

 

בין המצווה כלפי הורים למצווה ) השוואה(באיזו אזהרה אין הקבלה . 2

 '? כלפי ה

 
 ?___________________________________________________מדוע _________     

 

 ______________________________________________________  וכן בדין: הסבר. 3

 

 .ששלשתן שותפין בו. 4

 ? ________________________במה הם שותפים______________" ?שלושתם"מי הם . א     

 ?   _______________ומוראו' מדוע מצוות כיבוד הורים ומוראם שקולה כנגד מצוות כבוד ה. ב     

         ________________________________________________________________ 

נושא  '                                     ת ביחס להמצוו מצוות ביחס להורים                                
 ההשוואה 

  ַּכֵּבד " 
                  " ֵמהֹוֶנךָ , ְיהָוהֶאת-

 )'משלי ג ט(

: כיבוד
  

            " ִּתיָראּוִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו  " 
 )ויקרא יט ג(

יראה  
 

, ֱאלָֹהיוְיַקֵּלל ִאיׁש ִאיׁש ִּכי-" 
 " ְטאֹוְוָנָׂשא חֶ 

 )'ויקרא כד טו(
                                                  

' ברכת ה
 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 שנו חכמים –תנו רבנן 

 
 – שלושה שותפין הם באדם

 שלושה שותפים ביצירת האדם
 

הקדוש  מעלה אני עליהם-
 ...ברוך הוא מחשיב להם

 
 . גרתי ביניהם -דרתי ביניהם

 
 טוב עשיתי   -יפה עשיתי

 
 אילו, אם –שאלמלא 

 
 

.) ד(א "לא ע ב  -"דף ל ע
 הקדוש ברוך הוא שותף במשפחה

 

 

 :שנו חכמים

 . אביו  ואמו, הקדוש ברוך הוא: והם, יש שלושה שותפים ביצירת האדם 

פחה הזו כאילו גרתי אני מחשיב את בני המש: אומר הקדוש ברוך הוא, בזמן שאדם מכבד את אביו ואמו

 . שכינה שורה ביניהם." ןהם מכבדים גם אותי, ביניהם 

 
 ב"דף לא ע

: תני תנא קמיה דרב נחמן

בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו אמר הקדוש ברוך  

שאלמלי דרתי ביניהם ,  יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם: הוא

. ציערוני

טוב : " הואבזמן שאדם מצער את אביו ואמו אומר הקדוש ברוך  

היו מצערים גם , כי אם הייתי גר עימם, שאינני גר עם המשפחה הזו

 .          אין שכינה ביניהם.     אותי

 

משימות 
 
 ___________________________________  שלשה שותפין הן באדם: הסבר. 1

 

____ ______________שהקדוש ברוך הוא שותף למשפחה בשעה שיש כיבוד הורים, הוכח. 2

 
   _________________________________________________________ 
 

___________ _______כיבוד הורים כשאין  , שהשכינה אינה שורה במשפחה, הוכח. 3

 
   _________________________________________________________ 

 

 .)ד(ב "דף ל ע                         

: תנו רבנן

. ואביו ואמו, הקדוש ברוך הוא: שלשה שותפין הן באדם 

:  אמר הקדוש ברוך הוא בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו - 

 " וכבדוני,  מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם"



 

 
  :מושגים וביטויים

         
כאילו  –דוחק רגלי שכינה 

, תופס את מקומה של השכינה
 . מרחיק אותה

 
)  ספסל קטן(שרפרף  –הדום 
.  שמניחים מתחת לרגליים         

 
 . השכינה', כבוד ה  –כבודו

 
 לא צועד לא מסגי-

 
   כשני מטרים   -ארבע אמות

 
גאווה : בענייננו קומה זקופה-

 ומרדנות                             

א "דף לא ע
 בינינו  שכינה

 

, מביאה הגמרא פסוקים המוכיחים הימצאות השכינה בינינו, משפחהבעניין שכינה השותפה בחיי ה

 .  על התנהגותנו, וההשפעה שצריכה להיות לכך

 
 : נאמר    בספר ישעיהו סו א •

 ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי, ַָּׁשַמִים ִּכְסִאי ,ּכֹה ָאַמר ְיהָוה

 
, בשמיים'  כסא ה. השכינה  נמצאת בכל העולם: הסבר הפסוק

 . . ליו באדמהוהדום רג

 : ההשפעה על התנהגות בני אדם

 :יצחק' אמר ר

 :שנאמר ,כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה 

 : הסבר

 .אדם צריך להיות מודע להימצאות השכינה: אמר רבי יצחק

שהקדוש ברוך הוא לא , בעצם חושב, בסתר כל מי שעובר עבירה

 . שכינהכאילו מרחיק את ההוא , רואה אותו   ולכן

 

                                           

 

 :נאמר) ג (בספר ישעיהו ו  •
 .ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹוְמלֹא ָכל-     

      .השכינה נמצאת בכל העולם. ל מקוםנמצא בכ' כבוד ה: הסבר הפסוק

א "דף לא ע

 :יצחק' אמר ר

 :שנאמר ,כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה 
 ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי, ַָּׁשַמִים ִּכְסִאי ,ה ָאַמר ְיהָוהּכֹ 

 :אמר רבי יהושע בן לוי

 :אמרשנ ,אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה
 .ָהָאֶרץ  ְּכבֹודֹוְמלֹא ָכל- 

רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה 

 .ימראש
 

 



 

 : ההשפעה על התנהגות בני אדם  

 

 .ופהאסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זק :יצחק' אמר ר

מי . וזקיפות קומהמרדנות ולא להרשות לעצמנו גאווה , לנהוג כבוד בשכינה, יש לזכור הימצאות השכינה

 . כאילו עושה זאת על חשבון מקומה של השכינה, שנוהג גאווה וזקיפות קומה

 

 

 

 

רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה  •

 .מראשי
 

 : הסבר

משום שהיה מודע , בגילוי ראש) כשני מטר(בנו של רב יהושע לא צעד מרחק ארבע אמות , הונא רב

 . הנמצאת מעל לראשו, לשכינה

 

 

 

משימות  

 

    )ישעיהו סו א (   ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי, ַָּׁשַמִים ִּכְסִאי ,ּכֹה ָאַמר ְיהָוה. 1

 

 _________________________? ___________________________מה מוכיח הפסוק   

 

 ? _______________________________מדוע. מרחיק את השכינה –העובר עבירה בסתר  .2

 

 ? _________________________מדוע רב הונא לא צעד מרחק ארבע אמות בלי כיסוי ראש. 3

 

 _________________________________________________ ? מדוע אסור להתגאות. 4

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 מילה לציון ברייתא  -תניא
 

מובן , ברור – גלוי וידוע
 

– מי שאמר והיה העולם 
.  הקדוש ברוך הוא                

 
 משכנעת  – משדלתו בדברים

 אותו בדיבורים נעימים            
 

 פוחד – מתיירא
 

 

 א"לא ע ב –"ל ע
 הקדים כיבוד אב לכבוד אם

 

 :שבה מובאים דברי רבי, הגמרא הביאה  ברייתא

כי האם , הבן מכבד את אמו יותר מאשר הוא מכבד את אביו, שבדרך כלל, הקדוש ברוך הוא יודע

 . ואינה קשוחה כמו האב, משכנעת אותו בסבלנות ובדברים נעימים

 . כי הבן ממילא מכבד אותה, אםאין דחיפות  לחייב כיבוד 

 . החיוב במצוות כיבוד האב קודמת למצוות כיבוד האם, לכן בתורה

 ." ִאֶּמךָ -ְוֶאת:" ואחר כך כתוב   "  ָאִביךָ ֶאת- ַּכֵּבד "קודם כתוב 
 )'שמות כ יב( 

               
 למורא אב מורא אם הקדים  

 א"עלא  דף 
שהבן מתיירא מאביו  ,לםוגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העו 

לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא  -יותר מאמו מפני שמלמדו תורה
 .מורא האם למורא האב

 
יותר ) פוחד מאביו(הבן ירא מאביו , שבדרך כלל, הקדוש ברוך הוא יודע

 . ולכן מקפיד עליו ומעניש אותו כדי  שילמד, כי האב מלמדו תורה, מאמו

 .כי  הבן ממילא ירא מאביו, אין דחיפות במצוות יראת האב

 . לכן התורה הקדימה יראת האם ליראת האב 

 . כך חיוב יראת האבואחר-, קודם חיוב יראת האם  )ויקרא יט ג( "   ִּתיָראּו ְוָאִביו ִאּמֹוִאיׁש  "בתורה כתוב  

 

 

 משימות 

   " ִאֶּמךָ -ְוֶאת  ָאִביךָ ֶאת- ַּכֵּבד . "1

 ? ___________________________מדוע_____________   ? מי קודם במצוות כיבוד הורים  

 
שהתורה הקדימה מצוות יראת האם ליראת , צטט פסוק המוכיח. 2

 _______________________האב

 א "עלא  –ב "ל ע

 :תניא 

  גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני :רבי אומר

 .שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 שמת בעלה, אישה   אלמנה-
 

אמר לו  אמר ליה-
 

  – הנח כבוד אמך
דחה את כבוד אמך                 

 
 מה הדין –מהו 

 
כי   ש-

 
  מבינים, רואים –ניכר 

                 
 –להם כתרנגולין  קעקע

השמע להם קולות  וקעקועים 
, שמשמיעים לתרנגולים
 . כשקוראים להם לאכול

 
 

 ? ____________________________________מדוע התורה הקדימה יראת האם ליראת האב. 3 

א "דף לא ע
 אתה ואמך חייבים בכבוד אביך                                            

 

:  בן של אלמנה אחת שאל את רבי אליעזר

שניהם  אם אמא ואבא מבקשים ממני אותה בקשה באותו זמן-

? לאבא או לאמא, למי אתן קודם ." –תן לי מים: " אומרים לי

 
, אביך אתקודם וכבד , דחה את כבוד אמך :ענה לו רבי אליעזר

.   יבים בכבוד אביךכי  אתה וגם אמך חי

, שאל אותו אותה שאלה. אותו בן אלמנה בא לפני רבי יהושע

.  ענה לו רבי יהושע אותה תשובה

 
:   המשיך  בן האלמנה לשאול

 הרי בתור גרושה אינה חייבת בכבוד אבא?ואם  אמא התגרשה

?  לאבא או לאמא, למי אתן מים בתחילה, במקרה זה  –שלי 

 
. שבן אלמנה אתה, ם בעיניך הדומעותרואי: ענה לו רבי יהושע

ואתה שואל את השאלה בשביל לדעת ולא , אין לך בכלל אבא

.  בשביל לקיים

קרקורים וקעקועים שמשמיעים ב וקרא להם , שים להם מים: )צחוקב(הומור לכן ענה לו רבי יהושע ב

.  לתרנגולים כדי שיבואו לאכול

ולכן הבן חייב בכבוד , בעלהאינה חייבת בכבוד  היא, האשה גרושה: משמעות דבריו של רבי יהושע

.  ואין זה עניינו של הבן מי יזכה תחילה במים, יניח   את המים לפני שניהם. שניהם במידה שווה

 
 

 א"דף לא ע

 :אליעזר' בן אלמנה אחת את רשאל 

 ?איזה מהם קודם "השקיני מים"ואימא אומרת  "השקיני מים"אבא אומר  

 :אמר ליה 

 .שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך ,מך ועשה כבוד אביךהנח כבוד א 

 ? נתגרשה מהו , רבי :אמר לו . אמר לו כך ,בא לפני רבי יהושע 

 :אמר ליה 

 .הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין .מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה 



 

 
משימות 

 : השלם והסבר

 
 _______________________________  ש הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך. 1

 _________________________________________________ :את הציטוט  הסבר

 

 .הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין. 2

? _____________________________________ מי יניח מים בספל. א     

___________________________________ ______? מים בספל יניחו למי . א     

___________________________  _____."וקעקע להן כתרנגולין" מה פירוש . ב     

______________________  _____? מדוע רבי יהושע  לא ענה ברצינות לשאלה. ג    

?   באב או באם: במי יטפל הבן תחילה, אם האם גרושה, על פי תשובת רבי יהושע . ד     

           __________________________________________________________

_________________________________________________________ : מקנ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

    -אפיתחא דבי נשיאה
 פתח בית הנשיא           
 )נשיא הסנהדרין(         

 
 . יודו לך  -ךָ יֹודּו  

יודו בפניך :  בענייננו            
  )שדברך אמת(                       

 
' דברי ה אמרי פיך-

 
  – ראש דברך אמת

 הדברות הראשונות גם הן. א
 אמת    

 .תחילת דברך אמת. ב
 

  מבינים, רואים –ניכר 
                 

    
     

  
    

 
 

 

א "דף לא ע
  אמת' דברי ה

 

 

: )נשיא הסנהדרין( רב עולא הגדול דרש  דרשה בפתח בית הנשיא

 :   ָאֶרץַמְלֵכי-ָּכל-, יֹודּוָך ְיהָוה : "נאמרח  ד 'בספר תהילים   קל

  ".ִפיךָ ִאְמֵרי-, ִּכי ָׁשְמעּו

כי שמעו את ', כל מלכי העמים משבחים את ה :הפסוק הסבר

 . שמעו את דבריו –מאמרי פיו 

 
 שמעו אמרי שמלכי הגויים , מדוע נאמר בפסוק:שאלת הדרש

 )ביחיד(מאמר פיו נאמר ששמעו לא ו) ברבים(פיו                   

 
 : את שתי הדברות הראשונות' כאשר אמר ה: תשובת הדרש

 )גשמות כ ב-(  ֱאלֹקיךָ ' ָאנִֹכי ה                     
  .ָּפָניַעל-, ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםלֹא-                     

 
 מדגיש , מלמד את עמו  מצוות לכבוד עצמו'  ה:חשבו הגויים

 . שהוא האלוקים היחיד                   

שמות כ ( "  ִאֶּמךָ ֶאת-וְ  ָאִביךָ ַּכֵּבד ֶאת- " רּבֵ לדִ ' כשהגיע האבל 

והודו  , הבינו הגויים שהמצוות נועדו לטובת החיים והחברה, )יא

 . גם בערכם ואמיתותם של שתי המאמרות הראשונים

 . ולא רק מן האמרה הראשונה', הגויים הגיעו למסקנה מכל אמרות ה.  ברבים" אמרי פיך" לכן נאמר  

 
  " ְּדָבְרָך ֱאֶמתרֹאׁש- " :רבא אמר מהכא

 א "דף לא ע

 : דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה

  ."ִפיךָ ִאְמֵרי-, ִּכי ָׁשְמעּו :   ָאֶרץַמְלֵכי-ָּכל-' יֹודּוָך ה "דכתיב  מאי 

 " .אמרי פיך"לא נאמר אלא  " מאמר פיך"  

  "ִיְהֶיה ְלָך לֹא- "ו " ָאנִֹכי  " :בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא 

 .לכבוד עצמו הוא דורש :אמרו אומות העולם

 .חזרו והודו למאמרות הראשונות "  ִאֶּמךָ ְוֶאת- ָאִביךָ ַּכֵּבד ֶאת- "כיון שאמר  

 "  ְּדָבְרָך ֱאֶמתרֹאׁש- " :רבא אמר מהכא 

 אלא מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת  ? -"סוף דברך"ולא  " ראש דברך" 



 

 " ; ֱאֶמת ְּדָבְרךָ רֹאׁש-"   ' קס, קיט כעת ברור הפסוק בתהילים: רבא אמר

 ?        וסוף דברך איננו אמת, דברך אמת  ראש: מתפלאים במדרש

 )ִאֶּמךָ ְוֶאת- ָאִביךָ ַּכֵּבד ֶאת-(מסוף דברך : אלא

 ) "ִיְהֶיה ְלָך לֹא- "ו"ָאנִֹכי "(מבינים  שראש דברך  

 . גם הוא אמת

 

ות  משימ
 ."ִפיךָ ִאְמֵרי-, ִּכי ָׁשְמעּו :   ָאֶרץַמְלֵכי-ָּכל-' יֹודּוָך ה . "1

 

 '? ____________________    _____________________מה הם אמרי פיו הראשונים של ה. א

 '? ___________________________מה הייתה  דעת מלכי העמים על האמרות הראשונות של ה. ב

 . הם אמת' מסקנה שכל דברי  ההגויים הגיעו  ל. ג

 ________________________________________צטט את הפסוק  שהוביל אותם אל האמת    

 ________________________________________________? 'בפני המי  בפסוק מודה . א 

 ? ____________________________________________________ על מה מודים. ב

 

קס , קיט תהילים" ֱאֶמת  ְּדָבְרךָ רֹאׁש-"  .2

 '? _________________________________________________מה הם ראשית דברי ה. א   

 '?  ___________________________________________________מה הוא סוף דבר  ה.ב   

 ____________________זאת כיצד יודעים ? _______ הם אמת' האם רק ראשית דבריו של ה. ג   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

     -עד היכן כיבוד אב ואם
עד לאיזו דרגה מגיעה מצוות 

 ?כיבוד הורים
 ?כמה כבוד צריכים לתת      

  
  .שאינו יהודי, גוי נכרי-

 
  – דמא בן נתינה

 . שמו של הגוי
 

  סחורה –פרקמטיא
                 

 עשרת אלפים –ריבוא
 

 ת אלףשש מאו -שישים ריבוא
 

 כסף  דינרים-
 

 הכרית  -אביו ו של מראשותי
 . מתחת לראשו                     

 
  

 

א "דף לא ע
 )א.  (כדי לא לצערם, להיות מוכן להפסיד כסף – דרגת כיבוד הורים

 

:  שאלו את רב עולא

 ? כמה כבוד צריכים לתת, עד לאיזו דרגה מגיעה מצוות כיבוד הורים

שגר באשקלון ושמו  דמא בן , קחו דוגמא  מגוי אחד: אמר להם 

 . נתינא

רצו חכמים להשיג ממנו סחורה  בשווי של שש מאות אלף   , םפע

 . דינרי זהב

  –המפתח למחסן הסחורה היה מונח מתחת לכר של אביו הישן 

כי , סרב דמא להעיר את אביו –אבל אפילו בשביל  רווח  עצום כזה 

 .  עד כאן מגיעה דרגת כיבוד הורים.  לא רצה לצער אותו

 
 :את הדוגמא בגרסא אחרתרב יהודה בשם שמואל סיפר 

 א "דף לא ע
 :אמר רב יהודה אמר שמואל

 ?עד היכן כיבוד אב ואם :אליעזררבי שאלו את  
 ,אחד לאביו באשקלון נכרי צאו וראו מה עשה  :אמר להם 

 .ודמא בן נתינה שמו
ורב  -בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר

ונח תחת והיה מפתח מ -כהנא מתני בשמונים ריבוא 
 .ולא ציערו ,מראשותיו של אביו

  
לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו שנולדה לו פרה 

 .אדומה בעדרו
 .נכנסו חכמי ישראל אצלו 
אלא אין אני  , אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי 

 . אבא  אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד ,מבקש מכם
 

 ? כמה כבוד צריכים לתת, עד לאיזו דרגה מגיעה מצוות כיבוד הורים:  שאלו את רבי אליעזר

 א"דף לא ע

: בעו מיניה מרב עולא

? עד היכן כיבוד אב ואם 

: אמר להם

.  ודמא בן נתינה שמו ,אחד באשקלון נכריצאו וראו מה עשה  

והיה מפתח מונח תחת  , פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר

 . וולא ציער מראשותיו של אביו -



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 , אבנים יקרות – אבנים
   יהלומים                          

היו . מבגדי הכהן הגדול -אפוד
על האפוד  שתים עשרה אבנים 

כנגד שנים עשר שבטי , יקרות
 . אלישר

 
 כסף רב ממון –

 
בזמן , פרה נדירה פרה אדומה-

 המקדש שימשה לטיהור מטומאה 

 .ושמו דמא בן נתינא, הגר באשקלון, קחו דוגמא  ממה גוי אחד שעשה לאביו: אמר להם

 .   בשווי של שש מאות דינרי זהב, חכמים ביקשו מאותו גוי יהלומים לאפוד של הכהן

האבנים היה אפילו שמונה מאות אלף דינרי שווי , לדברי רב כהנא

 . זהב

  –המפתח  היה מונח מתחת לכר של אביו הישן 

סרב דמא להעיר את  –אבל אפילו בשביל  רווח  עצום כזה 

עד כאן מגיעה דרגת כיבוד .  כי לא רצה לצער אותו, אביו

 .  הורים

 
, קיבל אותו גוי שכרו מאת הקדוש ברוך הוא, שנה לאחר מכן

 . דה בעדרו פרה אדומהונול

חכמי . בזמן בית המקדש פרה אדומה  שימשה לטיהור מטומאה

כי היה , ישראל היו מוכנים לשלם כסף רב עבור פרה אדומה

 .   קשה להשיג פרה שכולה אדומה

 
שאתם , אני יודע: אמר להם. כדי לקנות ממנו את הפרה, באו חכמי ישראל לביתו של דמא בן נתינא

אבל אני מבקש מכם רק אותו סכום שהפסדתי  אז  בשביל .  ר הפרה כל סכום שאבקשמוכנים לתת עבו

 . כבוד אבא

 

 

 

משימות  
 
 ? ____________________מה היה עיסוקו____________________ ? מי היה דמא בן נתינא. 1

 ___________________________כמה כסף היו מוכנים חכמי ישראל  לשלם עבור אבני האפוד. 2

 ? ________________________________________מדוע הפסיד  דמא בן נתינא את הכסף.  3

 ? _______________כמה כסף היו מוכנים חכמי ישראל  לשלם עבור הפרה האדומה של בן נתינא. 4

 ? ___________________________________________כמה כסף ביקש דמא עבור הפרה . 5

 ? ________________________________הביאה את סיפורו של דמא בן נתינא מדוע  הגמרא. 6

 ? _________________________עד להיכן מגיעה מצוות כיבוד הורים, על פי הדוגמא של דמא. 7

 
 
 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

יש ערך רב , חשוב  –גדול 
   .  למצווה שלו 

מי שחייב לקיים את  –מצּווה 
היהודים : בענייננו(המצווה   

 ) חייבים במצוות כיבוד הורים
 

חייב במצווה   –וה ועושהמצּו
 ומקיים אותה

 
אינו חייב  אינו מצּווה ועושה-

 .  ובכל זאת מקיים אותה, במצווה

 , ודאי על אחת כמה וכמה-
   וברור פי כמה

  בתחילה - מריש
 

 הייתי אומר – הוא אמינא
 

 עיוור    -סומא
 
 -עבידנא יומא טבא לרבנן 

 . עושה יום טוב לחכמים

 
 לא  מצווה  – לא מיפקידנא

 
 מקיים  – עבידנא

 
 עכשיו  – השתא

 
 .להיפך   -אדרבה

 
 א"דף לא ע

 גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה 
 

 

 .מצווה ועושהגדול מצווה ועושה ממי שאינו :  רבי חנינא היה אומר

ערכו יותר  , ומקיים אותה מי שחייב במצווה- : הסבר דברי רבי חנינא

 . זאת ומקיים אותן בכל- –גדול ממי שאינו חייב במצוות 

 
 : אמר רבי חנינא, בעניין כיבוד ההורים של דמא בן נתינא הגוי, כעת

 .על אחת כמה וכמהמצווה ועושה  -מי שאינו מצווה ועושה כך 

קיבל , שהוא גוי ואינו מצווה על כיבוד הורים , דמא  בן נתינא אם :הסבר

, ודאי וברור פי כמה  שנולדה בעדרו פרה אדומה יקרה -, שכר גדול כזה

 . שאנו מצווים על כיבוד הורים  היינו מקבלים שכר גדול

 

 סומא פטור מן המצוות

 

 א"דף לא ע

 :אמר רב יוסף

 : דאמר כרבי יהודה כה מאן דהוה אמר לי הל : הוא אמינאמריש  

דהא לא  , עבידנא יומא טבא לרבנן   -סומא פטור מן המצות

 .מיפקידנא והא עבידנא

גדול מצווה ועושה  : דאמר רבי חנינאהשתא דשמעיתא להא  

  , אדרבה  -יותר ממי שאינו מצווה ועושה

  .עבידנא יומא טבא לרבנן -מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה 

 

 " פטור מן המצוות)  עיוור(סומא : "אמר בעניין אחררבי יהודה 

 . רב יוסף היה עיוור

אם מישהו : אמר לעצמו, כאשר שמע את דבריו של רבי יהודה, בהתחלה

 . אעשה מסיבה לחכמים יגיד לי שהלכה כרבי יהודה-

 . ובכל זאת מקיים אותן, אני פטור מן המצוות, כי אני עיוור –? מדוע

 א "דף לא ע

  .על אחת כמה וכמהמצווה ועושה  -ומה מי שאינו מצווה ועושה כך  : ואמר רבי חנינא

 .גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה : דאמר רבי חנינא



 

 . ומגיע לי על כך שכר גדול, ם המצוות שלייש חשיבות רבה לקיו

 –" דול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושהג: "כאשר רב יוסף שמע את האימרה של רבי חנינא, אבל

, כי חשבתי שיש ערך יותר גדול למצוות, שתהיה הלכה כרבי יהודה, בהתחלה קיוויתי: וכך אמר, התאכזב

 . לקיימןאם אני מקיים אותן למרות שאינני חייב 

, ערכן גדול יותר ודווקא מצוות שחייבים לקיים-, אחרי שאני שומע את דבריו של רבי חנינא, אבל עכשיו

 . שהלכה אינה כרבי יהודה, דווקא אם יבואו ויגידו לי,  אעשה מסיבה לחכמים: אז המצב הפוך

 . שליואז יהיה ערך יותר גדול לקיום המצוות , סומא חייב במצוות כמו כולם: כלומר

 

 

משימות  
 .גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. 1

 :הקף בעיגול את התשובה הנכונה

 

 אינו חייב במצוות / חייב במצוות                            מצּווה •

 . אינו חייב במצווה ומקיים אותה/  חייב במצווה ומקיים אותה                 ועושה   מצּווה •

 . אינו חייב במצווה ומקיים אותה/  חייב במצווה ומקיים אותה          ועושה   מצּווהאינו  •

    אינו מצּווה   ועושה/ מצּווה   ועושה                   מי גדול יותר  •

 

  "סומא פטור מן המצות : "הסבר את דברי רבי יהודה. א.         2

 
   _____________________________________________________________ 

                       

 : אם הלכה  כרבי יהודה. ב        

 ועושה    אינו מצּווה/   מצּווה   ועושה:   רב יוסף הוא           

 __________________________________________________________נמק          

 

 ? מדוע. שה מסיבה לחכמים אע אם הלכה כרבי יהודה-: בהתחלה חשב רב יוסף.   3

 
        _________________________________________________________________ 

 

 .עבידנא יומא טבא לרבנן -מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה . 4

 

 _____________________________________. תרגם את דבריו של רב יוסף. א

 ? ___________________________________דהמה היא האמרה של רבי יהו. ב



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 בא  –אתא 

 . בגד מפואר –סירקון  
 

החשובים   –גדולי רומי
 . במלכות רומי הגדולה והחזקה

 
 היכתה טפחה-

 
 לא בייש אותה – לא הכלימה

 
 יבייש אותם לא  לא יכלימם -

 
 בגדים נאים בגדי חמודות –

 
 לימד, שנה   -תני

 
 בנו  –בריה 

עופות משובחים     פסיוני-
  .ושמנים

מסלקו  -טורדו מן העולם
 מחלקו בעולם הבא

 
הטוחן את , כלי טחינה ריחים –

 . הגרגרים לקמח
  

מעביד אותו  -מטחינו בריחים

 )בריחיים(קשה 

 
 
 

 ? _________________________שאין הלכה כרבי יהודה, מדוע קיווה רב יוסף. ג

א "דף לא ע
  )ב(ולשתוק  , לקבל מהם עלבונות דרגת כיבוד הורים-

 
 

 

 

 

 

 

הביא דוגמא נוספת , כאשר הגיע רב דימי מבבל לארץ ישראל

פעם אחת ישב דמא  :  דמא בר נתינא המתארת את כיבוד ההורים של

 .כשהוא לבוש בגד מפואר  של זהב, בין גדולי רומי

. וירקה לו בפניו, הכתה על ראשו, קרעה ממנו את הבגד, באה אמו

 . עד כדי כך כיבד את אימו. ולא בייש אותה כל זאת עשתה לו אימו-

 
 : 'הלכה ז' ם הלכות ממרים פרק ו"פ הרמב"וכך פסק ההלכה ע

ובאו אביו ,  ויושב בראש הקהל, ילו היה הבן לבוש בגדי חמודותאפ"

  ."לא יכלימם וירקו בפניו-, והיכוהו, וקרעו בגדיו, ואמו 

 
 ) ג( לתת הרגשה טובה   דרגת כיבוד הורים-           

 
 ב "דף לא עא

 :תני אבימי בריה דרבי אבהו
 , וטורדו מן העולם -יש מאכיל לאביו פסיוני  
 .ומביאו לחיי העולם הבא   -נו בריחיםויש מטחי 
 

 ):לימד(אבימי בנו של רבי אבהו שנה 

נותנים להם   . יש בנים המאכילים את יפה את אבותיהם הזקנים

 נותנים להם תנאים חמריים טובים-, )עופות שמנים(לאכול פסיונים 

 ?מדוע. הם נענשים  ואין להם חלק לעולם הבא, ובכל זאת

מדברים בכעס , מראים  פנים זועפות. ה רעהכי הם  נותנים הרגש

 .האב  מרגיש שהוא מכביד. וחוסר סובלנות

 
 .ומביאו לחיי העולם הבא   -ויש מטחינו בריחים, מצד שני

האבות אולי סובלים מתנאים , יש המעבידים קשה את אבותיהם

 .אבל הבן מקבל את חלקו בעולם הבא חמריים קשים-

 ?מדוע

 א "דף לא ע

 :כי אתא רב דימי אמר

ובאתה  , ין גדולי רומיוהיה יושב ב  פעם אחת היה לבוש סירקון של זהב 

 . ולא הכלימה   -וירקה לו בפניו ,וטפחה לו על ראשו ,וקרעתו ממנו ,אמו



 

 . מדבר עמו בסבלנות וגורם לו הרגשה טובה, עושה פעולות למען אביו הוא,כי כוונת הבן טובה

  משימות

 
 ? _________________________________________כיצד התנהגה אמו של דמא בר נתינא. 1

 ? _______________________________________________________כיצד הגיב דמא. 2

 ?    מצוות כיבוד הורים)עד כמה( ן עד היכ, על פי התנהגותו של דמא. 3

    __________________________________________________________________ 

  .ומביאו לחיי העולם הבא  -ויש מטחינו בריחים  ,וטורדו מן העולם -יש מאכיל לאביו פסיוני . 4

 

 _____________________________________. בנו של רבי אבהו, הסבר את  דבריו של אבימי

____________________________________________________________________ 

 

 .שבכיבוד הורים  עדיף יחס טוב מאשר תנאים חמריים טובים,  הוכח מדבריו

 
 ____________________________________________________________________ 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 כדוגמת  –כגון 

הוסמכו להורות  –בני סמכי  
ללמד    " רישיון"קיבלו . תורה
 . תורה

קיבל                .-איסתייעא מילתיה

 השראה

 
עלול   –חלשה דעתיה

 .להיפגע
 
 
 
 
 

 

 ב"דף לא ע
  )ד(חכמים והוריהם  דרגת כיבוד הורים-

 

 

 יחס ותשומת לב : כבוד אב אבימי  בנו של רבי אבהו-               

 
. הוא דוגמא לכיבוד הורים, אבימי בני: אמר רבי אבהו

קיבלו ( נסמכו  ללמד תורהכבר ש, לאבימי  היו חמישה בנים

.  גרוהוא עצמו היה כבר אדם מבו, )ללמד תורה" רישיון"

והיה , היה בא לבקר) אביו של אבימי(כאשר הסבא רבי אבהו 

רץ בעצמו לפתוח , היה אבימי המבוגר קורא להם מפתח הבית-

היה אבימי אומר , כל הדרך עד הפתח.   ולא שולח את הנכדים

 .כדי שאביו ידע שבאים לפתוח לו" כן, כן"

 
 מאכיל ומשקה : כבוד אב  אבימי-

   

 :יומא חד אמר ליה
גחין קאי עליה עד  . אדאייתי ליה נמנם . אשקיין מיא 

 .דאיתער
 איסתייעא מילתיה ודרש אבימי מזמור לאסף 
 

 . גילה שאביו מנמנם, כשחזר עם המים. שיתן לו מים לשתות, ביקש אבהו מבנו אבימי יום אחד

 .  כדי לתת לו את המים, התכופף מעליו להעירו

 ". מזמור לאסף"בתהילים ' הייתה לו השראה  לדרוש את  פרק  עטו, בזכות מצווה זו זכה לסיוע אלוקי

 
    הורים מפנקים   רב יעקב בר אבוה-                      

 
 :אמר ליה רב יעקב בר אבוה לאביי

 ?היכי איעביד.ואמא מזגה לי ,אבא מדלי לי כסא ,דעד דאתינא מבי רב , כגון אנא 

דכיון דבר תורה הוא חלשה דעתיה  , א תקבלומאבוך ל, קביל   -מאמך : אמר ליה -

 

ב  "דף לא ע

 .בהו כגון אבימי ברי קיים מצות כיבודאמר רבי א.   א

 ,וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא. י סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביוחמשה בנ      

  .עד דמטאי התם " יןין אִ אִ "רהיט ואזיל ופתח ליה ואמר       



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 ...בכל פעם ש כל אימת ש-
 

 מתפאר – משתבח
 

לא העלבת   ? -לא הכלמתה
 ?אותה

 
 מאושר, טוב לו אשרי –

 
. נוצר בבטנהכאשר  – עברתו

 . היתה בהריון
 

 ? האמנם כך הדבר  -?יניאֵ 

אבא מגיש לי , עד שאני חוזר מבית הרב: כיצד אנהג  במקרה כמו שלי: שאל רב יעקב בר אבוה את אביי

 ? האם אני נוהג בהורי בחוסר כבוד אם אני מקבל מהם את הפינוק –ואמא מוזגת לי , כוס

והוא עלול להיפגע  , מכיון שהוא בן תורה, ביךאבל אל תקבל את השירות מא, קבל מאמך: ענה לו אביי

 . ולראות בכך חוסר כבוד אם תניח לו לשרת אותך

 

 מרים את אמו על כפיים  רבי טרפון-
 

 .גחין וסליק לה ,דכל אימת דהות בעיא למיסק לפוריא ,רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא

 .נחתת עלויה  -וכל אימת דהות נחית 

 .אתא וקא משתבח בי מדרשא  

  ?זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה . אמרי ליה עדיין לא הגעת לחצי כיבוד כלום

 
היה מתכופף  והיא היתה עולה עליו ומגיעה  שכל  פעם שרצתה לעלות למיטה-, רבי טרפון היתה לו אם

רבי טרפון . והיא היתה יורדת עליו לפני שהגיעה לרצפה, היה מתכופף וכאשר ביקשה לרדת-. למיטתה

 .שהוא מקיים כיבוד הורים אמיתי, התפאר בבית המדרש

 . עדיין לא הגעת לחצי כיבוד הורים: אמרו לו

ואתה התאפקת , האם כבר קרה לך שהיא זרקה לך את הארנק לים

 . זהו כיבוד אמיתי –? ולא העלבת אותה

 
 : 'הלכה ז' ם הלכות ממרים פרק ו"פי רמבוכך פסק ההלכה על-

ארנק (אפילו נטלו כיס זהובים שלו : אב ואם עד היכן מצוות כיבוד"

אלא , לא יכלימם ולא יכעוס כנגדם, והשליכו בפניו לים)  הכסף שלו

 ." וישתוק, מקבל גזירת הכתוב

                                         

 צעדי אמו כצעדי שכינה רב יוסף-                          

 
 :גמרא

כרעא דאמיה אמר איקום מקמי רב יוסף כי הוה שמע קל 

 שכינה דאתיא

 . אקום מלפני השכינה שבאה: כאשר היה שומע את צעדי אמו היה אומר . רב יוסף היה עיוור

 

לא ראו הוריהם מעולם                                        

 

 :גמרא
 :אמר רבי יוחנן

 .מתה אמו   -ילדתו  ,מת אביו -כי עברתו אמו  , רבי יוחנן . אשרי מי שלא חמאן 
 



 

 , כפי שצריך  לקיים כבוד הורים כי קשה , טוב למי שלא ראה את הוריו מעולם: אמר רבי יוחנן

 .  נענשים על כך ואם לא מכבדים אותם כראוי-                     

 ואמו מתה כאשר, כי אביו מת כאשר הוא היה עובר בבטנה, רבי יוחנן עצמו לא ראה את הוריו מעולם

 .  ילדה אותו

 
 :גמרא

 
 .וכן אביי 

 ..."אמרה לי אם: "והאמר אביי  ? איני
  .ההיא מרבינתיה הואי 
 

 . לא זכה לראות את הוריו מעולם, כמו רבי יוחנן , גם אביי: גמרא

 ..." אמרה לי אמא: " והרי היה רגיל לומר? האמנם  לא זכה אביי לראות את הוריו: מתפלאים  בגמרא

 , הוא לא התכוון לאימו ממש" אמרה לי אמא" כאשר אביי השתמש בביטוי : תשובת הגמרא

 )שלו מטפלת(. שלואומנת אלא ל                       

                                              

 רבי אסי ואמו הזקנה –וארץ ישראל  כיבוד הורים

 

 גמרא

 .רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה
בעינא גברא דשפיר " . נייעין לך ,"בעינא גברא" . עבד לה , "עינא תכשיטיןב" : האמרה לי 

 .אתא לקמיה דרבי יוחנן ,שמע דקא אזלה אבתריה . שבקה ואזל לארעא דישראל " כותך
 "?מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ:"האמר לי 
." אסור:  "אמר ליה 
"  ?לקראת אמא מהו"

 ".איני יודע": אמר ליה
. תאפורתא הדר א אתרח

 ".המקום יחזירך לשלום אסי נתרצית לצאת -": אמר ליה 
 

 "?דלמא מירתח רתח,  חס ושלום":  אמר ליה, אתא לקמיה דרבי אלעזר     
 "?מאי אמר לך":  אמר ליה                  
" המקום יחזירך לשלום: " אמר ליה                  
 ".לא הוה מברך לך ואם איתא דרתח -":  אמר ליה                  
. אדהכי והכי שמע לארונא דקאתי                   
 ".לא נפקי  אי ידעי - : "אמר                 

 
.  נהלרב אסי הייתה אם זק

 . הביא לה תכשיטים ." –אני רוצה תכשיטים: " אמרה לו

 . "להינשא לו, אני רוצה גבר: "אמרה לו

 . אחפש לך גבר: אמר לה

 . י מעוניינת בגבר נאה כמוךאנ: אמרה לו



 

 
 : מושגים וביטויים

         
 

 ...-מהו לצאת מארץ ישראל
האם מותר לצאת מארץ , מה הדין

 . ישראל לחוץ לארץ
 

 קצת –פורתא
 

' ה  המקום יחזירך לשלום -
 .יחזירך לשלום

 

 . עזב אותה ועלה לארץ ישראל, שכבר אין הגיון בבקשותיה, הבין רב אסי

 . שאימו באה אחריו, כשהיה בארץ ישראל שמע

 ?האם מותר, מה הדין לצאת מהארץ לחוץ לארץ-: בא לפני רבי יוחנן ושאל אותו

 .אסור: ןענה לו רבי יוחנ

 ? כדי לקבל את פני אמא)לבבל(ולצאת לחוץ לארץ , הארץהאם מותר לי לעזוב את : שאל שוב

 . איני יודע: ענה לו רבי יוחנן

 
 . ושוב הופיע לפני רבי יוחנן, חיכה כמה ימים

 . יחזירך לשלום' ה בדעתך לצאת-, אסי: אמר לו רבי יוחנן

 
 . רבי אסי לא היה רגוע, לאחר התשובה הזאת

 ? שרבי יוחנן כעס עליהאם יתכן : בא לפני רבי אלעזר ושאל אותו

 ? מה אמר לך רבי יוחנן: שאל אותו רבי אלעזר

  ."יחזירך לשלום' ה" רבי יוחנן אמר לי : אמר לו

 . לא היה מברך אותך אם הוא היה כועס עליך-: ענה רבי אלעזר

 
 .וארונה הגיע, בינתיים שמע רבי אסי שאמו נפטרה

 .לא הייתי יוצא אם הייתי יודע שהיא נפטרה-: אמר

 
רבי אסי קיבל היתר לעזוב את הארץ כדי  לכבד את ההורים 

 .ולקבל את פניהם

,  היציאה מן הארץ לא קשורה לכבוד הורים  אבל לאחר מותם-

 .  ואסור לצאת

 

או , ללמוד תורה או לשאת אישה: מותר רק למטרות מיוחדות. אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ: הלכה

 . ולחזור לאחר מכן, וכן מותר לצאת לצורך מסחר,  להציל כספים מידי הגויים

 )'הלכה ט' הלכות מלכים פרק ה, ספר שופטים, ם"פי הרמבעל-( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  משימות
 
?  לכיבוד הורים כדוגמא , מה מיוחד בהתנהגותו.אבימי נהג בעצמו לקבל את פני אביו . 1

   ________________________________________________ ___________________

 
  ______? לטפל בוכדי , האם מותר להעיר את אבא. 2

 _______________________________________________________ הוכח את דבריך     

 ?  _________________________באיזה מקרה אסור לתת להורה לשרת אותנו ולטפל בצרכינו. 3

 _________________________________________________________הוכח  דבריך      

 
 ? ______________________________________________כיצד כיבד רבי טרפון את אמו. 4

 _______________________________)  שתי דוגמאות.(שאסור לבייש הורה שפגע בך, הוכח. 5

   ___________________________________________________________________ 

 ? _____________________________________________כיצד התייחס רב יוסף לאימו. 6

 ? _______________________________מוטב לא להכיר את ההורים, מדוע לדעת רבי יוחנן. 7

 _____________________________נמק דעתך ? _______ האם אתה מסכים עם רבי יוחנן    

 _____________________________________שאביי כיבד את המטפלת שלו כאימו , הוכח. 8

 ? ___________________מדוע עשה כן.  רבי אסי עזב את אימו בחוץ לארץ ועלה לארץ ישראל . 9

 _________________________________נמק דבריך ? ________ האם לדעתך נהג כהלכה     

      __________________________________________________________________ 

 :הוכח. 10

 ______ _____________________________________________אסור לצאת לחוץ לארץ   

מותר לצאת לחוץ לארץ לכבוד ההורים     

_________________________________________ 

 _________________________________יהם ולא במותם כבוד ההורים בחוץ לארץ הוא בחי     

 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 אבא מורי – אבא מרי

 
יבוא   –הריני כפרת משכבו

עלי כל רע העלול לבוא על 
 . נפשו

 
 מילים אלה  -הני מילי

 
 מעכשיו והלאה  -מכאן ואילך

 )לאחר שנה מאז הפטירה(       

 .'הלכה ט' הלכות מלכים פרק ה, ספר שופטים, ם"פי הרמבעל-, באילו מקרים מותר לצאת לחוץ לארץ.  11

     __________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

ב "דף לא ע
בחייו ובמותו  כיבוד  אב-

 

 .וגם לאחר מותו, בן צריך לכבד את אביו בחייו:  שנו חכמים

 ?כיצד יכבד את אביו בחייו

אם הוא ממהר  –אם אבא שלח אותו לאיזו מקום לבצע עבורו שליחות 

. "  י ממהרכי אנ, תשחררו אותי" לא יאמר להם  , לסיים את השליחות

 ..." כי אני , תנו לי לסיים וללכת"  "כי אין לי זמן, הזדרזו" 

." כי אבא צריך אותי, שחררו אותי" : " בשביל אבא"אלא  הכל יאמר 

 ..." תנו לי לסיים וללכת כי אבא" "כי אבא ממהר, הזדרזו"

 

 ?לאחר מותוכיצד יכבד את אביו 

 ." מר לי אבאכך א" לא יגיד , אם אומר דברים ששמע מאביו

 ".  כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו": אלא יגיד

. "  לחיי העולם הבא, כך אמר אבא זכרונו לברכה: " ישנה ויאמר, לאחר שנים עשר חודשים מאז הפטירה

 

 
  משימות

 __________________________________   .מכבדו בחייו ומכבדו במותו: הסבר. 1

 ב"דף לא ע

 :תנו רבנן   .ב
 .מכבדו בחייו ומכבדו במותו 
  

 ?בחייו כיצד
 "מהרוני בשביל עצמי" , "שלחוני בשביל עצמי : "לא יאמר ,בדבר אביו למקום הנשמע  
 ". בשביל אבא"אלא כולהו  , "פטרוני בשביל עצמי"
  

  ? במותו כיצד
  , "כך אמר אבא"לא יאמר   -היה אומר דבר שמועה מפיו

 ".כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו" : אלא
 ". זכרונו לברכה לחיי העולם הבא : "ן ואילך אומרמכא . והני מילי תוך שנים עשר חדש 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 נשאלה להם   –איבעיא להו

 שאלה) ללומדים(                    
 

 .  מכספי הבן  –משל בן
 

אב מכספי ה .-משל אב

 

 _____________________________________________.  בחייותן דוגמא  לכיבוד אב . 2

___________________________________________________________________ 

 ? _________________________________כיצד יכבד את אביו אם אביו מת לפני חצי שנה.  3

 ___________________________? ____אם אביו מת לפני יותר משנה, כיצד יכבד את אביו. 4

 ב"דף לא ע

 ומהו כבוד אב, מהו מורא אב

 
 

 )ויקרא פרק  יט" (תיראואיש אימו ואביו  : "בתורה כתוב 

 )'שמות כ יא" (את אביך ואת אמך כבד: "וכן כתוב

 : שנו חכמים

 ? מה ההבדל ביניהם.  כיבוד ומהו, מורא מה פירוש 

 
 :מורא

 .הבן לא יעמוד  שם –מקום  לעמוד ולדון עם שותפים לרעיונות  לאביו יש -לא עומד במקומו 

 .ואסור לבן  לשבת  שם, לאב יש כסא משלו -ולא יושב במקומו 

 .לא אומר דברים המתנגדים לאביו -ולא סותר את דבריו 

 ..."נראה לי שהחכם צודק" אסור לבן לומר , אם אביו מתווכח עם חכם אחר -.לא מכריעוו

 
 : כבוד

 .מלביש ומכסה ,ל ומשקהמאכי

 . מטפל בכל ענייני הבית -מכניס ומוציא 

 

 ? מי משלם הטיפול באב-
 

 א "לב ע –ב "דף לא ע                                           

 ? משל מי  : איבעיא להו

  , משל בן : רב יהודה אמר 

 .משל אב : רב נתן בר אושעיא אמר

  . "משל אב" כמאן דאמר י לה לבריה  דרב ירמיה אורו ליה רבנן לרב ירמיה ואמר 

 

 ב "דף לא ע

 ?א ואיזהו כיבודאיזהו מור :תנו רבנן .ג

 .ולא מכריעו , ולא סותר את דבריו ,ולא יושב במקומו ,לא עומד במקומו :מורא 

 .מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא : כיבוד 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 מקשים קושיא  -:מיתיבי

 
 הוצאה -חסרון כיס

 הפסד,כספית                   
 

 מה -מאי נפקא ליה מיניה
 ? יוצא לו מזה                      

  .מרכושך, מכספך – מהונך
 

  הפסד שעות -לביטול מלאכה
 עבודה                         

 .הבן צריך להאכיל ולהשקות ולטפל בענייני הבית: נשאלה שאלה לחכמים בבית המדרש: שאלת הגמרא

 ? בשלו או בכספי  האב, באיזה כספים ישתמש                     

    . ישתמש בכספי הבן:  רב יהודה אמר :תשובת הגמרא

 . ישתמש בכספי האב:  רב נתן בר אושעיא אמר                       

 . בכספי האבשהבן מכבד ומטפל , כשיטת מי שאמר)  או לבנו של רב ירמיהו(חכמים  פסקו לרב ירמיהו 

 
 "מהונך 'כבד את ה"ונאמר   " כבד את אביך ואת אמך"נאמר    : מקשים בגמרא

 .ף כאן בחסרון כיסא  -מה להלן בחסרון כיס                       

 ? מאי נפקא ליה מיניה -ואי אמרת משל אב                      

  .לביטול מלאכה  -                      

 
:  הסבר הקושיא

         )'שמות כ יב(   " ִאֶּמךָ ָאִביָך  ְוֶאת-ֶאת- ַּכֵּבד "        :נאמר  
 )'משלי ג ט(           " ֵמהֹוֶנךָ , ְיהָוהֶאת- ַּכֵּבד ":     ונאמר גם

   
 :מכאן גזירה שווה לומדים הרי 

 .מרכושך' לכבד את ה ,מהונך' את ה לכבד:  ספר משלי

יש  הוא דבר שיש בו חסרון כיס- כיבודש, לומדים מכאן                 

 .                 הוצאה, בו הפסד

  גם כאן צריך להיות חסרון כיס של הבן-,  ןואם כ, "ַּכֵּבד"גם בכיבוד אב  מופיעה המילה  :ספר שמות

 . צריכה להיות הוצאה כספית של הבן                

 
 ? איזה חסרון כיס יוצא לו מזה אם הורו לבנו של רב ירמיהו לכבד את אביו בכספי האב-: השאלה בגמרא

  .לביטול מלאכה  -: תשובת הגמרא

 , אבל לבן יש חסרון כיס, ול בוהאב משלם את הוצאות הטיפ  :הסבר תשובת הגמרא

 . כי הוא מפסיד שעות עבודה ומפסיד משכורת                                  

 
  משימות

 
____________________________________________ _______מורא אבל תן דוגמאות . 1

 ___________________________________________________תן דוגמאות לכיבוד אב. 2

 _________________מכניס ומוציא _____________________ "לא סותר את דבריו: "הסבר. 3

 __________________________________________________"      לא מכריעו"             

 _____________________ביטול מלאכה    ______________________   חסרון כיס: הסבר. 4

 __________________ הֹוֶנךָ _______________________________נפקא ליה מיניה  מאי    



 

 '? ____________________________כיצד לכבד את ה. )'משלי ג ט(  " ֵמהֹוֶנךָ , ְיהָוהֶאת- ַּכֵּבד. 5

 ? ______________________________לגבי כיבוד הורים, בגזירה שווה, מה למדו מפסוק זה     

 ? ___________________איזה חסרון כיס יש לו מכך, אם הבן מכבד את אביו מכספי האב.6

 100שתבוא להלן עמוד   רקע לברייתא  מעשר שני ומעשר עני  -

 

 :ַמֲעֵשר שני

 .שני מעשרמפרישים , הרביעית והחמישית שלאחר שנת השמיטה, השנייה, בשנה הראשונה       

 , מפרישים מעשר מן התוצרת החקלאית .)בעל השדה( מעשר שני שייך לבעלים       

 . ושם אוכלים אותו בקדושה  ובטהרה, מעלים את המעשר לירושלים       

 ,את המעשר בכסף ) מחליפים(פודים  –אם קשה ורחוק להגיע לירושלים עם כל הפירות      

 . עלים זאת לירושליםומ, על ערך הפירות)חֹומש(מוסיפים עשרים או עשרים וחמישה אחוז       

 .בירושלים מוציאים את הכסף על מאכל ושתייה      ואוכלים אותם שם      

 

 
 :פדיון מעשרות מעשר שני  בזמן  הזה- 

 .  ואנחנו טמאים, כי יש בו קדושה, אסור לאכול מעשר שני  אפילו בירושלים , כיום             

 . ףאת המעשר השני בכס פודים,  לכן            

 ?כיצד פודים

 .רות על מטבעימחללים את קדושת הפ              

 .) הכינו במיוחד(מעבירים את קדושת הפירות אל  מטבע כסף שמייחדים לכך = מחללים , פודים             

 .קדושתם   עוברת למטבע, הפירות נעשים חולואז              

 . כל אחד יכול  לאכול אותם בכל מקום   ,)לא קדושים( ןפירות המעשר  נעשים חוליכאשר              

 

 .מעשר עני נותנים לעניים בשנה השלישית והשישית שלאחר שנת השמיטה   :ַמֲעֵשר עני

 . שנה לא מפרישים מעשר שני באותה      
 
 )צריך לתת מעשר עני –השמיטה  אם מסתמכים על היתר המכירה בשנת : הערה למורה(

 
  משימות

 ? ___________ י מיועד מעשר שנילמ. 1

 
 ?_________________היכן הוא נאכל?____ ___________כיצד נוהגים במעשר שני כיום. 2

        
 ___________למי נותנים מעשר עני ? ________________________ מתי נותנים מעשר עני. 3



 

 
  : מושגים וביטויים

 
בוא שמע    -תא שמע
) הוכחה מהברייתא(             

 
, במעשר שני   –פודין זה לזה

אחרים יכולים לחלל עבורו את 
כדי שיוכל , קדושת הפירות

 .  לאכלם בכל מקום
 

משלם את חובו   –פורע חובו
 )מטפל באביו מכספו הפרטי  (
 

 ואם אתה אומרואי אמרת –
  
 

 

 
 
 
 

 
 א"דף לב ע

 . צריך לטפל באביו מכספו הפרטיהבן 
 

 
 

 : יתאברי
 

 ,הרב ותלמידו ,האב ובנו ,שני שותפין ,אחים שני 
 .ומאכילין זה לזה מעשר עני , פודין זה לזה מעשר שני 
 

 .)בלי להוסיף עשרים וחמישה אחוז(חומשבלי להוסיף , מותר לחבר לפדות מעשר שני של חברו

 . אם החבר עני, וכן מותר לחבר להאכיל את חברו מעשר עני

גם להם מותר לפדות זה לזה  רב ותלמידו-, ובנו  אב, שותפים, אחים

 . מעשר שני בלי להוסיף חומש

 . אם אחד מהם עני, מותר להם גם להאכיל זה את זה מעשר עני

 
 הבן פודה מכספו את אם לאב יש מעשר שני-:: הסבר לגבי האב

 . בלי להוסיף חומש, המעשר השני                           

מותר לו להאכיל  בזה את    –י לחלק לעניים אם יש לבן מעשר ענ

 .  אם אביו עני,  אביו

 
נמצא זה פורע חובו  - "משל בן"ואי אמרת : שאלת הגמרא

 !משל עניים                    

  . יתבלהשקות ולטפל בענייני ה, אכיללה: על פי ההלכה הבן צריך לכבד את הוריו: הסבר שאלת הגמרא

 :תא שמע

שר שני ומאכילין פודין זה לזה מע ,הרב ותלמידו ,האב ובנו ,שני שותפין ,אחים שני  

 .זה לזה מעשר עני

 !נמצא זה פורע חובו משל עניים - "משל בן"ואי אמרת 

 .להעדפה , לא צריכא -

 :אמר רבי יהודה ,היינו דקתני עלה ,אי הכי -

 .תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני 

 ?קא מינהמאי נפ -ואי להעדפה 

 .אפילו הכי זילא ביה מילתא -



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 עודף, תוספת -להעדפה

  
.  לא .-להעדפהצריכא .  לא

הדין אינו נאמר על התשלום 

אלא על תוספת הצרכים , הבסיסי

 . של האב

  עודף, תוספת -להעדפה
 

תבוא קללה   -ירהתבא מאֵ 
 

 מה יוצא  -?מאי נפקא מינה
 ?מזה                            

 . זהו חובו כלפי האב. ות זאת מכספו הפרטישהבן חייב לעש, יש דעה

 :מתעוררת בעיה – )כדעת רב יהודה(הבן חייב לעשות כל זאת מכספו שלו ש, אומריםאם 

 ! מן המעשר ולא מכספו הפרטימותר לו לשלם  את חובו לאב , בזמן שיש לו מעשר עני

 ! לכהכפי שמחייבת ההמכספו שלא תמיד הבן   מקיים מצוות כיבוד הורים , מכאן

 . אינה מתאימה למה שנאמר בברייתא,  שהבן מטפל באביו מכספו הפרטי, ההלכה

 ?                                                                                     אלא מכספי האב,  אולי יש לומר שחובת הבן לטפל באביו היא לא מכספי הבן כדעת רב יהודה, לכן –

 .שהבן חייב לטפל באב מכספו הפרטי, כדי להתנגד לדעה  , הובאה הברייתא
 
 

 .צריכא להעדפה .לא -          : תשובת הגמרא

 .אין זו שאלה. לא:  הסבר תשובת הגמרא

ואם , את הצרכים הבסיסיים חייב הבן לתת מכספו. צריך  להשתמש בדין הזה רק למקרה של העדפה 

 . אי לתת גם ממעשר עניהבן רש העדפה- –האב צריך  תוספת 

 

 :אמר רבי יהודה ,היינו דקתני עלה ,אי הכי -: שאלת הגמרא

 .תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני                       

 ?מאי נפקא מינה -ואי להעדפה                       

 

 ." עשר עניתבוא קללה על מי שמאכיל את אביו מ: "רבי יהודה אמר : הסבר שאלת הגמרא

כפי שמחייבת , ועיקר  ההוצאות הוא על הבן, שהבן מאכיל את אביו מעשר עני רק כתוספת, ואם מפרשים

 ? מה יוצא לו מזה המצווה-

 !!ועדיין תבוא עליו קללההוא גם מאכיל מכספו-

 
 .אפילו הכי זילא ביה מילתא -: תשובת הגמרא

 אם שילם הבן מכספו את עיקר  :הסבר תשובת הגמרא

אפילו כך זה  –ורק התוספת היא מכספי המעשר , ההוצאות

, לכן. כי נותנים לו כספי צדקה המיועדים לנזקקים, זלזול באב

 . קללה) על הבן(תבוא עליו 

 

 . הגמרא הוכיחה שהבן מוכרח לטפל באב מכספו הפרטי

 
 
 

 
 



 

 
 
- 

  משימות
 

ה לזה מעשר שני פודין ז ,הרב ותלמידו ,האב ובנו ,שני שותפין ,אחים שני  .1

 .ומאכילין זה לזה מעשר עני     

 
 ?__ ________________ האם מותר לפדות מעשר שני עבור מישהו אחר, על פי הברייתא . א

 __________________________________________________פרט  מי פודה למי     

_________________ _______ _____ למי מותר לתת מעשר עני, על פי הברייתאפרט . ב 

            ____________________________________________________________ 
 
 

 ? ________________של מי החוב !נמצא זה פורע חובו משל עניים - "משל בן"ואי אמרת .  2

 _? ______________מאילו כספים  משולם החוב לפעמים? ________________  כלפי מי החוב   

 ? _________________________________________________מה מנסה השאלה להוכיח    

 
 

 .להעדפה , לא צריכא. 3

 _________________________________________ ? את דמי הטיפול באב מי ישלם . א    

 ____? __________________________לצרכי האב, בכספי מעשר עני, מתי ישתמש הבן. ב     

 
 ?מאי נפקא מינה. 4

 ____________________________________________________תרגם את הביטוי . א   

 :למי מתייחס הביטוי. ב  

 /לבן שטיפל באביו מכספי  מעשר עני/  לבן שטיפל באב  מכספו הפרטי/ לאב שאכל מעשר עני       

 . ת מעשר עני וגם נתן תוספ, לבן שטיפל באב  מכספו הפרטי      

 ? ________________________מדוע? ___________________על מי תבוא קללה. ג   

 

 .אפילו הכי זילא ביה מילתא -. 5 

 

 _____________מהו הזלזול _______________ כלפי מי הזלזול___________ מי מזלזל        

 

 מכספו הפרטי /   מכספי האב    תשובת הגמרא  מוכיחה   שהבן מטפל באביו              

 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
בוא שמע    -תא שמע

) הוכחה מהברייתא(             

 ואם אתה אומררת –ואי אמ
לו   –ליה 

מה   -? מיניהה מאי נפקא לי

?  יוצא לו מזה                

 יבייש אותו –יכלימו 
                             

 

 

- 

 א"דף לב ע
 . צריך לטפל באביו מכספי האבהבן 

 

 
:  ברייתא

 ? עד לאיזו דרגה מגיעה מצוות כיבוד הורים: את רבי אליעזרשאלו 

 .הבן לא יעליב  אותו –שאפילו אם  האב יקח את ארנקו וישליכנו לים , עד כדי כך: אמר להם

 
 ?מיניה  המאי נפקא לי -ל אב ואי אמרת מש: שאלת הגמרא

  . יתבלהשקות ולטפל בענייני ה, אכיללה: על פי ההלכה הבן צריך לכבד את הוריו: הסבר שאלת הגמרא 

רב נתן בר כדעת ( פי האב הבן חייב לעשות כל זאת מכסש, אומריםאם                                  

 :מתעוררת שאלה – )אושעיא

מה ? מה איכפת לבן, )כספי האב(ק של עצמו אם האב זרק את הארנ

למה ירצה הבן ,  הרי האב משלם את הטיפול בעצמו, יוצא לו מהכעס

ולכן אי אפשר , לבן אין סיבה לכעוס –? לפגוע באב ולבייש אותו

 .לומר שזו דרגה של כיבוד הורים

 
 . אינה מתאימה לנאמר בברייתא,  שהטיפול הוא מכספי האב, ההלכה

אלא , שדמי הטיפול אינם מכספי האב, י  צריכים לומראול, לכן –

ואז יש סיבה שהבן  ואת ארנקו של הבן האב זורק-, מכספי הבן

זהו כיבוד  ואם בכל זאת לא כעס-.. (בהתאם לנאמר בברייתא, יכעס

 !) הורים

 .שהבן חייב לטפל באב מכספי האב , כדי להתנגד לדעה  , הברייתא הובאה

 
  .בראוי ליורשו          : תשובת הגמרא

 . מדובר בירושת הבן : הסבר תשובת הגמרא

 :תא שמע

 ?עד היכן כיבוד אב ואם , רבי אליעזרשאלו את  

 .ואינו מכלימו  -כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו : אמר להם 

 ? מיניה ה מאי נפקא לי -ואי אמרת משל אב  

  .בראוי ליורשו-

 



 

הוא עומד לרשת את : אבל יש סיבה לבן לכעוס והאב זרק את הארנק של עצמו-, הבן מטפל מכספי האב

זהו כיבוד  –אם בכל זאת לא כעס על אביו ולא בייש אותו . ולא ירצה לראות את ירושתו נזרקת לים, אביו

 .   אמיתי

 . שהטיפול באב הוא מכספי האב, מרא הגנה על הדעה  תשובת הג

 
 

 משימות
 
 ?עד היכן כיבוד אב ואם רבי אליעזרשאלו את . 1

 .ואינו מכלימו  -כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו : אמר להם    

   
 ? _________________של מי הארנק_______________ מי יזרוק את הארנק לים. א    

 _______את מי לא יכלים _________  מי לא יכלים _____________   אינו מכלימו :הסבר. ב    

 ? ______________________________פי הברייתאעל-, עד היכן מגיעה דרגת כיבוד הורים. ג     

 

_________________________________ ______ ?מאי נפקא ליה מיניה  : הסבר את הביטוי. 2

____________________  ______________?מה נפקא ליה ממה__________ ? מאי נפקא למי

 
______________________ _? _________________________לשם מה הובאה הברייתא  .3

 

מאי נפקא ליה    ,  אם הבן יכעס והאב זרק את הארנק של עצמו לים-, הבן מטפל באב מכספי האב. 4

 ? מיניה      

 ___________________________________________________:  תשובת הגמרא

 

 מכספי אביו      / הבן מטפל באביו מכספו הפרטי             : המסקנה..   .בראוי ליורשו..  5

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
  -"ׁשֺלִלְפֵני ִעֵּור לֺא ִתֵּתן ִמכְ "

אסור להניח מכשול בדרכו . א
כדי שלא יתקל בו  ,של עיוור

 . ויפול
אסור להעמיד לפני האדם , . ב

כי הוא כמו , מכשול של עבירה
חוטא , עיוור הנתקל בעבירה

 . ונופל בה
  
 אסור  -"!בל תשחית"

 . להשחית ולקלקל דברים           
 

ויתר על , סלח  מחל על כבודו-
 . כבודו

 
 
 

 
- 

 א"דף לב ע
 דוגמא מחיי חכמים עד היכן כיבוד הורים-
 
 

 
  כדי לבדוק אם בנו  יכעס או לא-, נושקרע בגדי משי בפני רבה ב, מספרת על רב הונאהגמרא 

 . וכך יידע אם בנו מכבד אותו

 

 ?"ִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"וקעבר א , ודלמא רתח  -: שאלת הגמרא

הרי אביו רב הונא הכשיל  והיה מגיע לפגיעה בכבוד אביו-, ואם רבה היה כועס: הסבר שאלת הגמרא 

 !סבכוונה גרם לו לכעו –אותו בעבירה 

 "ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל: " בחומש ויקרא יט יד כתוב

כדי שלא , אסור להניח מכשול בדרכו של עיוור: הסבר הפסוק

 . יתקל בו ויפול

כי הוא כמו , אסור להעמיד לפני האדם מכשול של עבירה, כך

 .  חוטא ונופל בה, עיוור הנתקל בעבירה

 
 .יל ליה ליקריהדמח -          : תשובת הגמרא

 א"דף לב ע

 
אמר איזול איחזי  . וכי הא דרבה בר רב הונא דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה

 .אי רתח אי לא רתח

 ?"ִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל"ר אוקעב , ודלמא רתח  -

 .דמחיל ליה ליקריה -

 "!בל תשחית"והא קעבר משום  -

 .דעבד ליה בפומבייני -

 ?ודילמא משום הכי לא רתח-

 :דעבד ליה בשעת ריתחיה -



 

אפילו אם רבה יכעס על , ולכן, ) ויתר על כבודו(רב הונא  מחל מראש על כבודו  : הסבר תשובת הגמרא

  .של עבירהאין פה מכשול , ואם כן. לא יהיה פה זלזול בכבוד האב אביו-

 
 "!בל תשחית"והא קעבר משום  -: שאלת הגמרא

 !"בל תשחית" רב הונא עבר על , שיוהרי בשעה שקרע את בגדי המ: הסבר שאלת הגמרא 

 ... " ֵעָצּה ִלְנּדַֹח ָעָליו ַּגְרֶזןַתְׁשִחית ֶאת-לֹא-":  בחומש דברים כ יט  כתוב

 . שאסור להשחית כל דבר, אבל לומדים מפה, בפסוק מדובר על איסור השחתת עצים

 ? וד אברק כדי לבדוק אם בנו מקיים כיב, כיצד רב הונא קרע בגדי משי יקרים, ואם כן

 
 . אלא  רק פרם אותו באזור התפרים, רב הונא לא ממש קרע את הבגד: תשובת הגמרא

 

 ?אולי ראה שהבגד לא ממש נקרע. שרבה לא כעס, אולי זאת הסיבה: שאלת הגמרא

ואז כנראה רבה לא שם לב היכן בדיוק , זה היה בשעת כעס, כאשר רב הונא פגע בבגד  : תשובת הגמרא

 . הוא באמת נקרעואם , נפגע הבגד

 

 

 

 משימות
 
 ____________________________  . א  "ִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל": הסבר את הפסוק. 1

 _________________________________________________________________. ב   

 

 
 . רב הונא קרע בגד משי בפני בנו רבה. 2

 _______________________________מהו המכשול__   ? ______________מי העיוור.א

 ________________________________________________? מכשול נחשב מדוע זה .ב     

           

 ?    ___________"לפני עיוור לא תיתן מכשול" האם רב הונא עבר על  עבר על . 3

 _______________________________________________________________: נמק     

 

 ________________________________נמק? ______"בל תשחית" האם רב הונא עבר על .  4

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
- 

 כיצד מעירים לאב שעבר על דברי תורה כבוד הורים-
 

כדי  לא יאמר לו במפורש שהוא עובר  על דברי תורה-, בן שראה את אביו עובר על דברי תורה :הלכה

 . והאב כבר יבין בעצמו שטעה, אלא יראה לו מה כתוב בתורה, לפגוע בו לא

 . )הלכה יא' הלכות ממרים פרק ו, ם"פי הרמבעל-(                                                                                    

בצורה , בלימודאביו  התווכח עם ן שבו הב, ב   מקרה ,  בעניין זה הגמרא מביאה ממסכת סנהדרין עמוד ט

 .שלא היה בה כבוד אב

 . נידונים למוות בעניין דיני נפשות-, הוויכוח בן האב לבן הובא ממסכת סנהדרין

 
 הרוב בדיני נפשות  -הקדמה

: ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהּטֹת...) ב(: כתוב, בספר שמות כג 

 . פי החלטת רוב הדייניםפט נקבע על-העונש והזיכוי  של הנאשם בבית המש. הרוב קובע :פירוש

 ..."ַרִּבים ְלָרעֹת ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-לֹא-.)ב( :נאמר בחיי אדםדנים ,  מדובר בדיני נפשותכאשר , אבל

ורק אתה  וחצי מחליטים לזכותו –, אם חצי מהדיינים מחליטים לחייב את הנאשם בגזר דין מוות 

.  ואל תחליט לרעת איפה יהיה הרוב –נשארת לקבוע 

אבל צריך רוב של שני אנשים כדי לחייב בגזר , בדיני נפשות מספיק רוב של אדם אחד כדי לזכותו

 )י"פי רשעל-. (דין מוות

 חייבי מיתות שנתערבבו זה בזה                                    

 . ויש מיתות קלות יותר, יש מיתות חמורות וקשות. במסכת סנהדרין דנים  בסוגי מיתות

אם נתערבבו  חנק והרג-, סקילה,שריפה –שנידונים למוות  מכל הסוגים  ,נקבע   ב"ע,  דף  פסנהדרין ב

לא מושכים  את כולם למיתה  –ולא יודעים מי נידון למיתה קלה ומי נידון למיתה חמורה וקשה , זה בזה

 .  דנים את כולם במיתה הקלהאלא , הקשה

 משימות
 
 ______________________________________  ):'ב,שמות כג (  ּטֹתַאֲחֵרי ַרִּבים ְלהַ : הסבר. 1

     
:  סמן בעיגול את התשובות המוכיחות זאת. בדיני נפשות משתדלים להקל ולהתחשב בנאשם. 2

 
..."  ַרִּבים ְלָרעֺת ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-לא .  א   

 . בדיני נפשות יש מיתות חמורות ויש מיתות קלות יותר. ב   

 . רוב של שני אנשים מחייב  את הנאשם במוות רוב של איש אחד מזכה  את הנאשם ממוות -. ג   



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 חייבי –הנשרפים בנסקלים

 מיתת שריפה התערבבו עם       

 . הנידונים לסקילה                  
 כי -ש

 מיתת   -השריפה חמורה 

 השריפה קשה יותר               

 אל תשנה את  –הכי לא תיתנייא

 המשנה כך                             

 , מה  הקשר – מאי איריא
 לא שייך                                

 
כך אשנה את   – הכי איתנייא

המשנה                               
 

 – הנסקלים בנשרפים          
, חייבי מיתת סקילה המועטים

התערבבו בנידונים הרבים  

 . לשריפה

 חנק והרג, סקילה, שריפה: סוגי המיתה הם. ד   

דנים את כולם  ולא יודעים מי נידון למיתה הקלה ומי לקשה- אם הנידונים למוות התערבבו- .ה

 . במיתה הקלה

 
 

 א"דף לב ע
 ידוני מיתה  נידוני סקילה שהתערבבו בנ

 

 
 

 :גמרא
 :מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה

 , רבי שמעון אומר ידונו בסקילה , הנשרפים בנסקלים 
 .שהשריפה חמורה

 
 : הסבר

נידונים למוות אם התערבבו : רב יחזקאל לימד את רמי בנו

ולא יודעים מי חייב סקילה ומי , בשריפה ביחד עם חייבי סקילה

. בסקילהאת כולם דנים : ון אומררבי שמע  –חייב שריפה  

.  השריפה היא מיתה חמורה : נימוק

                                            
 . לא תיתנייא הכי , אבא : אמר ליה רב יהודה בריה

 !תיפוק לי דרובא נסקלים נינהו   -מאי איריא שריפה חמורה 
 .הנסקלים בנשרפים :אלא הכי איתנייא

 
  : רבי יהודה , ניאמר לו בנו הש

 .צריך ללמד את המשנה הזאת  לא כך אתה, אבא

 "בנסקלין) שהתערבבו(הנשרפים : " אם אתה גורס

 א"דף לב ע

 :מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה.   א

 .שהשריפה חמורה , רבי שמעון אומר ידונו בסקילה , רפים בנסקליםהנש 

תיפוק לי   -מאי איריא שריפה חמורה . לא תיתנייא הכי , אבא : אמר ליה רב יהודה בריה 

 !דרובא נסקלים נינהו 

 .הנסקלים בנשרפים :אלא הכי איתנייא

 :שהסקילה חמורה וחכמים אומרים ידונו בשריפה : "אימא סיפא ,אי הכי : אמר ליה  -

 ?תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו  ? מאי איריא דסקילה חמורה   

   ,לא  -דקאמרת שריפה חמורה :לרבי שמעוןהתם רבנן הוא דקאמרו ליה  : אמר ליה -

 .סקילה חמורה   



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 .הנסקלים בנשרפים

 הנידונים לסקילה התערבבו עם –

 שנידונו לשריפה , הרבים           

 , החלק האחרון  -סיפא

 )המשנה(סוף                    

 כי -ש

 מיתת   -השריפה חמורה 

 השריפה קשה יותר               

 מיתת –.סקילה חמורה

 הסקילה קשה יותר               

 

 

 . יחשבו   שדנים את כולם בסקילה  בגלל שהולכים לפי הרוב.שהנסקלים הם הרוב, חושבים 

 .קשורה לנימוק שהשריפה חמורה יותר, לא יבינו שההחלטה לדון את כולם בסקילה

 .הנסקלים בנשרפים: כך אשנה את המשנה, לכן

 )שהתערבבו בנידונים לשריפה, הנידונים לסקילה(

 .ובכל זאת דנים את כולם לסקילה, שהנשרפים הם הרוב, כך מבינים

 )הקשה. (השריפה היא  המיתה החמורה: הנימוק

 
 ":רהוחכמים אומרים ידונו בשריפה שהסקילה חמו : "אימא סיפא ,אי הכי : אמר ליה    -

 ?תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו  ? מאי איריא דסקילה חמורה     

 
 :  ואמר לו, שגם השינוי בניסוח לא משנה את המצב, ניסה להוכיח לבנו   יחזקאל האב      

 ). סוף המשנה(שים לב לסיפא , אם כך

 :דעת  חכמים שם יש דעה מנוגדת לרבי שמעון - 

 .  סקילה חמורהוחכמים אומרים ידונו בשריפה שה 

 . לדעתם הסקילה יותר חמורה: נימוק. את כל הנידונים שהתערבבו בשריפהיש לדון , לדעת חכמים
 

.  הרי הרוב הם נידוני שריפה -.הנסקלים בנשרפיםכמו שאמרת , אם נשנה את הניסוח : אומר האב

 .שהנימוק של חכמים   לא קשור לסקילה שהיא  חמורה וקשה, עלולים לחשוב

 . בו   שדנים את כולם בשריפה   בגלל שהולכים לפי הרוביחש

 
 :לרבי שמעוןהתם רבנן הוא דקאמרו ליה  : אמר ליה -

   ,לא  -דקאמרת שריפה חמורה

 .סקילה חמורה   

 
באמת , הנימוק של חכמים: אביואת רב יהודה  שוב תיקן 

, הנימוק של חכמים. שהיא חמורה וקשה, לא קשור לסקילה

 . רובקשור ל, אכן

 נשרפים)תוך הרבה( ב ) שהתערבבו( הנסקלים

דנים את כל הנידונים לפי , הנידונים לשריפה הם הרוב ולכן

ולא קשור אם המיתה קלה . דנים את כולם לשריפה הרוב-

 . יותר או חמורה יותר

מתאים להדגיש את הנימוק .הנסקלים בנשרפיםהניסוח 

  .ימוק של חכמיםוהוא מתאים להדגיש גם את הנ, של  רבי יהודה

 
 : חכמים  מתייחסים לנימוק של רבי רבי שמעון, בלי קשר לנימוק שלהם

 ."מיתה בסקילה היא החמורה. לא כך הוא מה שאמרת ששריפה היא המיתה החמורה-"



 

חכמים היו דנים את  אבל אפילו אם הרוב היו מיתה קשה-, במקרה הזה   הרוב הם גם המיתה הקלה(

 .)כולם על פי הרוב

- 

 
משימות 

 

 _____________הרוב הם _________________________ הנשרפין בנסקלים.  א: הסבר. 1

 _____________הרוב הם  _________________________הנסקלים בנשרפין. ב              

    

 .שהשריפה חמורה , רבי שמעון אומר ידונו בסקילה , הנשרפים בנסקלים. 2
 

 ________________נימוק_____________________הדין _____________: הרוב הם     
 

       
 . לא תיתנייא הכי , אבא. 3 
 !תיפוק לי דרובא נסקלים נינהו   -מאי איריא שריפה חמורה 

 .הנסקלים בנשרפים :אלא הכי איתנייא
         

. רבי יהודה תיקן את אביו 

 ____________________________________לא צריך לשנות 

 ______________________כי עלולים לחשוב שהנימוק לדין  הוא 

 ___________________________________צריך לשנות , לכן

 __________בכל זאת דנים את כולם ל , הם הרוב_________ אפילו שה : כי צריכים להדגיש

 . היא מיתה חמורה_____________ כי 

 

 _________________________________________סנהדרין צטט את הסיפא במשנה ב. 4

    ________________________________________________________________ 

______________________________________________ : הרוב הם: לפי הסיפא

_____ ___________________________הדין של הנידונים שהתערבבו                  

  _____________________________האב חשב שהנימוק של חכמים הוא                  

 : לכן אמר לבנו. שגם השינוי בניסוח לא משנה את המצב, האב ניסה להוכיח לבנו                 

_____________ ולא __________ אנשים יחשבו שהנימוק של חכמים הוא                  

     

 הנשרפים בנסקלים.   5

 :רבי יהודה שוב תיקן את אביו

 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 ,שיניים גדולות –שיננא 

    כינויו של רב יהודה: בענייננו      

 שכתוב בברייתא   דתניא-

                    

 

 ________________________________________________הדין: לפי רבי יהודה

 __ ____________________________________________:הנימוק               

 ________ _____________________________________________הדין:      לפי חכמים

 ____________________________________________________הנימוק               
 

 א"דף לב ע, גמרא
 כיצד מעירים לאב שעבר על דברי תורה כבוד הורים-

 

 
לא תימא ליה  , שיננא : שמואל לרב יהודה אמר ליה 

 . לאבוך הכי

 .  ופעמיים  ביטל את דעתו,  התנצח עם אביו יהודהרב 

 . שיניים גדולות "-שיננא:   " שמואל הוכיח אותו על כך

 .  לא כך אתה צריך לדבר אל אביך

 
  : דתניא     
  "אבא עברת על דברי תורה : "אל יאמר לו , שהיה אביו עובר על דברי תורה הרי 

 ."כך כתוב בתורה ,אבא :"אלא אומר לו
 

עברת , אבא: "לא יאמר לו בפירוש דברי תורה- אם בן ראה את אביו עובר על: כך כתוב  בברייתא, שכן

 ! " ?האם כך כתוב בתורה, אבא: " ולומר לו, אלא יש לנהוג כבוד באבא, . " על דברי תורה

 
 !צעורי קא מצער ליה  !-? "כך כתוב בתורה"
  "מקרא כתוב בתורה כך , אבא : "אלא אומר לו 

 
 כאילו נוזפים בו " –!?כך כתוב בתורהאם ה": כיצד מציעים  להעיר לאב במילים: :מוחיםבגמרא 

 !  פוגע באב, מצער את האבזה ".  . לא התנהגת יפה" ואומרים לו                        

.   והוא כבר יבין שטעה, מראים לו מה כתוב בתורה , צריכים להעיר  לאב בנחת

 ..." . אלא כך, ה כךאל תשנ טעית-: " לא היה צריך בפתאומיות  להעיר  לאביו, כך רב יהודה
 
 

משימות 
_____________   רב יהודהכיצד כינה שמואל את . 1

 א"דף לב ע, גמרא

 . לא תימא ליה לאבוך הכי , שיננא : שמואל לרב יהודה אמר ליה 

אבא עברת על  : "אל יאמר לו , הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה : דתניא 

 ."כך כתוב בתורה ,אבא :"אלא אומר לו "דברי תורה            

 !צעורי קא מצער ליה  !-? "כך כתוב בתורה"      

  "מקרא כתוב בתורה כך , אבא : "אלא אומר לו 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 עוזב מניח-

באותו זמן   -מצווה לעשות 

 . צריכים לקיים מצווה נוספת

 
אפשר למצווה ליעשות על-

 אנשים אחרים – ידי אחרים 
 . יכולים לקיים את המצווה           

 

 

 
 ? _______________________________________שעבר על דברי תורה, כיצד מעירים לאב. 2

 ? _______________________________________________________________מדוע   

 
 ? __________________________________יהודה לדון עם אביו היה צריך רב, לדעתך, כיצד. 3

א "דף לב ע
  אביו או מצווה אחרת: מי קודם 

 

 

ובאותו זמן " השקני מים" אומר לי , למשל, אם אבא מבקש ממני שירות כלשהו: אלעזר בן מתיא אומר

אני דוחה את כיבוד אבא והולך לקיים  יש מצווה אחרת לקיים-

 . גם אבא חייב בקיום המצווה כי, את המצווה

ובאותו זמן יש , אם האב מבקש מים :איסי בן יהודה אומר

יקיימו  אבל יש אחרים שיכולים לקיימה-, מצווה אחרת לקיים

 .והבן יכבד את אביו,  האחרים את המצווה

אבל רק הבן  , כל האחרים חייבים בקיום המצווה ההיא: נימוק 

 . חייב במצוות כבוד אביו

. הלכה כאיסי בן יהודה:  ב מתנהאמר ר

 

 

 המשימ
 . ובאותו זמן היית צריך ללכת ללוויה, אבא ביקש ממך כוס מים. 1

 ________________________נמק ________________  כיצד תנהג לפי אלעזר בן מתיא     

 ________________________נמק _________________  כיצד תנהג לפי איסי בן יהודה     

 ?  _______________________________________________כדעת מי נוהגים בהלכה      

 

 א"דף לב ע

 : אלעזר בן מתיא אומר    .ב

 ,מניח אני כבוד אבא ועושה את המצוה -ומצוה לעשות  "השקיני מים"אבא אומר  

 .שאני ואבא חייבים במצוה

 :איסי בן יהודה אומר 

וילך הוא  , תיעשה על ידי אחרים  -אחרים על  ידי אם אפשר למצוה ליעשות  

 .הלכה כאיסי בן יהודה : ר רב מתנהאמ . בכבוד אביו



 

 
  : מושגים וביטויים

 
, סלח מחל על כבודו-

 . ויתר על כבודו

  
 ,כבודו מבוטל  -כבודו מחול

 ואם בנו לא נהג בו כבוד-        

 . העבירה לא נחשבת לבן       

 העניין ההוא – !?הכי השתא

 . זה לא דומה –? הוא כמו זה        

 )'של ה(כבודו  -יקריה 

 

 

 

 

 

 

 ב "ע א-"דף לב ע
 רב שמחל על כבודו , אב שמחל על כבודו

 

 

 : בשמו של רב חסדא, רבי יצחק בר שילא אמר בשם רב מתנה

 )כבודו מבוטל.(כבודו מחול –וויתר על כבודו , אב שסלח

, בחוברת זו 105עמוד , א בגמרא"ראה דף לב ע. (אם לא נהג בו כבוד, נחשב עובר עבירהולכן הבן אינו  

 )רב הונא שמחל על כבודו בפני רבה בנו

 .עובר עבירה ואם מישהו פגע בכבודו-. אין כבודו מחול רב שמחל על כבודו-, לעומת זאת

 

כבודו מחול  אפילו הרב שמחל על כבודו -:  ורב יוסף אמר

   "הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ' ַוה"  :ות יג כאבשמ שנאמר

הולך , שהוא הרב של כל עם ישראל' , ה הולך לפניהם-' ה  

.  )עמוד הענן( ומטפל בצרכיהם, במדבר לפני עם ישראל

, אז גם הרב יכול למחול על כבודו ויתר על כבודו-' אם ה  

. וכבודו מחול

 
 א ברוך הוהקדוש  -התם  !?הכי השתא : אמר רבא

מחיל ליה ליקריה  , ותורה דיליה היא , עלמא דיליה הוא
  ?!הכא תורה דיליה היא -
 

? מקרים דומיםהאם הקדוש ברוך הוא והרב הם , אמר רבא

, כל העולם שלו  הקדוש ברוך הוא-

.  הוא גם יכול לבטל את הקביעה הזאת ויש לכבד הורים-' הוא קבע שיש לכבד את ה. וכל התורה שלו

 ב "ע – א"דף לב ע

: אמר רב חסדא,  נהאמר רבי יצחק בר שילא אמר רב מת   ג

. אין כבודו מחול הרב שמחל על כבודו -.  כבודו מחול  האב שמחל על כבודו- 

הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם ' ַוה":  כבודו מחול שנאמר אפילו הרב שמחל על כבודו -:  ורב יוסף אמר 

 "יֹוָמם 

 , ותורה דיליה היא , הקדוש בית הלל עלמא דיליה הוא -התם  !?הכי השתא : אמר רבא 

  ?!הכא תורה דיליה היא  -מחיל ליה ליקריה

 ".יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה " : דכתיב , תורה דיליה היא , אין : " הדר אמר רבא-

 



 

.  כי כבודו הוא כבוד התורה, אין לו הזכות למחול על כבודו ? –!האם התורה היא שלו הרב-במקרה של 

 

 ".יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה " : דכתיב , תורה דיליה היא , אין : " הדר אמר רבא

. "יֹוָמם ָוָלְיָלה, ֶּגהּוְבתֹוָרתֹו ֶיְה : " תהילים א ב כי נאמר ב, הלומד בההתורה היא של , כן: חזר ואמר רבא

 . יום ולילה, כל הזמן' יעסוק בתורת ה פירוש הפסוק-

  . היא נעשית תורתם של הלומדים אבל כאשר לומדים ודנים בה-', תורת ה בהתחלה התורה היא תורתו-

 . למחול על כבודה של תורה יכול הרב למחול על כבודו-, ולכן
 

 

משימות  
 ____________________________________________________מחל על כבודו:  הסבר. 1

 _____________________________________________________כבודו מחול                

 __________________________________________________כבודו אינו מחול                

 

 ___________________________. הוכח זאת בעזרת דוגמא. חולכבודו מ אב שמחל על כבודו-. 2

 

____________________________________________________________________ 
 

 

?      שהקדוש  ברוך הוא  מחל על כבודו, היכן ראינו. 3

___________________________________________________________________ 

 

 ? ורב אינו יכול לעשות זאת, הקדוש ברוך הוא יכול למחול על כבודומדוע . 4

 ____________________________________________________הקדוש ברוך הוא        

 ______________________________________________________________רב      

 

 ____________________________ את הדעה נמק . כבודו מחול –אם מחל על כבודו , אפילו רב. 5

 

 

 

 

 



 

 
  : מושגים וביטויים

 
 . ?האמנם כך הוא ? –איני

 . מסיבת שמחה  -הלולא 

 .הקפיד וכעס  –איקפד

 .כבוד  -הידור

 )מקרה נוסף(ועוד  – ותו

 

 

 

 

- 

ב "לב עדף 
כבודו מחול אין  רב שמחל על כבודו –: דעה

 

 
 ? אם רב מחל על כבודו אז כבודו מחול האמנם כך הוא-: בגמרא תוהים

 . המראה שאין זה כך,והרי יש לנו דוגמא                     

 . ל בנוהנה רבא חילק  משקאות לאורחי החתונה ש

 . וקמו לכבודו בנו של רב יהושע -, מזג כוס לרב פפא ולרב הונא

ולא קמו  מזג כוס לרב מרי ולרב פנחס בנו  של רב חסדא-

 . לכבודו

כי אתם  , אתם  לא קמתם בפני: רבא הקפיד עליהם ונזף בהם

 ,כך חכמים וחשוביםמחשיבים את עצמכם כל-

 ?אינם חכמים וחשובים –והם שקמו לכבודי  

שאפילו אם רבא מחל על כבודו וחילק , האירוע הזה מלמד

והיו חייבים לכבדו ולקום , כבודו אינו מחול משקאות לאורחיו-

 . בפניו

 

יצחק בריה דרב   רבי ודלי ליה כסא ל, רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה:  ותו
 .ואיקפד,  ולא קם מקמיה,  יהודה       

 
ובמסיבת השמחה של בנו מזג כוס לרבי יצחק בנו של , שמחל על כבודו, פפא הגמרא מספרת גם על רב

 . ורב פפא כעס והקפיד על כך, רבי יצחק לא קם לכבודו. רב יהודה

 ב"דף לב ע

ודל ליה כסא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב , והא רבא משקי בי הלולא דבריה? איני

,  יהושע וקמו מקמיה

. מקמיהולא קמו  לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב חסדא -

" ?והנו רבנן לאו רבנן, הנו רבנן רבנן: " איקפד ואמר 

 
יצחק בריה  רבי ודלי ליה כסא ל, רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה:  ותו 

. ואיקפד,  ולא קם מקמיה,  דרב יהודה

 .הידור מיעבד ליה בעו, אפילו הכי  -



 

 . אין כבודו מחול שרב שמחל על כבודו-, מכאן

 

 .הידור מיעבד ליה בעו, אפילו הכי -

, התלמידים צריכים לעשות הידור כלשהו אבל, כבודו מחול –אמנם רב שמחל על כבודו  :מתרצת הגמרא

 )קצת להתרומם. (וההקפדה הייתה על כך שלא עשו תנועת הידור

 

 
משימות  

 
______________________________ ___________________? כיצד רבא מחל על כבודו. 1

 
 ______________________________מחולשל רבא שחלק מן החכמים חשבו שכבודו  ,הוכח. 2

 
 .כבודו אינו מחול שרב ששירת את אורחיו-, הבא שתי דוגמאות המוכיחות .3
 

 _______________________________________________________________. א   
 

 _______________________________________________________________ . ב   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

   
לדעת מי   – למאן דאמר

שאמר                        

 ויתר על   –מחל על כבודו 

  
 ,כבודו מבוטל  -כבודו מחול

 ואם בנו לא נהג בו כבוד-        

העבירה לא נחשבת        

                           . לבן
 כבודו 

 מקשים  –מיתיבי 

מקום השמחה    - בית המשתה

 משרת  –עומד ומשקה עליהם
 . ומוזג להם שתייה, אותם            

 
 הגדול  - ברבי

 שימש ושירת אותם  -שמש

 
 עֵֹמד ֲעֵליֶהם-ְוהּוא-
משרת  אותם   )אברהם(         
 אותם           

 
 
 
 
 
 

- 
 

כבודו מחול  מחל על כבודו-נשיא ש
 

 ב"דף לב ע
נשיא שמחל על ,  "כבודו מחולהרב שמחל על כבודו -:  "אפילו למאן דאמר:  אמר רב אשי

 .אין כבודו מחול כבודו -
 

  שרב אם מחל על כבודו כבודו מחול-, מי שסובר :  אמר רב אשי

 . ין כבודו מחולא אפילו הוא מודה  שנשיא אם מחל על כבודו-                    

 

, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל:  מיתיבי

. והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם

. וקיבלו יהושע –' נתנו לר, אליעזר ולא נטלו' נתן הכוס לר 

ורבן ,  אנו יושבין?  מה זה יהושע:  אמר לו רבי אליעזר 

! ?ברבי עומד ומשקה עלינו גמליאל

אברהם גדול ממנו ,  מצינו גדול ממנו ששמש:  אמר ליה

" עֵֹמד ֲעֵליֶהם ְוהּוא- : "וכתוב בו, אברהם גדול הדור היה. ושמש

לא נדמו לו אלא   כמלאכי השרת נדמו לו -: ושמא תאמרו 

 . לערביים

 !?לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו ,ואנו 

 
אם מחל על , המוכיחה שנשיא, יש דוגמא: מראמקשים בג

 . כבודו מחול כבודו-

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שישבו במשתה  

נשיא  והיה רבן גמליאל –, בביתו  של  הבן של רבן גמליאל

.  עומד ומוזג לכולם משקאות הסנהדרין-

בד מפני שכי, ורבי אליעזר לא לקח ממנו, אליעזר ' נתן הכוס לר 

.  אותו

.  ורבי יהושע קיבל את הכוס יהושע –' רבן גמליאל מזג  לר

ורבן ,  םאנו יושבי?  מה זה יהושע:  אמר לו רבי אליעזר 

! ?עומד ומוזג  לנו נשיא הסנהדרין - גמליאל ברבי -



 

 
 :וייםמושגים וביט

   
גורם לרוחות   –משיב רוחות

לנשוב                               

 מעלה עננים  –מעלה נשיאים
 עוזבים   –מניחים 

 ' כבוד ה  –כבודו של מקום  
 אנשים -בריות 

לדעת מי   – למאן דאמר 

שאמר                        

  
 אולם מסיבות   - בית המשתה

 משרת  –עומד ומשקה עליהם

 . ומוזג להם שתייה, אותם            

 
 הגדול  - ברבי

 
   :הכי איתמר, אי איתמר
 : נאמר כך, אם נאמר –      

 ...כדי  ש -ש

 – שתהא אימתו עליך
 שתהיה לך יראה מפניו          

  

. מישהו גדול ממנו ששימש ושירת את אורחיויש : אמר לו רבי יהושע

ואפילו   הוא שמש  אברהם גדול הדור היה –, ן גמליאל הנשיאאברהם אבינו יותר גדול וחשוב מרב

.  ושירת את אורחיו

, עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץְוהּוא- : "כאשר אברהם קיבל את שלושת אורחיו ' ח יח כך כתוב בבראשית 

  ".ַוּיֹאֵכלּו

הוא חשב שהם . לא כך הוא ולכן כיבד אותם בעצמו-, שהם מלאכים ידע שאברהם , ואם עולה בדעתנו 

.  ם פשוטים ונודדיםיערבי

לא נקבל את השירות , אנו החכמים אז למה , כיבד כך אורחים פשוטים, ואם אברהם אבינו גדול הדור

 ? שמחל על כבודו, מרבן גמליאל הגדול

 
  .ואפשר לקבל ממנו את השירות, כבודו מחול אם מחל על כבודו-, אפילו נשיא: מסקנה

 
?  עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות:  אמר להם רבי צדוק 

ועורך שולחן  ומצמיח אדמה -, ומוריד מטר, ומעלה נשיאים, הקדוש ברוך הוא משיב רוחות

. לפני כל אחד ואחד

 !?ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו 

 
ל בני למה אתם לוקחים דוגמא מכבודם ש: אמר להם רבי צדוק

כאשר אפשר לקחת דוגמא הרבה יותר טובה , )אברהם אבינו(אדם 

 : מהקדוש ברוך הוא

ומעלה , משיב רוחות:  אפילו שהוא בורא עולם, הקדוש ברוך הוא

בכל זאת הוא ומצמיח צמחים מן אדמה –, ומוריד מטר, עננים

. ונותן אוכל  ל כל אחד ואחד, משרת את כל בני האדם 

אם מחל  על כבודו  שהוא רק בן אדם-, הגדולרבן גמליאל אז למה 

 ? ולא נקבל ממנו את השירות, לא יהיה כבודו מחול –ושרת אותנו 

 

אף על , כבודו מחול נשיא הסנהדרין שמחל על כבודו-: הלכה

 . מצווה לכבדו ולקום מפניו קצת, פי כן

 )ו  "ו ה"הלכות תלמוד תורה פ,  המדע ספר, ם"רמב(        

 

 אין כבודו מחול ל כבודו-מלך שמחל ע

 
 ב "גמרא דף לב ע

למאן  אפילו, אמר רב אשי: הכי איתמר, אלא אי איתמר

מלך שמחל   -כבודו מחול, נשיא שמחל על כבודו"דאמר  



 

 :שתהא אימתו עליך  "-ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך  "שנאמר ,  אין כבודו מחול על כבודו -

כבודו , נשיא שמחל על כבודו: אפילו מי שאומר: אמר רב  אשי: כך יש לנסח את הציטוט שאמר רב אשי

 . אין כבודו מחול –שמלך שמחל על כבודו , אפילו הוא מודה מחול-

אתה מצווה " ׂשֹום ָּתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך  ) "טו(כי נאמר  בחומש דברים יז , תהיה לך יראה מפניוש: נימוק

לא  אם המלך  יוותר על כבודו-).לפחד ממנה(א ממנה שאתה חייב לכבד ולירו, להשליט עליך סמכות

 . תהיה יראה מפניו

 

משימות  
 __________________________. בעניין  נשיא שמחל על כבודו, צטט את דבריו של רב  אשי. 1

     __________________________________________________________________ 

 

 ?_____________ ____________האם כבודו מחול שמחל על כבודו-נשיא , לפי דברי רבי אשי. 2

 
____________________________________________ _______? מי היה רבן גמליאל. 3

 ? ___________________________מדוע רבי אליעזר לא קיבל את הכוס שמזג לו רבן גמליאל.4

 כבודו אינו מחול/ כבודו מחול נשיא שמחל על כבודו     : לדעת רבי יהושע. 5

 ? _________________את מי שירת? _____________ מה הייתה חשיבותו של אברהם אבינו. 6

 ? ___________ ___________________________מה לומדים מן הדוגמא של אברהם אבינו. 7

   __________________________________________________________________ 

 
 ? ___________  ממי רצוי ללמוד דוגמא, לדעת רבי צדוק.  8

 _______________________שהקדוש ברוך הוא מוחל על כבודו ,  מדברי רבי צדוק, הוכח. 9

    _______________________________________________________________ 

 כבודו אינו מחול / ו מחולנשיא סנהדרין שמחל על כבודו   כבוד, על פי ההלכה. 10

 

 ____________________________ ) צטט(? כיצד יש לתקן את הניסוח בדבריו של רב אשי. 11

  __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________) טו(דברים יז " שום תשים עליך מלך: " הסבר. 12

 

 ? __________________________________אין כבודו מחול –שמחל על כבודו , מדוע מלך. 13



 

 
 :מושגים וביטויים

   
 זיקנה – שיבה

 ..האם הכוונה  –יכול 
 ...האם אפשר        
 ....רהאם מות        

 
 זקן חוטא     -זקן אשמאי

 לומדים מהנאמר  –תלמוד לומר

 חכם  - זקן

 
 במילה – ואין זקן אלא חכם

 . מתכוונים רק לחכם" זקן"         

 
קיצור , ראשי תיבות-נוטריקון

של שתי מילים או יותר המרכיבות 
 .  מילה אחת

 
  קנה אותי    - ָקָנִני

 
 למד חכמה – קנה חכמה

 

 

 ב"דף לב ע
 מפני  שיבה תקום

 

 . הגמרא ממשיכה  לדון בעניין כבודם של חכמים

 "ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום": 'כתוב בספר ויקרא יט לב: שנו  חכמים

 ָזֵקן ְרָּת ְּפֵניְוָהדַ : המשך הפסוק                   

 . ולקום מפניו, יש לכבד את הזקן :פירוש הפסוק

 
 ?"זקן"מי הוא 

 ?יכול אפילו מפני זקן אשמאי: שאלת המדרש

 האם הכוונה במצווה היא לקום בפני כל: הסבר שאלת המדרש

 ? אפילו אם הוא זקן חוטא, זקן                               

 ואין זקן אלא חכם , "זקן" : תלמוד לומר: תשובת המדרש

  ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני נאמר בהמשך הפסוק : הסבר תשובת המדרש

 ? כיצד יודעים. מתייחס רק לזקן חכם" זקן"הביטוי 

ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ֶאְסָפה-":נאמר' בחומש במדבר יא טז

 "ִיְׂשָרֵאל

, כלומר –" י ָהָעם ְוׁשְֹטָריוֵהם ִזְקנֵ ִּכי-, ֲאֶׁשר ָיַדְעּתָ ": וההמשך הוא

אלא זקנים בעלי סמכות ניסיון , משה הצטווה לאסוף לא סתם זקנים

 . חכם= זקן)    זקני העם ושוטריו(והשפעה  

 . אין צורך לקום בפני זקן אשמאי, הכוונה היא רק לזקן חכם" והדרת פני זקן"

 
 "ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו, ָקָנִני' ה" : אמרשנ , אלא מי שקנה חכמה  -אין זקן:  רבי יוסי הגלילי אומר

 . הוא פרק העוסק בחכמה, פרק ח במשלי".  לקנות חכמה" ך יש שימוש בצירוף "בתנ: הסבר

בעולם ' תחילת פעולותיו של ה" (ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו, ְהָוה ָקָנִני": התורה  בפסוק כב בפרק זה אומרת החכמה-

 .   )ה לפני בריאת העולםהתורה נברא  –תורה  , היא  קניית חכמה

 ב "דף לב ע

 :תנו רבנן      א

 ?יכול אפילו מפני זקן אשמאי"  ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום

 " ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאלֶאְסָפה- " , ואין זקן אלא חכם שנאמר , "זקן" : תלמוד לומר 

 "ַּדְרּכֹוֵראִׁשית , ָקָנִני' ה" : שנאמר , אלא מי שקנה חכמה  -אין זקן : רבי יוסי הגלילי אומר 

  

 



 

 . )למד  חכמה(קנה    זה-: זקן מורכבת משתי מילים  המילה 

 . שקנה חכמה, קמים רק בפני חכם "זקןוהדרת פני : "בקיום המצווה , לכן

 

משימות  
 
 _________________אשמאי __________________   שיבה  :  הסבר את המושגים. 1

 " ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריוִּכי-, ֲאֶׁשר ָיַדְעּתָ     יׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאלִּלי ִׁשְבִעים ִא ֶאְסָפה-". :2

 _________________________________________________מי נקרא זקן      

 ". לקנות"שלגבי החכמה משתמשים בפועל  , צטט פסוק המוכיח.3

 _________________________________________ ? "נוטריקון" מה פירוש . א. 4

 ? ________     ________"זקנה" מאילו שתי מילים מורכבת המילה , על פי הנוטריקון .ב     

 ? ____________________________________על פי הנוטריקון" זקן" מי נקרא . ג     

 ? ________יםבפני מי קמ? ___________  אפילו זקן אשמאי, האם מצווה לקום מפני כל זקן. 5

 ? ________________________________________למה צריכים לקום מפני הזקן. 6

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

   
 האם...האם הכוונה  –יכול

 האם מותר לו...אפשרי    
 

 תכבד -והדרת

 כבוד – הידור 

 לומדים מהנאמר  –תלמוד לומר

 שנה החכם  –תנא 

 מרחק של –ארבע אמות 
  . כשלושה מטרים                   

 
רב שלימד אותו את רבו מובהק-

 לימודו ב רו                 

 כל שדה הראייה –מלוא עיניו 

 אפילו יותר, שלו                   

 . מארבע אמות                   

לא רבו   רבו שאינו מובהק-

העיקרי                                

 הצד השני -אידך גיסא

 
 
 

 ב"דף לב ע
 "והדרת פני זקן" כיצד מקיימים 

 
 . והסיק הלכה מכל מילה, המדרש דייק ממילים בפסוק

 ;ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום: הפסוק הוא

 
 במקום שיש בו  כבודקימה 

  ?יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק:שאלת המדרש
שאפילו , האם הכוונה. זקןמצווה לעמוד בפני  : הסבר שאלת המדרש

 ? צריך לקום בפניו אם רואה אותו מרחוק-

  
לא אמרתי  " ָּתקּום ְוָהַדְרּתָ  " : תלמוד לומר: תשובת המדרש

 .א במקום שיש הידורקימה אל                       
 

מפני שיבה " בפסוק לא כתוב סתם : הסבר תשובת המדרש

 ". והדרת" הרי אחרי כן כתוב ." תקום

. הקימה מוסיפה הידור וכבודקמים רק במקום ש: לומדים מכאן

 . ורק כאשר קמים בקרבת האדם זה מוסיף לו כבוד

 

 א "דף לג ע
 ברבו מובהק   ידור קימה שיש בה ה                              

 
 א"דף לג ע

 
הוי אומר זה  -איזוהי קימה שיש בה הידור  : תנא   .ג

 .אמות ארבע 

 .מלא עיניו -אבל ברבו המובהק  ,לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק : אמר אביי 

 .הוה קאים , מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף דאתי ,אביי 
 
 

זוהי קימה לכבוד חכם העומד במרחק ארבע אמות  –? )כבוד(ידורמהי קימה שיש בה ה: שנה החכם

 . מאיתנו

 . מרחק של ארבע אמות היא קימה שיש בה הידור לכבוד רב שאינו רבו העיקרי: אמר אביי

, אז צריך לקום ברגע שרואה אותו הרב שממנו למד את רוב ידיעותיו-, אבל כאשר מדובר ברבו מובהק

 . אפילו מרחוק

עוד לפני שראה את רב , שהיה קם כבר כאשר ראה את אוזניו של חמורו של רב יוסף ,יימסופר על אב

 . יוסף עצמו



 

 

 

 : ועוד מסופר על אביי

  . אביי הוה רכיב חמרא וקא מסגי אגודא דנהר סגיא

 .ולא קמו מקמיה ,יתיב רב משרשיא ורבנן באידך גיסא

 ?אמר להו ולאו רב מובהק אנא 

 :ןלאו אדעתי : אמרו ליה -

 
ישבו רב משרשיא וחכמים נוספים בעברו השני של . והולך על שפת נהר סגיא, היה רוכב על חמורואביי 

 . ולא קמו מפני כבודו, הנהר

 !הרי אתם צריכים לקום מפני אפילו אם ראיתם אותי מרחוק? וכי איני רבכם המובהק: העיר להם אביי

 .לא שמנו לב: ענו לו

שבפני רבו מובהק צריכים לקום כבר כאשר רואים אותם , דים מוכיחות ההערה של אביי ותשובת התלמי

 . מרחוק

 
משימות  

 
    ְוָהַדְרּתָ , ָּתקּוםמה לומדים מהצירוף     "ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום. ".1

_______________________________________________________________ 
 
 

 : את המושגים הסבר . 2
 

 __________________ ______________רבו מובהק__________________  ארבע אמות 
 

 _________________________מלוא עיניו ______________________ רבו שאינו מובהק 
 

 
 

 ____________________________________שאביי כיבד מאוד את רב יוסף רבו , הוכח.  3

 

 ?ו ולאו רב מובהק אנאאמר לה. 4

  

 ____________________________________________________הסבר משפט זה. א    

 
 ? __________________________למי אמר? _______________ מי אמר משפט זה. ב     

 ? _____________________________________________________מדוע אמר. ג     



 

 
 :מושגים וביטויים

   
. אמר החכם אמר מר-

פתיחה לציטוט פסקה ממשנה 
רייתא שהובאה קודם או מב

 .לכן
כעת הגמרא דנה ב ציטוט 

 )שטיינזלץפ "ע(   .בהרחבה
 

 כבוד – הידור

 יכבד אותו    -יהדרנו

 כסף  - ממון  

 . הפסד כספי,הוצאה  –חסרון כיס

 השווה, הקש  -אקיש
 

מצוות קימה  לכבוד זקן   -קימה
 

הפסקה  , ביטול מלאכה ביטול-

ודה בעב                            
 גם נמי-

 
 

 ? ____________________ תשובת התלמידים מה הייתה. 5 

 ? _____________________________________________מה מוכיחה תשובתם. 6 

 ב "דף לב ע
 לא בהפסד כספי  " -והדרת" " תקום " 

  
 ? שיהדרו את הזקן ויכבדו אותו בעזרת כסף,  האם מתכוונים, "והדרת" כאשר כתוב : 1שאלה 

 : 1תשובה 
מה קימה שאין  " ָּתקּום ְוָהַדְרּתָ  "תלמוד לומר :        דרשתשובת המ 

 בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס                              
 

 ";ְּפֵני ָזֵקן ְוָהַדְרּתָ , ָּתקּום ִמְּפֵני ֵׂשיָבה: " לומדים מהצירוף בפסוק: הסבר תשובת המדרש

 : הכתובה לפני כן ָּתקּום בדיוק כמו שמקיימים את המצווה "  ְוָהַדְרּתָ " מקיימים את מצוות 

 "ְָהַדְרּתָ ו" . כך במצווה הבאה לאחר מכן אין הוצאות כספיות-, חסרון כיס אין"  ָּתקּום" צווה  מכשם שב
 . אין צורך בהוצאה כספית אין חסרון כיס- –

 
 א "דף לג ע

מה קימה שאין בה חסרון כיס  "ום והדרתתק" :תלמוד לומר -יכול יהדרנו בממון: "אמר מר .א

 ."אף הידור שאין בו חסרון כיס -

 ? וקימה לית בה חסרון כיס - 

 ! אדהכי והכי קאים מקמיה ובטיל ממלאכתו ,מי לא עסקינן דקא נקיב מרגניתא 

 

. לא בכסף שכיבוד הזקן-, המדרש הגיע למסקנה: הסבר הגמרא

 , לומדים מהשוואה למצוות קימה: נימוק

 .  שאין בה חסרון כיס                      

 אבל האם  באמת אין חסרון כיס בקיום מצוות : הגמראמקשה 

  )"מפני שיבה תקום( " ? "קימה"

למשל עבודה באבנים   יש מלאכות שמרוויחים עליהן הרבה כסף-

הרי  ואם מפסיקים במלאכה לכבוד החכם-   טובות ומרגליות-

 !מפסידים רווח כספי

 
:  הגמראובת תש

מה הידור שאין בו ביטול : אקיש קימה להידור ,אלא

 .אף קימה שאין בה ביטול  -

מה קימה שאין בה חסרון כיס  : ואקיש נמי הידור לקימה 

 .אף הידור שאין בו חסרון כיס  -



 

 . קמים בפני החכם  רק כאשר אין בכך ביטול מלאכה: הסבר

 :לומדים הלכה זו   בדרך של היקש

 ;ָזֵקןְּפֵני  ְוָהַדְרּתָ ,         ָּתקּום הֵׂשיבָ ִמְּפֵני : ואהפסוק ה

 
 . אין מצב של ביטול ממלאכה" פני זקן והדרת "בקיום מצוות ": הידור"ל" קימה"משווים  •

 .לא קמים אם יש בכך ביטול מלאכה " -תקוםבפני שיבה " , כך במצוות הקימה            

 . סרון כיס והפסדמהדרים פני זקן רק כאשר אין בכך ח

 
כי לא (שאין בה חסרון כיס , "תקוםבפני שיבה " כמו במצוות : ומשווים גם הידור לקימה •

מקיימים רק אם אין  "  פני זקן והדרת" כך גם מצוות , )מתבטלים ממלאכה לצורך המצווה

 )בלי הפסד כספי.(חסרון כיס

  )בממון( לא קשורה בהוצאה כספית "  פני זקןוהדרת " מצוות ,  כןאם-

 

 
משימות 

 
 _______________חסרון כיס__________  והדרת__________  שיבה:  הסבר את המושגים. 1

 
    ְוָהַדְרּתָ , ָּתקּוםמה לומדים מהצירוף     ";ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום. ".2
 

 ______   _____ היא מצווה שאין בה ָּתקּום ש כשם      

.  שאין בה חסרון כיס היא מצווה   ________כך       

 
 _______________________שביטול מלאכתה גורם להפסד כספי ) מקצוע(תן דוגמא לאומנות . 3

 
 .אף קימה שאין בה ביטול  -מה הידור שאין בו ביטול: אקיש קימה להידור. 4

 
 ______________  כמו הידור שאין בו ._____________מקישים קימה ל      

 . אין ביטול מלאכה_______כך גם ב     

 
  .אף הידור שאין בו חסרון כיס  -מה קימה שאין בה חסרון כיס : ואקיש נמי הידור לקימה . 5

 
 ? _________________________________לגבי מצוות הידור " קימה"מה לומדים ממצוות      

 
 ?______חסרון כיס? _________יש אפשרות של  ביטול מלאכה "ָּתקּוםִמְּפֵני ֵׂשיָבה "האם במצוות . 6

 



 

 
 :מושגים וביטויים

   
  בעלי מלאכה – בעלי אומניות

  במשנה והרי שנינו -והתנן
  

  יש לה ערך , אהובה -חביבה
 

מצווה  – מצוה בשעתה
המיוחדת לאותו זמן 

 
  

 

 ?_____חסרון כיס? _________יש אפשרות של  ביטול מלאכה "ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן"האם במצוות . 7

 א"דף לג ע
 בעלי מלאכה קמים לכבוד מביאי הביכורים

 

 

 
 .אף קימה שאין בה ביטול  -מה הידור שאין בו ביטול

  .אף הידור שאין בו חסרון כיס  -מה קימה שאין בה חסרון כיס 

 
שבעלי מלאכה אינם צריכים להפסיק ,  הוביל למסקנה) 124ראה הסבר היקש עמוד (ההיקש שלמדנו 

 . כדי לעמוד בפני תלמידי חכמים, ממלאכתם

 
    !?ולא : שאלת הגמרא

האם באמת בעלי מלאכה אינם מפסיקים ממלאכתם לצורך 

 ? "תקום" ת מצוו

: בעניין היחס למביאי הביכורים  לירושלים והרי שנינו במשנה

, ושואלים בשלומם, כל בעלי המלאכה עומדים לכבודם

 . ומתייחסים אליהם בחמימות

  
האנשים המקיימים עומדים בפני אבל , בעלי מלאכה אינם עומדים בפני תלמידי חכמים : אמר רבי יוחנן

 . מצוות ביכורים

 
מפני אלה : מצווה שקיומה  תלוי בזמן  בשעתה- ראו כמה ערך יש למצווה : יוסי בר אבין אמר רבי

 .  אינם קמים אבל לכבוד תלמידי חכמים -, בעלי המלאכה בירושלים קמים  המקיימים מצווה בשעתה-

 
 .דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבא , ודלמא שאני התם: גמרא

 א "דף לג ע

אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין  : מכאן אמרו

 ,כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם : והתנן! ?ולא  - .במלאכתם

 :ואומרים להם

 !בואכם לשלום ,אחינו אנשי מקום פלוני 

 . אין עומדים  -מפני תלמידי חכמים . עומדים מפניהם – : אמר רבי יוחנן -

עומדים    -שהרי מפניהם , אמר רבי יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה 

 .אין עומדים  -מפני תלמידי חכמים

 . דאם כן אתה מכשילן לעתיד לבא , ודלמא שאני התם -



 

 
 :מושגים וביטויים

   
 

  אולי, שמא  -ודלמא 
שונה המקרה  – שאני התם

ההוא                       

גורם להם לא לקיים  מכשילן – 

את המצווה                      

 פעמים הבאות  ב -לעתיד לבא

 

,  מלאכה עומדים  לכבוד מביאי הביכורים הוא עניין  שונהשבעלי ה, התיאור שמובא במשנה  : הסבר

 . ואין ללמוד ממצוות ביכורים לגבי כל מצווה בשעתה

אלא קמים  , בעלי מלאכה לא קמים בפני כל מקיימי מצווה בשעתה

 .כדי לעודד אותם, בפני מביאי הביכורים

בעת , אם לא יתקבלו יפה בירושלים: כי יש חשש, עושים זאת 

יאבדו את ההתלהבות לקיום המצווה בפעם  ביכורים-הבאת ה

 . הבאה

 

 

 

 

 משימות 

 

 ________________תן דוגמא ? ___________________________ " מצווה בשעתה" מהי . 1

 ? ______________________________________כיצד התקבלו מביאי הביכורים בירושלים. 2

 ? ______________________וחד מבעלי המלאכה בירושליםמדוע זכו מביאי הביכורים ליחס מי. 3

____________________ צטט___________? חייבים לקום בפני חכמים , האם בעלי מלאכה. 4

    __ _______ ________________________________________________________

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 אירוע נוסף, ועוד – תוו

 שם של אמורא בבלי מר-
 ראה זאת , הקפיד  –ואיקפד

 . בחומרה                

 שתי חמישיות  –שני חומשים 

   ויש אומרים  –ואמרי לה

 

 ב"דף לב ע
 "שיבה תקוםמפני " מקיימים בכל מקום  לא 

 
 הגמרא מביאה מדרש

  ?יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ

 .אלא במקום שיש הידור , לא אמרתי קימה " ָּתקּום ְוָהַדְרּתָ  " : תלמוד לומר

 
 . והגיע למסקנות הלכתיות, המדרש דייק מכל מילה בפסוק

 
 ? ו  בשירותים או בבית המרחץאפילו אם פוגשים ב? האם בכל מקום קמים בפני החכם : שאלת המדרש

 ". והדרת" הרי אחרי כן כתוב ." מפני שיבה תקום" בפסוק לא כתוב סתם : תשובת המדרש 

בשירותים ובבית המרחץ הקימה אינה . הקימה מוסיפה הידור וכבודקמים רק במקום ש: לומדים מכאן

 . שם לא קמים בפני החכם, לכן. מוסיפה כבוד

 

א "דף לג ע
החכם בבית המרחץ לקום בפני 

 

 . אין שם הידור: נימוק. בבית המרחץ אין צורך לקום לכבוד החכם, על פי מסקנת המדרש

 ?האמנם לא קמים בפני החכם בבית המרחץ    :הגמרא מקשה 

. ורבי חייא לא קם מפניו, עבר שם רבי שמעון בר רבי. שישב בבית המרחץ, והרי   מסופר על רבי חייא

 :ובא  בטענה לאביו של רבי חייא, ראה זאת בחומרה, ל כךרבי שמעון הקפיד ע 

ובכל זאת  לימדתי את בנך שתי חמישיות מכל ספר תהילים-

  . לא עמד לכבודי

 
שצריכים לקום  בפני , המוכיח, מקרה נוסף הגמרא מתארת 

.  החכם גם בבית המרחץ

  : יוסי רבי שמואל בר  רבי בר קפרא ואמרי לה  ,ותו 

 .מסחותאהוה יתיב בי 

 .ולא קם מקמיה , שמעון בר רבי רבי על ואזיל  

:  אמר ליה  לאבוה  ואתא , ואיקפד 

 !ולא עמד מפני, שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים 

 דף לג עא

 ? ולא  -יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ :אמר מר  ב

 .ולא קם מקמיה ,וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ,חייא הוה יתיב בי מסחותא רבי והא  

 .ולא עמד מפני -שני חומשים שניתי לו בספר תהלים  : ואתא אמר ליה לאבוה ,ואיקפד 



 

 
 :מושגים וביטויים

   
  ויש אומרים  –ואמרי לה

 והלך  -ואזיל
 ראה זאת , הקפיד  –ואיקפד

 . בחומרה                

 דרש הלכה מ  –תורת כהנים 

 לספר ויקרא                     

 חושב  -מהרהר

 סיבה, נימוק – טעמא
 

  לא כךזה  שאם – הא לאו הכי
 

  אין קושי – לא קשיא
 

חדרים פנימיים של -בבתי גואי

שעומדים שם , בית המרחץ      

.  ערומים                           

חדרים חיצוניים  -בראי בבתי 

שם , של בית המרחץ                

לבושים                                

 . בבית המרחץ  ישב,  שמואל בר רבי  יוסי רבי  ויש אומרים שהיה זה  , בר קפרא

 .  מפניולא קם ) ואלאו רבי שמ(בר קפרא ו,  שמעון בר רביעבר שם רבי 

 ): או שמואל(ובא וטען לפני אביו של בר קפרא , רבי שמעון בר רבי החמיר בעניין

ובכל זאת לא עמד  )-שהוא מדרש הלכה לספר ויקרא(לימדתי את בנך  שני שליש מתורת כהנים  "

 !"לכבודי

 
 .שמא בהן יושב ומהרהר :ענה לו האב

היה עסוק  אולי כי, בני לא קם בפניך: הסבר תשובת האב

 . .. ולא ראה אותך, תמדישל במחשבות על דברי התורה 

 
 :  בגמראשל מר  קושיא 

 
  .לא – הא לאו הכי,  "בהן יושב ומהרהר"ד , טעמא

  

שבבית המרחץ , האב מצא הצדקה  לכך: הגמראקושיית הסבר 

שבנו היה שקוע בהרהורים , הוא טען: בנו לא קם בפני החכם

 . ן לא קם בפניוולכ, בדברי תורה 

מוכיח  , הצורך של האב להצדיק את בנו שלא קם בבית המרחץ

 .שחובה לקום מפני החכם גם בבית המרחץ

האב לא היה צריך להציע   סיבות  כי אם זאת לא הייתה חובה-

 . להתנהגות בנו

 
להלכה סתירה  מהווה  , הצורך של האב לתרץ את התנהגות בנו

צריך לקום בפני חכם דו שהרי במדרש למ: שנלמדה במדרש

.  ואין קמים במקום שאין הידור במקום שיש הידור-

 
 ! הבן היה צריך לקום , ובכל זאת  בבית המרחץ אין הידור- 

  שבניגוד לנאמר במדרש-, כדי להראות, מר תיאר את האירוע הזה

 . גם בבית המרחץ  קמים   ומהדרים פני חכם

 

                   יברא הא בבתי ,גואיבבתי  -הא  : לא קשיא: תשובת הגמרא

 :  הצורך של האב להצדיק את בנו אינו סותר את ההלכה : הסבר תשובת הגמרא

ואין טעם , ובאמת שם אין הידור, שם כולם ערומים. המדרש מתייחס לחדרים הפנימיים בבית המרחץ

 . לקום בפני החכם

, ולכן שם. יש הידור, כולם לבושים שם. נייםפגש את רבו בחדרים החיצו) או שמואל(קפרא  בר אבל  

.  ני רבופאכן היה צריך לעמוד מ



 

משימות  
 

    ְוָהַדְרּתָ , ָּתקּוםמה לומדים מהצירוף     "ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום. ".1

 
      ____________________________________________________________ 

 

 ? ___________________________זה עניין   הקפיד רבי שמעון על רבי חייא ובר קפראבאי.2

 ? _______________________________________________________מדוע הקפיד   

 

 .שמא בהן יושב ומהרהר. 3

 ______________היכן מהרהר ___________ במה מהרהר ? ___________  מי יושב ומהרהר  

 ?______________________________למי נאמר המשפט? ___________  אמר משפט זה מי  

 ? _____________________________________________________מדוע נאמר המשפט  

 ? _________________________________________מה מבקש מר  להוכיח מן המשפט הזה  

 

   יברא הא בבתי ,בבתי גואי -הא . 4

 ? אפילו בבית המרחץ, חובת הבן  לקום בפני רבואת    כיצד הסבירו בגמרא    

        

     ___________________________________________________________ ____             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

   
 –אמר רבי יוחנן...אמר רבה 

 אמר רבה בשם רבי יוחנן

 
גם  נמי -

ן והגיוני  מוב –מסתברא 

 ...נראה כאילו לכאורה –

 לקום בפני החכם  –קימה

 כבוד  –הידור 

 חושב  -מהרהר

 שירותים – בית כסא
 

  אולי , שמא – דילמא
 

  בלי כוונה – : לאונסיה
 

 למד, שנה –שאני 

 א"דף  לג ע
להרהר בדברי תורה בבית המרחץ אסור 

 
 
 
 
 
 

 
 

אבל יש גם , שיש בבית המרחץ חדרים פנימיים שאין בהם הידור ,  הגמרא הסבירה  :הסבר הגמרא

 . .כי כולם שם לבושים, חדרים חיצוניים  שיש בהם הידור מצווה

 : הסבר זה  מתאים מבחינה הגיונית גם לבעייה אחרת שעוררה תשובתו של האב

 
    .שמא בהן יושב ומהרהר: האב טען

 . כי הרהר בדברי תורה, בנו לא קם מפני רבו בבית המרחץ :הסבר

 

 :  שאמר, תשובה זו סותרת את דברי רבה בר חנה בשם רבי יוחנן,  לכאורה  :הבעייה בתשובתו של האב

 .בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא

אבל לא בבית המרחץ , אם בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה

 , ולא בשירותים

בית המרחץ כי היה מהרהר בדברי שבנו לא קם ב, כיצד אמר האב -

 ? תורה

 
שבבית המרחץ יש חדרים , הגמרא הסבירה : פתרון הסתירה

כי כולם שם לבושים ויש שם , חיצוניים המחייבים קימה בפני רבו

 )מתוך כבוד"( הידור"מתוך " קימה"אפשרות של 

 .באותם חדרים מותר גם להרהר בדברי תורה. 

זה  היה מחוייב לעמוד מפני רבו- ולכן, אם הבן היה באותם חדרים 

 .  גם מסביר מדוע  היה מותר לו להרהר בדברי תורה

 
 דחיית התשובה

 :דילמא לאונסיה שאני  -
 

, שהבן הרהר בדברי תורה, הגמרא דוחה את התירוץ המסביר

שבהם אין  אפשרות לקום (משום שלא שהה בחדרים הפנימיים 

 ) .ולהדר פני החכם 

אבל יתכן ששקע , במקום שבו אסור להרהר בדברי תורה, הה בבית המרחץהבן ש, לטענת הגמרא

 . בהרהורי תורה בלי לשים לב  היכן הוא נמצא

 : יוחנן רבי דאמר רבה בר בר חנה אמר  , הכי נמי מסתברא:גמרא

 .בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא 



 

 

 

משימות 

  
 . שאסור להרהר בדברי תורה בבית המרחץ,  כתוב ציטוט המוכיח  .שמא בהן יושב ומהרהר.1

 

   ___________________________________________________________________ 

 

                   יברא הא בבתי ,בבתי גואי -הא .    2

 :הסבר         

 ______________________________________     בתי גואי. א    

 

 אסור להרהר בדברי תורה / לא קמים בפני החכם      מותר להרהר בדברי תורה/   קמים בפני החכם        

 

 _________________________________       יברא בתי .ב     

        

 אסור להרהר בדברי תורה / לא קמים בפני החכם      מותר להרהר בדברי תורה/   קמים בפני החכם        

   

 )  או שמואל בר רבי יוסי (היכן שהה  בר קפרא , לדעת הגמרא. ג

  בתי בראי/    בתי גואי           

 __________________________________________________________: נמק      

 

 

 ? על פי דעה זו היכן שהה בר קפרא כאשר הרהר בדברי תורה :דילמא לאונסיה שאני  - .3

 _______________________שהוא לא  התכוון להרהר שם בדברי תורה , כתוב מילה המוכיחה

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
יעצום את  –יעצים את עיניו 

 יתעלם, עיניו
 

 בליבו הוא יודע –מסור ללב 
.  את האמת                    

 
' תפחד מה – ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֹקיךָ  
 

 , כשהזקן קרוב – זמן חיובא
 . וכבר וחובה לקום מפניו           

 ב"דף לב ע
 אסור להתעלם מן הזקן

  
 אה מדרש הלכה הגמרא מבי

 

  ?יכול  יעצים עיניו כמי שלא ראהו :שאלת המדרש
 ? ולא לקום מפניו  כלל כאילו לא ראה אותו-, האם מותר לו להתעלם מן החכם : הסבר שאלת המדרש

  ְוָיֵראתָ  ָּתקּום :  תלמוד לומר: תשובת המדרש 

ְוָיֵראָת " יש תוספת , "קוםת" אחרי המצווה . לומדים מתוספת ביטויים בפסוק: הסבר תשובת המדרש

 ".ֵּמֱאלֹקיךָ 

, ואולי גם אנשים אחרים יחשבו שהוא לא ראה את הזקן, יכול האדם להעמיד פנים שלא ראה את הזקן 

והקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו   הוא עצמו יודע אם ראה את הזקן או לא-. אבל  זה  דבר המסור ללב

ויראת : "ן כתובלכ. הוא לא יכול לרמות' את ה. של אדם

 ." מאלוקיך

 . שנתן את המצווה ורואה הכל' אלא מה, עליך לפחוד  לא מאנשים

 
 " ויראת מאלקיך"המסור ללב נאמר בו דבר 

 
נקרא , אודותיו את האמתורק הוא עצמו  יכול לדעת , מי שעושה דבר

 ."דבר המסור ללב"

וא שה, והאדם חושב, אלא כל דבר המסור ללב, לא רק המצווה הזאת

 –כי רק הוא יודע את האמת ואת המניעים , יכול להטעות אנשים אחרים

 ".ְוָיֵראָת ֵּמֱאלֹקיךָ " נאמר בו 

 . גם מה שבלב, שרואה הכל', יש לפחד מה. רואה מה בליבו' כי ה, הוא לא יכול להטעות ' את ה

 
א  "דף לג ע

 ?נןאטו ברשיעי עסקי   -"יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו: "גמרא  .ג

דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה  , יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא : אלא - 

 ְוָיֵראתָ  ָּתקּום : תלמוד לומר ,דקאים מקמיה

 

 ?ולא לקום מפניו  כלל כאילו לא ראה אותו-, האם מותר לו להתעלם מן החכם: שאלת המדרש

 : ומתפלאים, בגמרא מתייחסים  לשאלת המדרש

כאלה , הרשעיםצריכים לדון בשאלה הקשורה להתנהגות האם אנו . ות מיועדות לכלל האנשיםהמצו

 ? מצוותשבכוונה מתחמקים מקיום 

  :הגמרא עונה



 

, מי שראה את הזקן מרחוק:  המדרש מתכוון לשאול, אלא. המדרש איננו בא לדון בהתנהגות הרשעים, לא

ואז כאשר מגיע , אם הוא יכול  לעצום את עיניו ממנוה –כאשר עדיין לא הגיע זמן המצווה לקום מפניו 

 ?  ממילא אינו רואה אותו ואינו חייב לקום לכבודו הזמן לקום מפניו-

 ְוָיֵראתָ  ָּתקּום: : על המקרה הזה תלמוד לומר

ויראת " ואם התכוונת לדבר שחסר בו  יושר-, אתה בליבך יודע למה התכוונת.  זהו דבר המסור ללב

 .  יודע אם אתה זומם להיפטר מקיום המצווה'  כי ה', ליך לפחד מהע."  מאלוקיך

 

 
 משימות 

 
 ? "יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו". 1  
 

 _____________________________________________את  שאלת המדרש הסבר . א       

 ____________________________________צטט את הערת הגמרא על שאלת המדרש. ב       

 ___________________________________________________הסבר את הציטוט  . ג       

 

 ___________________________________________________   דבר המסור ללב : הסבר. 2

 _________________________________"  ויראת מאלוקיך: "מה לומדים מהתוספת במצווה.3

 
מר איקס המשיך להסיט את עיניו . הוא מיד עצם את עיניו. ס ראה מרחוק את הזקן המכובדמר איק. 4

 . ולא היה לו צורך לקום  לכבודו, וכך לא ראה מר איקס  שהזקן כבר התקרב,  מכיוון הזקן

 ___________________________________" ויראת מאלוקיך" מדוע מתאים לומר למר איקס 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 ?מהיכן לומדים –מנין 

 
 . יכביד  בהתנהגותו –יטריח 

 
' תפחד מה –ְוָיֵראתָ  
 

 , כשהזקן קרוב – זמן חיובא
 . ובה לקום מפניווכבר וח           

 
 היה מקובל עלינו  – נקטינן

 
 .הולך מסביב  –מקיף 

 
שם מקום    -דיפתי 

 שם מקום  – מתא מחסיא

  אדם, איש  גברא-

 רגילים – גיסי בה רבנן  

 חכמים בעירלהיות                 

 

 ב"דף לב ע
 כבדוהזקן צריך להתחשב במצווים ל

 

 "ָזֵקן ְוָיֵראָת " : תלמוד לומר  -מנין לזקן שלא יטריח : רבי שמעון בן אלעזר אומר

 ולהיות לטורח על אסור לו להכביד . הזקן אינו צריך לנצל זאתאבל , אנחנו מצווים לכבד את הזקן

 .האנשים המצווים לכבדו

 : ומצא בו רמז לכך, רבי שמעון דרש את הפסוק

   " יךָ קוָיֵראָת    ֵּמֱאלֺ     ;ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני           : בפסוק נאמר

      "ֵּמֱאלֹקיךָ     ְוָיֵראתָ ; ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני                 : אפשר לקרוא גם

            ְָוָיֵראת; ָזֵקןבמדרש צירפו את המילים                              

עליו לגלות התחשבות ולא ', גם הזקן צריך שתהיה בו יראת ה 

 .  להטריח יותר מדי

 

 
כדי שלא להטריח 

 א "דף לג ע  

         -מנין לזקן שלא יטריח : שמעון בן אלעזר אומררבי 

 " .זקן ויראת" : תלמוד לומר

רבי  , אביי מקיף . חיי דאי מקיף – , נקטינן : אמר אביי 

 .זירא מקיף

 .  הזקן מצווה שלא להטריח על האנשים המחוייבים לכבדו

, שחכם המקיף את הרחוב, היה מקובל עלינו: בעניין זה אומר אביי

וכדי לא , כדי לא להיתקל באנשים החייבים בכבודו, ועובר מסביב

 . אריכות ימיםיזכה ב להטריח אותם -

רבי זירא נהג , אביי נהג להקיף: דוגמאות לאמוראים שהקיפו

 . להקיף

                        
מקומות ה רגילים בחכמים                            

 

 .חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא , ירמיה מדיפתי רבי רבינא הוה יתיב קמיה ד 

 !"כמה חציף הא גברא : אמר 

 .דגיסי בה רבנן , דלמא ממתא מחסיא ניהו : מר ליהא 

  

 . ששם כבר לא נהגו כבוד, היו מקומות, מצד שני



 

 .)    מהיישוב דיפתי(שישב לפני רבי ירמיה , מסופר על רבינא

 .      שלא כיסה את ראשו  מפני כבודם, עבר משם אדם 

 . לכבדנואת ראשו  מכסה היה לפחות . שלא נהג בנו אפילו מעט כבוד, כמה חצוף אותו אדם: אמר רבינא

 כבר, יש הרבה חכמיםשם  , כנראה אותו בחור הגיע מהעיר  מתא מחסיא : ענה לו רבי ירמיה מדיפתי

 .מדקדקים כל כך בכבודם ולכן לא, רגילים אליהם                                     

                                     

  

משימות  

 
?  מה לומדים מן הצירוף הזה, על פי המדרש"     ְוָיֵראתָ ; ָזֵקן".  1

        __________________________________________________________________

 

 __________________________  מקיף : הסבר. 2

 ____________________________________________חיי  אי  מקיף-             

 

? מדוע אביי ורבי זירא נהגו להקיף. 3

        

 ___________________________________הסבר את המשפט   !"כמה חציף הא גברא. 4

 ? ______________________________מדוע? ______________ על מי נאמר משפט זה     

 

 ______________? _________מדוע בעיר מתא מחסיא לא הקפידו כל כך בכבודם של חכמים. 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 זיקנה –שיבה   

 
 נכלל במשמעות של –במשמע  

 המילה                                 
 

 התנא הראשון–תנא קמא 
 

 נראה כאילו – הלכאור
 
 יש ביניהם – איכא בינייהו 

 הבדל                                 
 

 חושב –סבר
 

 צעיר   –יניק
 
 

ב "דף לב ע
 " והדרת"מצוות   לצורך קיום   "-זקן" מי נחשב                                          

 

 ;ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום: 'יט לב בחומש ויקרא הפסוק

 ." זקן" ובמושג  "  שיבה"מושג כדי לקבוע  מי נכלל ב, חכמים הציעו פירושים שונים

 
 )חוטא(אשמאי    אפילו אם הוא זקן, צריכים לקום מפני כל זקן : איסי בן יהודה

 . קמים רק בפני זקן חכם: תנא קמא

  .למד תורה, קמים רק בפני מי שקנה חכמה:  רבי יוסי הגלילי

 

  !היינו תנא קמא ,רבי יוסי הגלילי: שאלת הגמרא

יש זהות בין דעת תנא קמא ודעת  לכאורה :הסבר שאלת הגמרא

 . הרי שניהם אומרים לקום מפני החכם. רבי יוסי הגלילי

 ? מה מוסיף רבי יוסי הגלילי, אם כן

  :איכא בינייהו יניק וחכים: תשובת הגמרא

יש הבדל בין דעת התנא קמא לדעת רבי  :הגמרא תשובת הסבר 

  .צעיר וחכםיוסי הגלילי בנושא 

 . קמים רק בפני זקן חכםלדעת תנא קמא 

 . קמים בפניו לדעת רבי יוסי הגלילי גם צעיר חכם-

 

 

משימות   
 
 " זקן"   "שיבה" מי נחשב   ;ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום. 1

 _____________________________________________________איסי בן יהודה. א    

 ________________________________________________________תנא קמא . ב   

 ____________________________________________________רבי יוסי הגלילי . ג   

    
 ? _________________________________מה הוסיף רבי יוסי הגלילי על דעת תנא קמא. 2

 .אפילו כל שיבה במשמע  " -ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום" : איסי בן יהודה אומר

 !היינו תנא קמא ,יוסי הגלילי רבי

  :איכא בינייהו יניק וחכים -

 .לא יניק וחכים –: תנא קמא סבר 

 .אפילו יניק וחכים: רבי יוסי הגלילי סבר 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 נימוק, טעם –טעמא   

 
 אם –אי   

 
 עולה בדעתך –סלקא דעתך   

 
 כמו שאומר–כדאמר תנא קמא 

 התנא הראשון                         
 

כתוב התורה שת -נכתוב רחמנא
 

 התורה   -רחמנא
 

 זקנה –שיבה   
 

 צעיר  – יניק 
 

לכל מילה  – דהאי לאו האי
.  משמעות שונה                       

 התנא הראשון –תנא קמא   
 
  
 
 

 ב"דף לב ע
 טעמי הדעות השונות "-זקן"מיהו  

 
 

 

 .הטעם –ים גם בפני צעיר וחכם קמ

 . קמים גם מפני צעיר וחכם :רבי יוסי הגלילי אומר:  שאלת הגמרא 

 ?  מה הוא הטעם לפירוש שלו                                   

 . שאין אפשרות לפרש כמו תנא קמא, הגיע למסקנהרבי יוסי הגלילי :  תשובת הגמרא

 זקןשקמים רק בפני , ה בדעתך לפרשאם עול                        

 את בפסוק ולהצמיד היה צריך להדגיש  חכם-                        

  " ְוָהַדְרּתָ , ָּתקּום ֵׂשיָבה ָזֵקןִמְּפֵני  "  :שתי המילים                   

 

הפסוק , " ָזֵקן" למילה "  ֵׂשיָבה" אבל הפסוק הפריד בין המילה 

 ;ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני ,         ָּתקּום הֵׂשיבָ ֵני ִמּפְ : מתחלק לשניים

שונה במשמעותה "   ֵׂשיָבה "ש, ההפרדה הזו באה לומר לנו

 . גם צעיר, זקן הוא  כל חכם." ָזֵקן" מהמילה 

 . אפילו אם הוא צעיר, יש לקום בפני חכם: מכאן

 
                     ?סביר תנא קמא את  חלוקת הפסוקיוכיצד  :הערת הגמרא

  "ֵׂשיָבה"" הוא " ָזֵקן"  אם לדעתו 

 ? מדוע לא צמודות שתי המילים האלה בפסוק

 ?  "זקן" למילה " שיבה"מדוע הפרידה התורה  בין המילה 

 

 ההפרדה בפסוק באה כדי ליצור סמיכות וקירבה בין :  תשובה

אסור לו  להטריח ולהכביד על ו, שהזקן צריך לירוא מאלוקים, כדי לומר לנו,  "זקן ויראת" המילים 

 ) ב"דף לב ע, כדעת רבי שמעון בן אלעזר. (המכבדים אותו

 "ֵּמֱאלֶֹהיךָ  ְוָיֵראתָ  ;ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני , קּוםֵׂשיָבה ּתָ ִמְּפֵני "

 ? מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי

מפני שיבה "אם כן נכתוב רחמנא  -כדקאמר תנא קמא  סלקא דעתך אי  : אמר לך

 ".  זקן תקום והדרת

שמע מינה -והאי לאו האי  ,דהאי לאו האי , למימר  -דפלגינהו רחמנא מאי שנא  

 .יניק וחכים ילו אפ

 "זקן ויראת"משום דבעי למיסמך  : ותנא קמא

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
  התנא הראשון –תנא קמא   

 
 נימוק, טעם –טעמא   

 
 אם –אי   

 
 עולה בדעתך –סלקא דעתך   

 
 כמו–ר רבי יוסי הגלילי כדאמ

 שאומר רבי יוסי הגלילי             
 

שתכתוב התורה  -נכתוב רחמנא
 

 זקנה –שיבה   

תכבד   -והדרת
 

 מבינים, משתמע   -שמע מינה
 מזה                      

  
 .אותו דבר – חד הוא  

 . אותה משמעות: בענייננו            

 . אותו פירוש                     
 
 
  
 
 

 .הטעם – רק בפני זקן וחכםקמים 

 
א "לג ע דף לב עב-

 ?ותנא קמא מאי טעמא  -
 ,מפני שיבה תקום והדרת אם כן נכתוב רחמנא , הגלילי כדקאמר רבי יוסי סלקא דעתך אי  

 .שמע מינה חד הוא ,ומדלא כתב הכי "תקום והדרת פני זקן
 
 
 . רק מפני חכם שהוא  זקןקמים  : שאלת הגמרא 

   ? מה הוא הטעם לדעת תנא קמא                       

 שאין אפשרות לפרש, הגיע למסקנה תנא קמא :  תשובת הגמרא

 .  כמו רבי יוסי הגלילי                        

והחלק השני של , שבפסוק יש שני חלקים, אם עולה בדעתך לפרש

 לחזור ולהדגיש  היה צריך  הפסוק עוסק בכבודו של הצעיר החכם-

 " ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן ָּתקּום ,ָּתקּוםֵׂשיָבה ִמְּפֵני  " :בפסוק
                                             

 ,בחלק השני "  תקום"חסר את הפועל אבל הפסוק 

 . וכל הפסוק עוסק בנושא אחד, שאין חלק שני, ומכאן

יש להן אותה "  ָזֵקן" והמילה , "ֵׂשיָבה"שהמילה , מבינים מכאן

 . המצווה היא לקום בפני זקן שהוא חכם: משמעות

 

 

 
משימות  

 ;ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני    ,      ָּתקּום הֵׂשיבָ ִמְּפֵני . 1

  ;ָזֵקןל  הֵׂשיבָ מה מסיק רבי יוסי הגלילי מן ההפרדה בין      

 
                    _______________________________________ ______________________ 

 
 ?  ______________________לדעת רבי יוסי הגלילי הֵׂשיבָ  ו ;ָזֵקןמה המשמעות של . 2

 
 . הם אותו דבר הֵׂשיבָ  ו ;ָזֵקן, לדעת התנא קמא. 3

 ? ________________________________יש הפרדה בין שתי המילים בפסוק, מדוע אם כן   

 
 ________________________ __________?שבפסוק יש רק חלק אחד, מדוע חכמים סוברים. 4

 

 _ ____________________________?לדעת חכמים הֵׂשיבָ  ו ;ָזֵקןמה המשמעות של . 5



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 זיקנה –שיבה   

 
 נכלל במשמעות של –במשמע  

 המילה                                 
 

 . זקני הגויים – סבי דארמאי
  

, הרפתקאות  –הרפתקי
.  אירועים בחיים                     

 
 כבוד –ר הידו

 
 עשה –עבד 

 
 שולח  –משדר 

 
 שליחים –שלוחי 

 
 שוק –שוקא 

 

א "דף לג ע
 עזרה וכבוד לזקנים ממש   מפני שיבה תקום-

 
 

 " מפני שיבה תקום" 

 ;ְוָהַדְרָּת ְּפֵני ָזֵקן, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום: 'יט לב בחומש ויקרא הפסוק

 "  שיבה"כדי לקבוע  מי נכלל במושג , חכמים הציעו פירושים שונים

 
 )חוטא(אשמאי    אפילו אם הוא זקן, צריכים לקום מפני כל זקן : איסי בן יהודה

 . קמים רק בפני זקן חכם: תנא קמא

  .למד תורה, קמים רק בפני מי שקנה חכמה:  רבי יוסי הגלילי

 
 .הלכה  כאיסי בן יהודה: אמר רבי יוחנן

 . ולא רק זקן חכם, יש לכבד כל זקן,  כלומר

אפילו  ביחסם לזקנים-הגמרא  מתארת התנהגות של חכמים 

 :לזקני הגויים

: הוא נהג לומר. נהג לקום מפני כבודם של זקני הגויים רבי יוחנן

יש  וכמה ניסיון חיים רכשו-, כמה הרפתקאות  עברו עליהם

 . לכבדם על כך

 אבל היה עושה תנועת הידור , הוא לא ממש קם לכבודם – רבא

 . כלשהו לכבודם         

 

אלא גם , ם מתבטא לא רק בקימה לקראתםכבוד והידור לזקני

 . בתמיכה בהם

  .כדי שיישענו עליה, היה מגיש להם את ידו – אביי

 . כדי שיעזור להם, היה שולח  את שליחו רבא-

 .  היה שולח את משרתיו  לעזור להם –רב נחמן 

. ואינו עושה זאת בעצמו, הוא הסביר מדוע הוא שולח משרתים

 "ואפילו כל שיבה במשמע  '-מפני שיבה תקום' :איסי בן יהודה אומר"

 .הלכה כאיסי בן יהודה : אמר רבי יוחנן

 .כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני: אמר , רבי יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי 

 .הידור עבד להו , רבא מיקם לא קאי 

 .רבא משדר שלוחיה , אביי יהיב ידא לסבי 

 .אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא : אמר , נחמן משדר גוזאירב  

 



 

 "?כמה נחמן בר  אבא יש בשוק  ,שיש ביאם לא התורה "  :לדבריו

 , שנמצאים בשפע בשוק , התורה היא שמייחדת אותי מכל מיני נחמן בר אבא אחרים   :הסבר

אוריד מכבודי ואפגע בכבוד התורה שייחדה אותי  משאר נחמן הנמצאים  ואם אעזור בעצמי לזקנים-

 . לא עושה זאת בעצמיו, שאני שולח את משרתי לעזור לזקנים, זאת הסיבה. ברחובות

 

 משימות 
 

 _____________________________?  כיצד רב איסי מפרש את הפסוקית" מפני שיבה תקום. " 1

 

 . אפילו את זקני הגויים, כולל כל זקן" הידור שיבה" ש, הוכח בעזרת שתי דוגמאות. 2

 __________________________________________________________. א   

 

 __________________________________________________________. ב   

 

 ? __________________________________יש לכבד את זקני הגויים, מדוע לדעת רבי יוחנן. 3

 

? ולא עשה זאת בעצמו, מדוע רב נחמן שלח את משרתיו לעזור לזקני הגויים. 4

____________________________________ _____________________

 אלא גם בעזרה , כולל לא רק  הידור בקימה" מפני שיבה תקום" הוכח ש . 5

     

 ___________________________________________________________אביי    

 

 ____________________________________________________________רבא 

 

 _________________________________________________________רב נחמן 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
ינאי  רבי אמר  אייבואמר רבי 
  אמר רבי אייבו –                 

 . בשם רבי ינאי                      
 

 אסור לו  –אין רשאי   
 אינו חייב : בענייננו גם           

 
.  בבוקר ובערב -שחרית וערבית

 
 מקשים – מיתיבי

 
 ?מהיכן לומדים –מנין 

  
 שלא יכביד  –שלא יטריח

 
 ' עליך לפחוד מה –ְוָיֵראתָ 

 
 ?מדוע –אמאי 

 
  לא יטריח – לא ניטרח

 

ב "דף לג עא
 כמה פעמים ביום עומדים בפני החכם

 

 

  :אמר רבי אייבו בשם רבי ינאי

 . אינו צריך לעמוד מפני רבו יותר מפעמיים ביום. תלמיד צרי ך לעמוד מפני רבו רק בבוקר ובערב

 . שלא  יהיה כבוד הרב מרובה מכבוד שמיים :נימוק

 :רק פעמיים ביום ' שהרי בקריאת שמע  המתפלל מקבל את פני ה

 .  שחרית וערבית

   :בגמרא מקשים

אבל , אנחנו מצווים לכבד את הזקן, לדברי רבי שמעון בן אלעזר

על פי דרש  הפסוק  בחומש , הזקן צריך שתהיה בו יראת שמיים

      "ֵּמֱאלֹקיךָ     ְוָיֵראתָ ; ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני     :  'ויקרא יט לב

 .אסור לו להכביד ולהיות לטורח על האנשים המצווים לכבדו, ולכן

 ? מדוע  יש צורך לצוות על הזקן לא  להטריח :הקושיא

 פעמיים ביום רק  עמוד בפניו אם חייבים ל            

 הרי התורה כבר מצווה, איזה טורח  הוא יכול להטריח –          

 .וממילא אין טורח, בפניו רק שחרית וערביתלקום             

 , שבמשך כל היום, לכן יש להבין: מסקנת המקשים 

 .חייבים לעמוד בפניו כאשר רואים את החכם -                        

 !ואז יש טעם להזהיר את הזקן לא להטריח                         

 
  ,לעולם שחרית וערבית בלבד ,לא -: תשובת הגמרא 

  .לא ניטרח -כמה דאפשר ליה , הכי  ואפילו                        

 

 . רק בבוקר ובערבתמיד החיוב לקימה הוא . לא  קמים  כל היום:   הסבר תשובת הגמרא

 . צריך להשתדל שלא להטריח הזקן , ואפילו כך                                  

 ב"דף לג עא

אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית  : ינאי רבי אמר  אייבו אמר רבי  

 .כדי שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמים ,וערבית

 "ָזֵקן  ְוָיֵראָת " ד לומר תלמו  -שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריחרבי  : מיתיבי 

 !חיובא הוא ?אמאי לא ניטרח  -ואי אמרת שחרית וערבית בלבד 

 .כולי יומא  -אלא לאו 

 . לא ניטרח -כמה דאפשר ליה , אפילו הכיו ,לעולם שחרית וערבית בלבד ,לא -



 

 

:  משימות 
 

      "ֵּמֱאלֹקיךָ     ְוָיֵראתָ ; ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני     : פי מדרש הפסוקמה  האזהרה לזקן  על . 1

 

   ____________________________________________________________ 

 
 
 אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית. 2

 ? _______________________כמה פעמים ביום חייב תלמיד לעמוד בפני רבו, לפי דעה זו. א    

 _____________________________________________________נמק את הדעה . ב    

 :    לפי איזו דעה  יש לזקן אפשרות להטריח. ג    

 . חייבים לעמוד בפניו רק פעמיים ביום/     חייבים לעמוד בפני הזקן בכל פעם שרואים אותו           

 

 . ה שלא להטריח על הקמים לכבודוהזקן מצוו. 3 

 ?   ______ שמצווה לקום  בפניו רק פעמיים ביום, האם  יתכן      

 ____________________________________________צטט מן הגמרא הוכחה לתשובתך    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 תורה לקח טוב-

 
  'יראת ה, פחד מורא-

 "  ויראת מאלוקיך"              
 
 

 ב"דף לג ע
עונשו של מי שאיננו קם בפני רבו  

 
 

 
      

:  משנה
 .נקרא רשע רבו - שאינו עומד לכבוד כל תלמיד חכם : ראמר רבי אלעז

.   מה שלמד  ושוכח, אינו מאריך ימים: עונשו                       

 :ח לומדים זאת מפסוק יג בקהלת פרק 
 ." ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהיםַיֲאִריְך ָיִמים ַּכֵּצל--ְולֹא-, ִיְהֶיה ָלָרָׁשעְוטֹוב לֹא-

: פירוש הפסוק

"  לקח טוב"הוא ישכח את כל ה. לא יהיה  לרשע" טוב"

 . ישכח את כל התורה שלמד .שלמד

 .     לא יאריך ימים. ייעלמו במהירות  ימיו יהיו  כמו צל- 

 ." ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהים ֵאיֶנּנּו ָיֵראֲאֶׁשר  : "הסיבה לכך 

 
 :עזראומר  רבי אל

  . התכוון קהלתלאיזה מורא  אין לי אפשרות לדעת  ."יםקְפֵני ֱאלִֹמּלִ  ֵאיֶנּנּו ָיֵרא:" במילים

. בכמה מצוות, נושאים כתובה בתורה לגבי כמה " מורא"המילה  הרי 

 .                      הגורם לכל העונשים  הכתובים בקהלת, במה  מתבטא  חוסר היראה, אינני יודע

 
 :עזררבי אלתשובת 

  "ֵּמֱאלֹקיךָ     ְוָיֵראתָ  ;ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפֵני     "  )לב(ויקרא יט בספר  הפסוק אבל  כאשר אני קורא  את 

 .קימה בפני הזקןלמצוות  מתייחס " מורא"שאני מבין  

 "אלוקיםמלפני ירא "כמו ב ספר ויקרא כתוב הצירוף  ,  כי בקהלת

 .                   ך ימיםואיננו מארי, ושוכח מה שלמד, נקרא רשע ומי שאיננו קם בפני הזקן - 
 

 ב "לג ע דף

, ואינו מאריך ימים, כל תלמיד חכם  שאין עומד מפני רבו נקרא רשע:  אלעזר' אמר ר

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ַיֲאִריְך ָיִמים ַּכֵּצל--ְולֹא-, ִיְהֶיה ָלָרָׁשעְוטֹוב לֹא-": שנאמר, ותלמודו משתכח

 ." ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהים

. הרי מורא זו קימה " -את מאלקיךויר"כשהוא אומר .   מורא זו איני יודע מהו 

! ואימא מוראת רבית ומוראת משקלות 

 .  גמר"  פני"  "פני"אלעזר ' ר-



 

 
 :מושגים וביטויים

 
  תגיד, אמור –ואימא 

 
 מורא הכתוב – מוראת רבית

 באיסור ריבית                       
 

 מורא – מוראת משקלות
 הכתוב באיסור                          

 להחזיק משקל לא                      
 . מדוייק                                  

 
 דין שווה לומדים –גזירה שווה

 ,מעניין אחד לעניין אחר 
 .בגלל מילה זהה בשני  העניינים  
 "פני :  "המילה הזהה: אצלנו   

 נקרא רשע :  הדין הזהה           

למד  גמר -

 !ואימא מוראת רבית ומוראת משקלות         :שאלת הגמרא

?  ואולי הכוונה ליראה  בנושא אחר:  הסבר שאלת הגמרא

) 'לו,ויקרא כה (הרי גם בנושא ריבית                               

 )טזטו- דברים כה(וגם בנושא משקל מדוייק                              

 .                     מופיע עניין המורא                             

שעובר על איסור ריבית או מחזיק בביתו משקל לא מדויק   אולי מי 

 '? כי אין בו יראת  ה, הוא הנקרא רשע

 
  :תשובת הגמרא

 ,בפני זקן בקהלת מתכוונת רק לקימה" יראה"מוכרחים לומר שה

 : למד זאת בדרך של גזירה  שווה כי  רבי אלעזר

 "  פני"וגם בפסוק העוסק בקימה מפני זקן כתובה המילה , בקהלת
 

 ֱאלִֹהים       ִמִּלְפֵני       ָיֵרא:    קהלת
 ֵּמֱאלֹקיךָ     ְָיֵראתָ ו ;ָזֵקן       ְּפֵני  ְוָהַדְרָּת            :ויקרא 
 

 . ולא ליראה בנושא אחר –ת מתייחסת ליראה של קימה הכתובה בקהל" היראה"ש,ומכאן למד רבי אלעזר 

 
 

 משימות 

 
 _____________ימיו כצל __________ מורא __________  טוב  )  לקח: (הסבר את המושגים. 1

 :כתוב שלוש דוגמאות? הכתוב  בתורה" מורא"לאילו   מצוות מתייחס  ה . 2

    __________________________________________________________________ 

 
 :יג קהלת פרק ח    ." ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמִּלְפֵני ֱאלִֹהיםַיֲאִריְך ָיִמים ַּכֵּצל--ְולֹא-, ִיְהֶיה ָלָרָׁשעְוטֹוב לֹא-. 2

 ? ___________________    _______________ _____________     מה   עונשו של הרשע. א

 ___________________________" ?איננו ירא מלפני אלוקים"הביטוי לאיזו מצווה מתייחס . ב

 ?__________מי הוא הרשע. ג

 ? ________________________________________מה עונשו של מי שעבר על מצווה זו. ג

לא קשור לאיסור ריבית " איננו ירא מלפני אלוקים:"כיצד הבין רבי אלעזר שהביטוי, לדברי הגמרא. ד

 ?  _______________________________________________________איסור משקלותול

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 נשאלה שאלה  –איבעיא להו

  ללומדים בבית המדרש              
 

 .                       מה הדין: בענייננו  –מהו
 

 תשמע  בוא  –תא שמע
 )דוגמא להוכחת דעה(              

  
 ,גדול השיניים  – שיננא

 כינויו של רב יהודה:    בענייננו    
 

אביך   – אבוך
 

הגמרא אינה  דחיית התשובה-
 מקבלת את התשובה                 

 
 צדיק – בעל מעשים

 
  גם  -נמי

 
 ואל תחשוש  –ולא תיחוש

 
  לכבוד שלי –ליקרא דידי 

 
 ב"דף לג ע
 ?האם יקום מפני אביו בן  המלמד את אביו תורה-

 

 

מה  –כי הבן מלמד את אביו תורה , אם הבן  הוא רבו של האב:: לומדים בבית המדרשלנשאלה שאלה 

 ? האם הבן צריך לעמוד לכבוד אביו, הדין

  :ובהתש

 ) א"דף לב ע" הנשרפים בנסקלים: "למשל(רב יהודה היה מלמד את אביו רב יחזקאל : נלמד מדוגמא

 ." קום מלפני אביך, שיננא: אמר שמואל לרב יהודה                    

 . אפילו אם  הוא רבו של האב, שהבן חייב לקום מלפני אביו, מדוגמא זו למדים                     

 : תשובהה דחיית 

 . יקום בפני אביו –שבן שהוא רבו של האב , בגמרא לא מסכימים לדעה

 . ואיננו מתאים בתור דוגמא, רב יחזקאל שונה,  לדעתם

 בעל מעשים היה, כי רב יחזקאל היה בעצמו אישיות

 .אלא אפילו שמואל קם בפניו, ולא רק בנו קם בפניו

 . בגלל צדיקותו של האבאלא , רב יהודה קם בפניו לא בגלל שהוא אביו

 
                           : שאלת הלומדים

האם לא כדי  לשם מה אמר שמואל לרב יהודה לקום בפני אביו-, אם כן

 ? עליו לקום לכבודו שאפילו אם הוא רבו של האב-, לחדש לו

 

 : תשובת הגמרא

 : שמואל התכוון לומר לרב יהודה דבר אחר

אבל אתה , ואני אינני רואה אותו, חורי גבישאביך נכנס  מא, אם קורה 

 . ואל תשים לב לכבודי, תעמוד אתה מפני כבודו –מולו ורואה אותו 

 . חייב לעמוד מפני אביו, שהוא רבו של אביו בן: הלכה

 
 

 ב  "דף לג ע
 ? מהו לעמוד מפני אביו  , והוא רבו  בנו: איבעיא להו         .א

 .קום מקמי אבוך , שיננא : דאמר ליה שמואל לרב יהודה , תא שמע -

 .י קאים מקמיהדאפילו מר שמואל נמ , שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה  -

 , קום את מקמיה  -זימנין דאתי מאחורי  :הכי קאמר ליה ? -אלא מאי קאמר ליה   -

 .ולא תיחוש ליקרא דידי       



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 נשאלה שאלה  –איבעיא להו

  ללומדים בבית המדרש              
 

 .                       מה הדין: בענייננו  –מהו
 

פתיחה (בוא תשמע  תא שמע –
המוכיחה או  ,  ברייתאלהבאת 

 )סותרת דעה
  

 איני צריך  – כדאי איני
 

 הבן נעשה   -כבוד בית הנשיא 
 ,חתן של נשיא הסנהדרין             

. וקיבל כבוד של משפחת הנשיא    
 . 

 הנימוק – טעמא
 

  ...מבינים מזה, זה אומר הא-
 

הגמרא אינה  דחיית התשובה-
 מקבלת את התשובה                 

 
 :כך כוונת דבריו – הכי קאמר 

 
 ואל תחשוש  –ושולא תיח

 ב"דף לג ע
 ? האם אביו יקום מפניו בן  המלמד את אביו תורה-

 

 

מה  –כי הבן מלמד את אביו תורה , בו של האבאם הבן  הוא ר: לומדים בבית המדרשלנשאלה שאלה 

 ? בנו צריך לעמוד לכבוד אב האם ה, הדין

  :תשובה

אבל אני , אני לא צריך לעמוד מפני בני : אמר  רבי יהושע בן לוי :נלמד ממעשהו של רבי יהודה בן לוי 

כי הבן נעשה  חתן  , עומד בפניו בגלל מעמדו החברתי

 . לנשיא הסנהדרין

 : את העמדה שלו ביניםמדבריו  מ

 .אני לא צריך לעמוד מפני בני

 . אני גדול ממנו בתורה. אני רבו :הטעם

אם  בני היה הרב , אבל אם  לא הייתי גדול ממנו בתורה

אפילו אם הוא לא היה מבית (הייתי עומד בפניו  –שלי 

 ) הנשיא

 
 : תשובהדחיית ה

שיש להבין את דברי רבי יהושע , בגמרא לא מסכימים

שהאב , התכוון רבי יהושע לא , לדעתם. צורה כזאתב

.  אם בנו גדול ממנו בתורה צריך לקום מפני בנו-

אני לא : כך כוונתו של רבי יהושע בן לוי  : הכי קאמר 

 . אפילו אם הוא היה  הרב  שלי, צריך לקום מפני בני

 . אני אביו :טעם

 משום כבוד בית הנשיא-, אבל אני קם בפניו בכל זאת 

 . וד משפחת  נשיא הסנהדריןכב

 
 והוא חייב לעמוד בפני אביו   , אביו חייב לעמוד בפניו בן שהוא רבו של אביו  -: הלכה

 ב  "ג עדף ל

  ?מהו שיעמוד אביו מפניו ,בנו והוא רבו : איבעיא להו .א

אלא משום כבוד  ,אני איני כדי לעמוד מפני בני :יהושע בן לוי' דאמר ר ,תא שמע           

 .קאימנא מקמיה   -הא איהו רבאי , דאנא רביה -טעמא  .בית נשיא           

 .דהא אנא אבוה , ו הוא רבאיאני איני כדי לעמוד מפני בני ואפיל הכי קאמר  -

 .אלא משום כבוד בית נשיא       

 



 

 

 ותמשימ

 

 .קום מקמי אבוך , שיננא : דאמר ליה שמואל לרב יהודה . 1
       

 __________________הוכח ? _________ רב יהודה או אביו: מי הי ה גדול יותר בתורה. א      

  _________________?לומדים זאת כיצד ? ____ האם בן המלמד את אביו חייב לעמוד בפניו. ב      

        _________________________________________________________________ 

 

  שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה. 2 

 _________________________________? ____מדוע קם  רב יהודה בפני אביו,  לפי דעה זו. א

 ? ____________________האם  צריך לקום לכבוד אביו בן שלימד את אביו תורה-, לפי דעה זו. ב 

 

 ? _____________________חייב לעמוד מפני אביו, האם בן שהוא רבו של אביו, על פי ההלכה. 3

 

 .בית נשיא   אלא משום כבוד ,אני איני כדי לעמוד מפני בני. 4

. פי שתי הדעותהסבר את כוונת רבי יהושע בן לוי על- 

        

 _________________________________________אני עומד בפני בני משום שהוא :   דעה א

___    ______אבל הייתי עומד בפניו אם ___________ הטעם. אני לא צריך לעמוד בפני בני             

 . לא חייב           לעמוד בפני בנו שהוא רבו/   חייב      אב              

 

 _________________________________________אני עומד בפני בני משום שהוא :   דעה ב

   _____ולא הייתי עומד בפניו אפילו אם  __________הטעם. אני לא צריך לעמוד בפני בני              

 .לא חייב           לעמוד בפני בנו שהוא רבו/   חייב    אב                     

 

 :אם הבן גדול מאביו בתורה: פי ההלכה על- .4

 ? ___________האם חייב האב לעמוד בפני בנו?_______  האם חייב הבן לעמוד בפני אביו

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 נשאלה שאלה  –איבעיא להו

  ללומדים בבית המדרש              
 

 .                       נחשב  –דמי 
 

 , ברייתא בוא תשמע  –תא שמע
 שאפשר, דוגמא(                   

 )ללמוד ממנה                      
 

ענפים    – סוככיםענפים 
.  המכסים כמו סכך                     
  
 
 

 ב"דף לג ע
 יש לקום בפני החכם הרכוב על סוס

  

 

 :לומדים בבית המדרשלנשאלה שאלה 

 ? או כיושב נחשב כמהלך-, י שרכוב על סוסמ

 , קמים בפני מי שעומד או הולך"  ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום"משום שבמצוות , השאלה חשובה

 . אבל לא קמים בפני מי שיושב

 ולכן אין צורך לקום בפניו, כי הוא יושב על הסוס, האם הוא נחשב יושב, מי שרוכב על סוס

 , כי הסוס  מוליך  אותו , או אולי הוא נחשב הולך

 ?יש צורך לקום בפניו, אכן, ואז

 
  :תשובה

שאפשר ללמוד ממנה  , ברייתא בעניין אחר (בוא שמע  : אמר אביי

 .)לנושא השאלה שלנו

 : הנושא  שעליו דיבר אביי הוא דיני טומאת צרעת

 : רקע

 והייתה מטמאה , מחלת  הצרעת היא מחלת עור  קשה ומדבקת

אלא גם את מי שנכנס למקום שהמצורע , הצרעת לא רק את חולה

 , נמצא בו

 .)כמו אוהל(או מי ששוהה עמו מתחת לענפי אילן הסוככים עליו 

ולטמא אנשים , אלא אפילו קירות בית היו עלולים להיות נגועים בצרעת,  לא רק אדם חולה היה מטמא

 . אחרים

 
 ): מתורת כהנים(הברייתא 

וגם הוא , הטהור נדבק בטומאה  והטהור עומד-, ת ענפי האילןאם הוא יושב תח, מצורע טמא  •

 . נטמא

 .הטהור נשאר טהור והטהור יושב-, אם הוא עומד תחת האילן,  טמא •

 ב  "דף לג ע

 ?כמהלך דמי או לא , רכוב : איבעיא להו   .ב

 .טמא   -טמא יושב תחת האילן וטהור עומד , תא שמע: אמר אביי  

 .טהור -וטהור יושב , טמא עומד תחת האילן 

 .טמא  -ואם ישב הטמא הטהור 

 .וכן באבן המנוגעת 

 . שמע מינה , לך דמיזאת אומרת רכוב כמה : ואמר רב נחמן בר כהן 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 

 אבן מתוך – אבן המנוגעת 
 , קירות הבית                       

 שנטמאה בנגע                          
 .)  גם היא מטמאת(הצרעת            

      
אותו דין  - וכן אבן המנוגעת 

תקיים מ) כמו של המצורע(          
.  גם באבן הנגועה בצרעת             

 
 .נחשב, דומה  -דמי  

 
 , מבינים  מכאן  -שמע מינה 

 .לומדים מכאן                    
 
 

 

 . הטהור נעשה טמא ואם ישב הטמא- •

   .יושב הטמאכאשר , הטומאה עוברת. שלא משנה אם הטהור יושב או עומד, ראינו           

 
 . אותו דין לגבי אבן המנוגעת      :  וכן באבן המנוגעת

 
ואדם הביא את האבן אל , אחת מאבני הבית מנוגעת בצרעת :הסבר

 . מתחת לענפי העץ

 הנושא  את,  של האדם הישיבה –גם בעניין אבן מנוגעת בצרעת 

 . האבן קובעת אם תעבור הטומאה לטהור

 . הוא לא נטמא תחת העץ- יושב  טהוראם  •

אפילו אם הוא  , הטהור נטמא -ביוש  נושא האבןאבל אם  •

 . עומד

 
 :גמרא

 , זאת אומרת רכוב כמהלך דמי : ואמר רב נחמן בר כהן
 .שמע מינה

 
: רב נחמן מיד הבין את הקשר בין הברייתא לבין השאלה  ששאלו את הלומדים  

 ) ?האם רוכב על סוס נחשב יושב או הולך( 

 !את מהמקרה המתואר בברייתאלומדים ז. רכוב נחשב הולך, זאת אומרת: והוא ענה

 :  נושא האבן הוא הקובע . שהאבן המנוגעת בעצמה לא מעבירה טומאה, בברייתא ראינו :הסבר

 . הטומאה לא תעבור  אם נושא האבן עומד-.     הטומאה תעבור –אם נושא האבן יושב          

 . הסוס  הנושא אותו הוא הקובע .לא הרוכב קובע אם הוא נחשב יושב  או הולך. כך הדבר ביושב על הסוס

 .ולכן הרוכב עליו נחשב עומד או הולך הסוס עומד או הולך-

 123א   עמוד  "דף לג ע, אביי הרכוב על סוס, ראה. ( צריכים לקום מפני  זקן הרוכב על הסוס: הדין

 )בחוברת זו

          

משימות  

 _____________________________? _אם רוכב על סוס נחשב הולך או יושב, מדוע זה משנה. 1

 :מצורע  טמא  ואדם טהור נמצא מתחת לעץ. 2

 ? ________________________________אם תעבור הטומאה  אל הטהור, מי ומה  קובעים     

 . אדם אחר הביא אבן מנוגעת בצרעת אל מתחת לעץ. אדם טהור נמצא מתחת לעץ. 3

 ? __________________ומה גורמים להעברת הטומאה  מי? _____האם האבן מעבירה טומאה    

 / הרוכב /   הסוס?         מי קובע אם הרוכב נחשב יושב או מהלך. 4

 ? ________  האם צריך לקום מפניו, אם הרוכב חכם? ________ האם הרוכב נחשב מהלך או יושב. 5

 ____________________________________________________________הבא דוגמא



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 נשאלה שאלה  –איבעיא להו

 ללומדים בבית המדרש              
   

 ...מה הדין בעניין  – ... מהו 
 
עניין פחות חשוב  קל- 
 

 עניין יותר חשוב חומר-
 

 משווים ענין קל  -קל וחומר  
 . לענין חמור וקשה יותר              

 
 . בואי ובודאי  -שכן לא כל-

                     
 סיבה אחת – חדא

 
 שעדיין אין לו הסמכה -חבר

 
 עוד סיבה: בענייננו – ועוד

 
 תלמידי חמים – לומדיה

 
  חשב סבר-

 אסור לו – רשאיאין 
 

 ב"דף לג ע
 ? האם עומדים מפני ספר תורה

 

 
 ? האם צריך לעמוד בפניו ספר תורה-: נשאלה שאלה ללומדים בבית המדרש

 :אמרו קל וחומר   רבי חלקיה ורבי  סימון ורבי  אלעזר

  –חשובים פחות מהתורה , אם קמים לפני  לומדי התורה שהם  הקל

 ! שהיא חשובה יותר, )חמורה יותר(פני  התורה עצמה שהיא החומרב ודאי ברור שצריכים לקום בפניה-

 
 ? האם בשעת הלימוד צריכים לקום בפני הרב

 
 , יעקב בר זבדי הוו יתבי רביאלעי ו רבי

 ,שמעון בר אבא וקמו מקמיה רביחליף ואזיל  

 , דאתון חכימי ואנא חבר -חדא : אמר להו 

 ?כלום תורה עומדת מפני לומדיה   -ועוד 

 
 , רבי שמעון בר אבא עבר משם,  ישבו רבי אלעי ורבי יעקב בר זבדי 

 .וקמו מפניו

 : ויש לכך שתי סיבות, אינכם צריכים לקום מפני: להםאמר  

ואני  , כי אתם חכמים מוסמכים, אתם יותר חשובים ממני –דבר ראשון

 ")חבר"אני (עדיין אין לי הסמכה 

? ומדת מפני לומדיה תורה ע ) ? האם( כלום  -סיבה  ועוד  

 
 . הכוונה ללומדים שהיו עסוקים כעת בדברי הלכה תורה- :הסבר

 . שהם פחותים מן התורה, תלמידי חכמים –לומדיה          

 כאן הכוונה  לעצמו                        

 כי , התורה החשובה לא עומדת לכבוד תלמידי חכמים          

 .  ההם   פחות חשובים ממנ        

 כי אני , אינכם צריכים לעמוד בפני ולכן נחשבים כמו התורה-, שלומדים עכשיו  הלכה ,  כך אתם          

 . . ואני פחות חשוב מהתורה, תלמיד          

  :אלעזר רבידאמר  , אלעזר רבי סבר לה כ
 . רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה תלמיד חכם אין 

  ב"דף לג ע

 ?מהו לעמוד מפני ספר תורה: איבעיא להו

  : אלעזר אמרי קל וחומר רבי סימון ו רבי חלקיה ורבי 

 ?כל שכן  מפניה לא -מפני לומדיה עומדים



 

  : וכך אמר רבי אלעזר. היא בהתאם לדעתו של רבי אלעזר תשובתו של רבי שמעון

 . הוא עוסק בתורה בכבודה ובעצמה :נימוק. אסור לתלמיד חכם לעמוד בפני רבו כאשר הוא עוסק בתורה

 
  לייט עלה אביי

 .ונזף בהם על שאינם עומדים בפני רבם,אביי לא היה מרוצה מלומדי תורה שעושים כדברי רבי אליעזר

 . זה יוצר רושם של זלזול בכבוד הרב:  נימוק 

 

משימות 

                   
  : קל וחומר. 1

 "?מפניה לא כל שכן  -מפני לומדיה עומדים"     

 
 ? ____________________________למי הכוונה"   מפניה.  " א

_ ? ______________מי החומר___________  מי הקל "            לומדיה"    "מפניה". ב

 __ ________ ______________נמק? ______ האם צריכים לעמוד בפני ספר תורה, לפי דעה זו. ג

    ___________________________________________________________________ 

 

 דאתון חכימי ואנא חבר. 2
 

 ________? ____מדוע? _____________  למי אמר? ____________ מי אמר את המשפט. א     
 

 ____________________נמק ? ______  היו הלומדים צריכים לקום בפניו, האם לפי דבריו. ב      
 
 
 ?כלום תורה עומדת מפני לומדיה  .3

 ? ________________מתי? _______  למי? _____________מי אמר את המשפט. א    

_______ ____"לומדיה"   הכוונה במילה למי ____________  " תורה" למי הכוונה במילה . ב    

 ____________________נמק ? ______  האם היו הלומדים צריכים לקום בפניו, לפי דבריו. ג    
 

       ________________________________________________________________ 
 
 
__________________ __________? מדוע אביי התנגד ללומדי תורה שאינם קמים בפני רבם. 4

 
  . רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה תלמיד חכם אין . 5

 ? _____________________האם צריך לקום בפני רבו, מי שעוסק בלימוד תורה, לפי דעה זו.  א     

________________ _______נמק ? _____ האם דעה זו מתאימה ל דעת רבי שמעון בר אבא. ב     

 _______________________________נמק _______ האם דעה זו מתאימה  לדעת אביי  . ג     



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 . לא לזכותו, לרעתו  –לגנאי

   
 ...מי שאמר מאן דאמר –

 
 .כמו שמופיע במדרש .-כדאיתא 
 

 כשלושה מטרים – אמותבע אר
 

 מרחוק - מלא עיניו
 כשרואה אותו                     

 
 לאוהל  – ָהאֱֺהָלה

 ב"דף לג ע
 ?כמה זמן  עומדים לכבודו

  
. העם התאבל מאוד .והחליט לא להיות בתוכם כאשר יעלו לארץ ,כעס' ה, לאחר שחטא העם בחטא העגל 

האוהל נקרא (פעם שמשה יצא אל האוהל וכל , משה נטה את אוהלו הרחק מן המחנה של כל עם ישראל

.  עמדו בפתחי אוהליהם והביטו אחרי משה עד שנכנס לאוהל, העם אנשי  קמו כל") אוהל מועד"

:  נאמר' בספר שמות לג ח

"   .ּבֺאֹו ָהאֱֺהָלהַעד-, ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֺׁשה" 

?  הביטו אחרי משה עד שנכנס לאוהלועמדו למה הם 

.  נתנו סיבות לכך –אמי ורבי יצחק נפחארבי  שני חכמים-

עקבו אחריו . לרעתו של משה, אחד פירש  את הסיבה לגנאי

.  במבטם וחשבו עליו רעות

 )י"עיין רש(.  במדרש מסופר אילו רעות חשבו עליו: .כדאיתא

 
ליוו אותו עמדו ומתוך כבוד : והשני פירש את הסיבה לשבח

.   עד כניסתו לאוהל,  במבטם

של חזקיהו בשם  פירש בהתאם לדבריו , לשבחמי שפירש 

 :שלמד מהםחכמים ה

  
וימשיך לעמוד כל זמן שהחכם , יקום  כשהוא רואה אותו במרחק ארבע אמות ממנו -אם חכם עובר לפניו

 . נמצא עדיין בארבע אמות שלו

 .אב בית דין הוא בדרגה יותר גבוהה  מחכם 

ולאחר שאב בית דין  עבר ארבע , שהוא רואה אותו מרחוקכבר כמלפניו יעמוד    -אב בית דין  עובראם 

 .יכול לשבת אמות ממנו -

ב "דף לג ע
  " .ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלהַעד-, ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֹׁשה "

 . מר לשבחוחד א ,חד אמר לגנאי : יצחק נפחא רבי אמי ו רבי

 .כדאיתא מאן דאמר לגנאי – 

אבהו  אמר  רבי ,אבהו רביחנינא בריה ד רביאמר לי  : אמר חזקיה -מאן דאמר לשבח 

  : אבדימי דמן חיפא אמר רבי

 .יושב   -אמות ארבעוכיון שעבר  , אמות ארבע חכם עובר עומד מלפניו 

 .יושב   -אמות ארבער וכיון שעב , עומד מלפניו מלא עיניו   -עובר בית דין אב  

ְוִהִּביטּו  " : שנאמר , ואינו יושב עד שישב במקומו , עומד מלפניו מלא עיניו   -נשיא עובר 

 .ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלהַעד-, ַאֲחֵרי מֶֹׁשה

   



 

 . הדרגה הגבוהה ביותר היא נשיא

וימשיך לעמוד עד שהנשיא , יקום  לקראתו כבר כשרואה אותו מרחוק -כאשר נשיא הסנהדרין עובר

 . יישב

 .לומדים זאת מהיחס למשה רבנו? מהיכן יודעים שכך יש לנהוג בנשיא

, ממשיכים ללוות את הנשיא מתוך כבוד עד שהוא יושב".  והביטו אחרי משה עד בואו האהלה": אמרנ

 . שמתוך כבוד והערכה עמד וליווה במבטיו את משה  עד שנכנס לאוהל מועד, כמו העם

 . מבחינת כבודו הנשיא מקביל בדרגתו  לדרגת משה רבנו

 

 

משימות  

                   
   ____________מלוא עיניו___________  ארבע אמות ___________  גנאי : םהסבר את במילי. 1

 
  " .ּבֹאֹו ָהאֱֹהָלהַעד-, ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶֹׁשה ". 2

 ? ____________________________מתי ?______________אחרי משה " הביטו " מי . א      
 

 _______________________________? _____________כיצד מתפרש הפסוק לגנאי. ב      
 

 ? ____________________________________________כיצד מתפרש הפסוק לשבח. ג      
 

       
? כיצד נוהגים כבוד בחכם. א. 3

________________________________________________ 

 _____________________? ______________________כיצד נוהגים כבוד באב בית דין. ב     

  

 ? _____________  מי מקביל בדרגתו לדרגת משה רבנו, מבחינת כבודו. 4

 ________________________________________________צטט את הפסוק המתאים          

 ? _________________________________________________כיצד נוהגים בו כבוד         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 שנו חכמים תנו רבנן-

 
 מצוות שחייבים  –מצות עשה
   לעשות ולקיים                 

 
–  מצוות עשה שהזמן גרמא

 ,מצוות עשה                          
 .שקיומן תלוי בזמן מסוים            

 , סוכותסוכה ב:למשל                  
 . שופר בראש השנה                    

 
 . גברים: בענייננו –אנשים 

 

 א "לד ע – ב"דף לג ע
מצות עשה שהזמן גרמא 

 

 
 : א"חוזרים למשנה דף כט ע

 . ונשים פטורות מהן, שגברים חייבים בהן, המשנה עוסקת במצוות 

 .שגברים חייבים בהן ונשים פטורות מהן, הגמרא דנה במצוות הבן על האב

 .דנה הגמרא  במצוות האב על הבן שנשים וגברים חייבים בהן, כמו כן

 
 . שהזמן גרמן, מצוות עשה

 .  מצוות עשה שהזמן גרמא: ונשים פטורות מהן, שגברים חייבים לקיים, סוג נוסף של מצוות

 : כתוב במשנה

  . "וכל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות"

 
 ."לא תעשה"ומצוות  "עשה" המצוות מחולקות למצוות 

 : למשל, לעשות ולקייםם  מצוות שחייבי        -מצוות עשה

 ..."בסוכות תשבו " " כבד את אביך ואת אמך"                        

 :למשל, ציווי להימנע מעבירות –מצוות לא תעשה

 "  תגנוב לא"  "   תרצח לא"                         

 
  איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא: תנו רבנן

 ? גרמאשהזמן מה היא מצות עשה , שנו חכמים

 . ותפילין, שופר וציצית, לולב, סוכה: חכמים נתנו דוגמאות 

 . והן תלויות בזמן, הן מצוות עשה: המשותף למצוות האלה

הקשורה " עשה"זוהי מצוות . מצוות ישיבה בסוכה    :סוכה

 . במשך שבעה ימים, בתשרי' טו מקיימים אותה מ-: לזמן

 מקיימים אותה מהיום הראשון עד היום : הקשורה לזמן" עשה"זוהי מצוות . מצוות נטילת לולב: לולב

 . השביעי של סוכות       

 . תוקעים בראש השנה: הקשורה לזמן" עשה"זוהי מצוות . מצות תקיעה  :שופר

 א "לד ע –ב "דף לג ע

תנו רבנן איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא סוכה : 'כל מצות עשה שהזמן גרמא וכו  .ג

 .  ולולב שופר וציצית      

 . אבידה ושילוח הקן ,מעקה ,מזוזה – ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא      



 

 
 :מושגים וביטויים

 – ךָ ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביתֶ ְולֺא-
 . מנע אפשרות של דם והרג בביתך

 
   אובדים, תועים  –ִנָּדִחים

 
 החזר אותם  –ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם

                           . 
 

 אם יזדמן לפניך – ֵראִּכי ִיּקָ 
  )קן של ציפור(                    

 
 עליהם יושבת  – רֶֺבֶצת

 .ולא בלילה, לובשים ציצית רק ביום: הקשורה לזמן" עשה"זוהי מצוות . מצווה ללבוש ציצית : ציצית

 .לא מניחים תפילין בשבת ויום טוב: הקשורה לזמן" עשה"זוהי מצוות . ילין מצווה להניח תפ:  תפילין

 .. ולכן זוהי מצווה שהזמן גרמא, יש זמנים שאסור להניח תפילין            

 
מצוות עשה שלא הזמן גרמא      

  .אבידה ושילוח הקן ,מעקה ,מזוזה – ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא 
 

 :שלא הזמן גרמן, למצוות עשהחכמים נתנו דוגמאות 

יֶתךָ ּוְכַתְבָּתם ַעל-  מזוזה קביעת ֹות ֵּב  )'דברים ו ט. (ּוִבְׁשָעֶריךָ , ְמֻזז

 . שאינה קשורה  בזמן מסוים, זוהי מצוות עשה. מצוות עשה לקבוע מזוזה על דלתות הבית                     

 
יָת ַמֲעקֶ , ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש  מעקה יֶתךָ ְולֺא-(; ה ְלַגֶּגךָ ְוָעִׂש  ).ִיּפֺל ַהּנֵֺפל ִמֶּמּנּוִּכי-, ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵב

                                                                                                                
 )דברים כב ח (

כדי , ה לביתמצוות  עשה לעשות מעק,כאשר בונים בית חדש        

 .להימנע מגרימת מוות  בתאונה

,  זוהי מצוות עשה. מצווה זו מקיימים תמיד כאשר בונים בית        

 . שאינה קשורה בזמן

 
, ְוִהְתַעַּלְמּתָ , ִנָּדִחים, ֵׂשיֹוׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת-ִתְרֶאה ֶאת-לֺא-   אבידה

  . ...ְלָאִחיךָ , ָהֵׁשב ְּתִׁשיֵבם : ֵמֶהם
ל-ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלכָ , ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ְלִׂשְמָלתֹו, ג ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחמֺרֹו          

אָתּה, ּתֺאַבד ִמֶּמּנּוֲאֵבַדת ָאִחיָך ֲאֶׁשר-  )אדברים כב (    : ּוְמָצ
                                                                                                           

  
או מוצאים  חפץ או כל , אם רואים את בהמת החבר תועה בדרך

 .אבדה אחרת חייבים להחזיר אותם

 . זוהי מצוות עשה שאינה קשורה בזמן. מצווה זו מקיימים תמיד כאשר מוצאים אבידה

 
 ְוָהֵאם רֶֺבֶצת ַעל-, ֶאְפרִֺחים אֹו ֵביִצים, ָהָאֶרץֵעץ אֹו ַעל-ִצּפֹור ְלָפֶניָך ַּבֶּדֶרְך ְּבָכל-ִּכי ִיָּקֵרא ַקן-   שילוח הקן

 ַהָּבִנים ְוֶאת-, ָהֵאםַׁשֵּלַח ְּתַׁשַּלח ֶאת- . ַהָּבִניםַעל-, ִתַּקח ָהֵאםלֺא-ַהֵּביִצים--אֹו ַעל-, ָהֶאְפרִֺחים                  
 )' ז' דברים כב ו(  ,ָלךְ ִּתַּקח-                  

 
 ואתה מעוניין לקחת את הביצים או, ציפור הדוגרת על ביצים או אפרוחיםאם נתקלת ב               

 . ורק אחר כך תיקח הביצים ראו האפרוחים, תחילה הרחק את האם האפרוחים-               

 .מצווה זו מקיימים תמיד כאשר מעוניינים בביצים או באפרוחים               

 . קשורה בזמןזוהי מצוות עשה שאינה                 

 

 



 

- 

משימות 

                   
 :הקף ברשימה שלוש   מצוות עשה שהזמן גרמן. 1

 . ציצית,       אבידה,       לולב,      מזוזות,       מעקה,      תפילין,       סוכה,     שילוח הקן   

    

 . שהזמן גרמן, נמק מדוע אלה נחשבות למצוות עשה    

 

 _______________________________________________________. נימוק לבחירה  א

 _______________________________________________________. נימוק לבחירה  ב

 _______________________________________________________. נימוק לבחירה  ג

 

 שלא, נמק מדוע אלה מצוות עשה. גרמן שלא הזמן, שתי מצוות עשה) 1בשאלה (בחר מן הרשימה  . 2

 הזמן גרמן       

 ____________________.  ב____________________         .  א    

 

 _______________________________________________________. נימוק לבחירה  א

 _______________________________________________________. נימוק לבחירה  ב

 

 _______מי פטור ממצוות  עשה שהזמן גרמא____________  מי חייב במצוות עשה שהזמן גרמא. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 מצוות שחייבים  –מצות עשה
   לעשות ולקיים                 

 
–  גרמאמצוות עשה שהזמן 
 ,מצוות עשה                          

 .שקיומן תלוי בזמן מסוים            
 , סוכה בסוכות:למשל                  

 . שופר בראש השנה                    
 

 . גברים: בענייננו –אנשים 
 

 ? האם זהו כלל –? וכללא הוא
 

   מצוות אכילת מצה  –מצה
 

ייה  מצוות שמחה בעל  –שמחה
.  לרגל                

מצווה על כל העם  -הקהל  
בחג בירושלים להתאסף               

הסוכות שלאחר שנת                
 ולשמוע את, השמיטה               

                         . התורה                 
 
  

 
- 

 א "דף לד ע
 למדים מכללים שקבעו חכמים תמיד  לא

 

 
המצוות שהזמן גרמן  מכלנשים לא פטורות 

 
  . "פטורותוכל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים ": נאמר במשנה

 ?וכללא הוא  :שאלת הגמרא

?   שהזמן גרמן, המתקיים בכל מצוות עשה ם זהו כללומנהא: הסבר שאלת הגמרא

 ? שהזמן גרמא, פטורות מכל  מצות עשה, אכן, האם נשים

ובכל זאת גם הנשים חייבות , הרי יש מצוות עשה שהזמן גרמן

 : לדוגמא, לקיים אותן

 
כי  פסח קשור לזמן , הזמן גרמאהיא מצוות עשה ש אכילת מצה

 . מקיימים  את חג הפסח בתאריך חמישה עשר בניסן –

וגם נשים  –" בערב תאכלו מצות: " בספר שמות פרק יב נאמר

 . חייבות בכך

נאמר לגבי מצוות אכילת מצה בערב ) מג ב(במסכת פסחים  

 . חייבות באכילת מצה דבר תורה נשים: הראשון

 
 . בעלייה לרגל שמחה

כי  מקיימים את המצווה , לייה לרגל היא מצווה הקשורה בזמןע

 . בסוכות, בשבועות, בפסח: שלוש פעמים בשנה

גם ."   ובתךושמחת בחגך אתה ובנך : "נאמר' בספר דברים  טז

 . הבנות מצווות לשמוח בחגים שבהם עולים לרגל

 
ל הקהֵ מצוות 

, ִיְׂשָרֵאלְּבבֹוא ָכל- יא . ְּבַחג ַהֻּסּכֹותְּבמֵֹעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה--, ִניםִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁש ... י: יג נאמרי-, בספר דברים לא 

 יב . ְּבָאְזֵניֶהםִיְׂשָרֵאל--ֶנֶגד ָּכל-, ַהּתֹוָרה ַהּזֹאתִּתְקָרא ֶאת- : ֲאֶׁשר ִיְבָחר, ַּבָּמקֹום, ְּפֵני ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ֵלָראֹות ֶאת-

 ..."ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ , ְוֵגְרךָ , ַהָּנִׁשים ְוַהַּטףָהֲאָנִׁשים וְ , ָהָעםֶאת-ַהְקֵהל 

 

א "דף לד ע
 

!  ונשים חייבות דמצות עשה שהזמן גרמא-, הקהל, שמחה, הרי מצה? וכללא הוא

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
                         . בנוסף, ועוד – ותו  
 

 המצווה להביא – פריה ורביה
 . ילדים לעולם                        

 
 התשלום שהאב –פדיון הבן 

  חייב לשלם לכהן                    

 . תמורת בנו הבכור                

להתאסף (להתקהל  בירושלים   נשים וילדים-, גברים היה מצווה כל העם -, בסוכות שלאחר שנת שמיטה

כי קיימו אותה תמיד באותו , מצווה זו היא מצוות עשה שהזמן גרמא. ולשמוע את דברי התורה) בירושלים

 . גם הנשים היו מצוות לקיים את המצווה, ובכל זאת, שנת שמיטה בסוכות שלאחר זמן-

 . לפעמים גם ממצוות שלא הזמן גרמןנשים פטורות 
 גמרא

דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא –  ,פריה ורביה ופדיון הבן ,והרי תלמוד תורה ,ותו
 !ונשים פטורות

 
שנשים , עניין מצוות עשה שהזמן גרמןב, בנוסף לקושי שתיארנו קודם, ועוד: הגמרא ממשיכה להקשות  

ובכל זאת  שאינן קשורות בזמן – , מצוות  אחרות שלא הזמן גרמןיש : קושי נוסף יש   לא פטורות מהן -

.  נשים פטורות מהן

 :תלמוד תורהלמשל 

אינה קשורה . שלא הזמן גרמא, היא מצוות עשהמצוות לימוד תורה  

 )'יהושע א ח"     (.לילהוהגית בו יומם ו" נאמר. להיפך. בזמן

 .האישה אינה מצווה ללמוד תורה, בכל זאת

 )בחוברת זו  35  34עמודים   , ב"ראה מסכת קידושין דף כט ע(

 
,  ובכל זאת. אינה קשורה בזמן, המצווה להוליד ילדים: פריה ורביה 

האיש מצווה על פריה ורביה אבל ) " ב,סה(נאמר במסכת יבמות 

 . אבל לא האישה, ר מצווה על הולדת ילדיםהגב :הסבר." לא האשה

 
והנשים , הגברים מצווים על המצווה, ובכל זאת, שלא הזמן גרמא, פדיון הבן היא מצוות עשה: פדיון הבן

 )בחוברת זו 19א  עמוד "דף כט ע, ראה מסכת קידושין. (פטורות ממנה

 

 

משימות  
 . ם לא פטורות מהןובכל זאת נשי, כתוב שלוש דוגמאות למצוות שהזמן גרמן.1

 __________________________________________הסבר  המצווה _________ .א

 _________________________________________הסבר  המצווה _________ . ב

 _________________________________________הסבר  המצווה _________ . ג

 

 : מן גרמןהקף  בעיגול מצוות עשה שלא הז. א.2

 פריה ורביה ,           מצה,       תלמוד תורה,     הקהל,      סוכה,       פדיון הבן      

 ?  __________האם נשים פטורות מן המצוות שהקפת. ב             

 
 וכל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות. 3



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 

  כללים כללות–
 

 לא  כללות–אין למדים מן 
למדים הלכה מכללים שחכמים  

כי תמיד אפשר למצוא , קבעו
 . מקרים יוצאים מן הכלל

 
ואפילו במקום שנאמר בו 

אפילו אם נאמר על  –" .חוץ"
דברים מסוימים שאינם נכללים 

שבנוסף , צריך לדעת, בכלל
ש שכתוב עליהם בפירו דבריםל

דברים יש  שאינם נכללים בכלל-
.  שאינם נכללים בכלל נוספים 

 
 תחומיןעושים עירובי  מערבין-

 
עושים שיתוף מבואות  משתפין-

 
האם אין דברים  –? ותו ליכא

?  נוספים שלא מערבים בהם
 

   סוג של פטריות –כמהין 

 
______________   : הוכח בעזרת דוגמא? ___ ן גרמןהאם  הכלל הזה תקף לגבי כל מצוות עשה שהזמ

 _______________   : הוכח בעזרת דוגמא? ____ שלא הזמן גרמן, האם נשים חייבות בכל מצוות עשה

 
 .לא לומדים הלכה מן הכללים שקבעו חכמים

 
  . "וכל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות": נאמר במשנה

 ?וכללא הוא  :שאלת הגמרא

 
 

  . "וכל מצוות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות": נאמר במשנה

 ?וכללא הוא  :שאלת הגמרא

 ? האם הכלל הזה כולל  את כל המקרים :הסבר

 ,  הרי ראינו דוגמאות המוכיחות שלא תמיד נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן          

 . שלא הזמן גרמן, נשים פטורות ממצוות עשה: וגם ראינו להיפך          

 
 אין למדין מן הכללות : הגמרא מביאה את דברי רבי יוחנן :תשובת הגמרא

סומכים לא  - הכללים שקבעו חכמים: הסבר תשובת הגמרא

תמיד אפשר למצוא מקרים  כי  ,עליהם  לצורך לימוד הלכה

 . יוצאים מן הכלל

 "חוץ"ואפילו במקום שנאמר בו 

ואפילו אם , למדים מכללים שקבעו חכמיםלא  :הגמרא הסבר

  ...."חוץ מ" בכלל מסוים כתוב 

 –אפילו אם יש דברים שכתבו עליהם בפירוש שאינם נכללים  

 .שלא נחשוב שכל השאר נכלל באותו כלל

דברים שכתוב עליהם בפירוש שאינם נכללים כי בנוסף ל: נימוק

.  יש עוד דברים שאינם נכללים בכלל בכלל-

 : דוגמא
 

 . חוץ מן המים ומלח   -בכל מערבין ומשתתפין :דתנן

או שיתוף  תחומין כאשר עושים עירוב : במשנה כתוב: הסבר

.  חוץ ממים או חוץ ממלח מבואות מותר להשתמש בכל מאכל –

 

א "דף לד ע
 : אמר רבי יוחנן

 "חוץ"ואפילו במקום שנאמר בו  ,אין למדין מן הכללות 

  

 
 



 

 !והאיכא כמהין ופטריות ? ותו ליכא

?  ושיתוף מבואות תחומין האם אין  מאכלים נוספים שלא עושים בהם עירוב : הסבר

ולא הוסיפו  -ות שגם בהם לא מערבים ולא משתפיםיש סוגים של כמהים ופטרי, חוץ ממים ומלח הרי 

  . אותם בכלל של חכמים

 ".חוץ"ואפילו במקום שנאמר בו  ,אין למדין מן הכללות , אלא
 

 .לא סומכים על הכללים שחכמים קבעו,לצורך לימוד  הלכה, לכן: מסקנה

 ..." חוץ מ" אפילו אם באותם כללים כתוב , לכה מן הכללים  שחכמים קבעולא למדים ה 

 .שכל השאר נכלל באותו כלל, לא נסמוך על כך –

 
יש עוד  דברים שכתוב עליהם בפירוש שאינם נכללים בכלל-שבנוסף ל, כי צריך לקחת בחשבון:נימוק 

 . שאינם נכללים בכלל  דברים         

 
 

 מבואות ושיתוףתחומין עירובי 
 

 בכל מערבין ומשתתפין
 

 עירובי תחומין –מערבין 

 . שיתוף מבואות משתתפין-

 

 

 

 

 

 . אסור לטלטל בשבת חפצים מהבית לרחוב

, עירוב חצרות מטרתו לאחד את כל הרשויות והבתים המקיפים אותה חצר. לכן עושים עירוב חצרות 

 . מבית לבית ומבית לחצר ומן החצר לבית  כך יהיה מותר לטלטל חפצים ולהעבירם. ולהפכן לרשות אחת

 ומן .) רחוב  שברשות הרבים(המטרה היא  להתיר טלטול מן הבית  והחצר למבוי " שיתוף מבואות" ב 

 .  המבוי לבית ולחצר

 
 :כיצד מערבים חצרות ומשתפים מבואות 

 

 
 
 
 
 
 

 :מושגים בהלכה
ודרך המבוי נכנסים אל החצר המשותפת  ,ביםהמבוי מוליך לרשות הר. רחוב צר, מבוי הוא סמטא: מבוי

המבוי נחשב לרשות כי , ומהחצר למבוי, חצרבשבת אסור לטלטל חפצים מהבית ל. לכמה שכנים

 . בשבת אסור לטלטל גם בין המבואות . הרבים

אפשר גם שדייר  אחד . כל אחד מן הדיירים  מנדב לחם או מאכל כלשהו: לכן עושים שיתוף מבואות 

וכעת אפשר לטלטל , על ידי המאכל מאחדים את המבואות לרשות אחת. עבור כל הדיירים ינדב מאכל

 . יש ברכה מיוחדת הברכים כאשר עושים שיתוף מבואות). וגם עירוב חצרות(בין המבואות 

 עירובי תחומין  
 ) בערך קילומטר אחד(בשבת אסור ללכת  יותר מאלפיים אמה 

מניחים במקום מסוים  ,מערב שבת: עושים עירוב תחומין, בשבתכדי להגדיל את מרחק ההליכה המותר 

. וכך קונים שביתה כאילו שם הבית, המספיק  לשתי סעודותכלשהו  במרחק אלפיים אמה מן הבית מזון 

 .אלפיים אמה לכל כיווןעוד ללכת  מותר משם 

 . מברכים ברכה מיוחדת על העירוב

 
 ?לצורך שיתוף מבואותאיזה מזון מניחים  לצורך עירובי תחומין ו

 . חוץ מן המים ומלח   -בכל מערבין ומשתתפין 

גם לא בסוגי פטריות כי הן אינן נחשבות , לא במלח, לא במיםאבל , משתמשים לעירוב  בכל מזון שהוא

.  מזון

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

משימות  

 

 אין למדין מן הכללות .1

 ________________________________________? ______"כללות"מה פירוש . א

 ? _________________________________________מה אין למדים מן הכללות. ב

 ?__ _______________________________________מדוע אין למדים מן הכללות. ג

 

 . חוץ מן המים ומלח   -בכל מערבין ומשתתפין :דתנן. 2     

 ? _______________________________________רוב תחומיןלשם מה עושים עי. א

 ? ______________________________________לשם מה עושים שיתוף מבואות. ב

 ________________________משתתפין __________________  מערבין: הסבר. ג

 _? __________________________________באילו מאכלים מערבים ומשתתפים. ד

 ? ________________________________באילו מאכלים לא מערבים ולא משתתפים. ה

 ? _______האם אפשר ללמוד מן הכלל הזה הלכה לגבי מזונות המתאימים לעירוב ושיתוף. ו

 ______________________________________________________נמק דעתך    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 פרשיות קריאת שמע

 

 

 . פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמאנשים 

 :זאת מהיקש למצוות הכתובות בפרשיות של קריאת שמע בגמרא לומדים  

 
 )דברים  ו:  (פרשה ראשונה של קריאת שמע

 
 ...ְמאֶֺדךָ ּוְבָכל-, ַנְפְׁשךָ ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל-, אלוקיך ' הֵאת , ְוָאַהְבּתָ 

                 )מצוות תלמוד תורה(     .ְלָבֶבךָ ַעל-נִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום--ֲאֶׁשר ָא, ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

                 )מצוות תלמוד תורה(                                            ,ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ 

ֹות ֺת; ָיֶדךָ ַעל-, ּוְקַׁשְרָּתם ְלא                  )מצוות תפילין(              . ין ֵעיֶניךָ ּבֵ , ְוָהיּו ְלטָֺטפ

יֶתךָ ּוְכַתְבָּתם ַעל- ֹות ֵּב  )מצוות מזוזה(                                  . ּוִבְׁשָעֶריךָ , ְמֻזז

 
 )דברים  יא( :   פרשה שנייה של קריאת שמע

 
... ָאנִֺכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם  ֲאֶׁשר, ַֺתיִמְצוָׁשמַֺע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִאם-, ְוָהָיה

ֹות ַעל- ָֺתם ְלא ֺת ֵּבין ֵעיֵניֶכם, ֶיְדֶכםּוְקַׁשְרֶּתם א  )מצוות תפילין(         ְוָהיּו ְלטֹוָטפ

ָֺתם ֶאת-   )מצוות תלמוד תורה(                               ....ְלַדֵּבר ָּבם, ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם א

יֶתךָ ְמזּוזֹוּוְכַתְבָּתם ַעל-  )מצוות מזוזה(                                   .ּוִבְׁשָעֶריךָ , ת ֵּב

... ַעל ָהֲאָדָמה, ִויֵמי ְבֵניֶכם, ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם

 
 )במדבר טו( :   פרשה שלישית של קריאת שמע

 
 ,ָּת ֲאֵלֶהםְוָאַמְר , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַּדֵּבר ֶאל- . מֶֹׁשה ֵּלאמֹרֶאל-, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה

 ...ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהםְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל- 

 

משימות  

 ______________ ? כמה פרשיות יש בקריאת שמע .1

 ________________________________________________ צטט את מצוות תפילין  .2

 _________________________________________________צטט  את מצוות מזוזה . 3

 _________________________________צטט את מצוות תלמוד תורה בפרשה ראשונה  . 4

 א"דף לד ע
".  ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות"     א

? מנלן         

. אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות  נשים פטורות -  ה תפיליןמ:  גמר מתפילין        

 
        



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 מצוות שחייבים  –מצות עשה
   לעשות ולקיים                 

 
 ? מניין לנו -?מנלן

 
–  מצוות עשה שהזמן גרמא

 ,מצוות עשה                          
 .שקיומן תלוי בזמן מסוים            

 , סוכה בסוכות:שללמ                  
 . שופר בראש השנה                    

 למד  -גמר
פרשה ראשונה  -פרשה ראשונה
 " ואהבת: "של קריאת שמע

 
של שנייה פרשה   -שנייהפרשה 

והיה אם שמע : "קריאת שמע
 " ...תשמעו

 
 

 ____________________________________________________בפרשה שנייה       

 ?___ _______________  מזוזה? _____________   באילו פרשות כתובה מצוות תפילין. 5

 א "דף לד ע
 היקש  מתפילין עשה שהזמן גרמא - נשים פטורות ממצוות

 

 

 היקש  מתפילין  נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא -

  ?מנין לנו שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא: שאלת הגמרא

 . תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמא. לומדים היקש מתפילין: הגמרא תשובת 

 .  מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה כך כל –כמו מצוות  תפילין שנשים פטורות ממנה 

 
 לתלמוד תורה  מקישים  נשים פטורות מתפילין-

  ?תפיליןמנין לנו שנשים פטורות ממצוות ו: שאלת הגמרא

 . לומדים מהיקש למצוות תלמוד תורה: הגמרא תשובת 

 :בסמוך למצוות תפילין, בספר דברים, מצוות תלמוד תורה כתובה

 

 תלמוד תורה     -, ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ם ְלָבֶניךָ ְוִׁשַּנְנּתָ  ז

 תפילין       -;ָיֶדךָ ַעל-, ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ח

 

שנשים פטורות ) בחוברת זו 35  34עמודים (ב "ראינו בדף כט ע

כמו מצוות  :   ומכאן מקישים למצוות תפילין הסמוכה ,מתלמוד תורה

 . ן נשים פטורות ממנהכך תפילי תלמוד תורה שנשים פטורות ממנה-

 
  ) נשים אינן חייבות בתפילין( לא מקישים תפילין למזוזה

 .הרי גם מצוות מזוזה סמוכה לתפילין: שאלת הגמרא

 א"דף לד ע
".  ומצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות"     א

? מנלן        
 אף כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים  מה תפילין נשים פטורות -:  גמר מתפילין  -

. פטורות       
אף תפילין נשים   מה תלמוד תורה נשים פטורות-:  תורהותפילין גמר לה מתלמוד        
. פטורות       

! ונקיש תפילין למזוזה -
תפילין למזוזה . בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה,  תפילין לתלמוד תורה איתקיש       

.      שניה לא איתקיש בפרשה      

! ונקיש מזוזה לתלמוד תורה -

 !?נשי לא בעי חיי,  גברי בעי חיי" בו ימיכםלמען יר"דכתיב ,  לא סלקא דעתך  -



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 

  . נלמד בדרך של היקש – נקיש
 לומדים מעניין אחד             

 .לעניין אחר             
 

 לא הרי – לא סלקא דעתך
 !על דעתך עולה                

 : מיד אחרי מצוות תפילין באה מצוות מזוזה                      

 
 תפילין ָיֶדָך                        -ַעל-, ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות: נאמר

  מזוזה –     ּוִבְׁשָעֶריךָ , ְמזּוזֹות ֵּביֶתךָ ּוְכַתְבָּתם ַעל-         

 
כך תפילין , כמו מצוות מזוזה שנשים חייבות לקיים: הרי אפשר להקיש? מדוע לא נקיש תפילין למזוזה

 ? מדוע מקישים תפילין דווקא למצוות תלמוד תורה!          נשים תהיינה חייבות

 
 כי פעמיים המצווה כתובה בתורה בסמיכות, וים מצוות תפילין דווקא לתלמוד תורהמשו: הגמרא תשובת 

 . לתלמוד תורה                        

 )דברים ו: (מוצאים את הסמיכות בין תלמוד תורה לתפילין בפרשה ראשונה של קריאת שמע
 תלמוד תורה ; -ְוִדַּבְרָּת ָּבם, ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶניךָ  ז

  תפילין  – ֵּבין ֵעיֶניךָ , ּו ְלטָֹטפֹתְוָהי  

 
 )דברים יא. (יש  סמיכות גם בפרשה השנייה של קריאת שמע

 תפילין  ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם-

 תלמוד תורה  -ְּבֵניֶכםְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת-

 
 . פרשה השנייהואין סמיכות ב, הסמיכות של תפילין למזוזה הוא רק בפרשה הראשונה, לעומת זאת

) פרשה שנייה 163ראה עמוד , בפרשה השנייה נושא תלמוד תורה מפריד בין נושא תפילין לנושא מזוזה(

 . נשים פטורות מתפילין, ולכן. אלא למצוות תלמוד תורה, שלא מקישים תפילין למצוות מזוזה, זאת הסיבה

 
 )ממזוזה נשים אינן פטורות( למצוות תלמוד תורה מזוזהלא מקישים מצוות 

 

 : ממשיכה הגמרא להקשות

 ? מדוע מקישים דווקא תפילין לתלמוד תורה

 !?מצוות  מזוזה למצוות תלמוד תורה נקישמדוע לא  הרי גם מצוות מזוזה סמוכה למצוות תלמוד תורה -

 –פטורות  םכמו תלמוד תורה שנשי: אפשר להקיש ולומר אולי  

 .כך במצוות מזוזה נשים תהיינה פטורות

  ? וע אנו אומרים שנשים חייבות במצוות מזוזהמד

 
לא יעלה על הדעת לפטור את הנשים ממצוות : הגמרא תשובת 

: כי הרי יש שכר של אריכות ימים למקיימי המצווה הזאת, מזוזה

 )דברים יא כא( ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם

 !? והנשים אינן זקוקות, האם הגברים זקוקים לאריכות ימים

 



 

 . ונשים חייבות לקיים מצוות מזוזה –קישים מצוות מזוזה לתלמוד תורה לכן לא מ

 

 

משימות  

1 . 

 : נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן .א

 , שנשים פטורות ממנה ________ כמו   מצוות  _________  מקישים מ 

 . נשים פטורות____________________ ___________________ כך  מצוות 

 בגלל סמיכות העניינים ____________ מקישים  ממצוות  .  טורות מתפיליןנשים  פ .ב

 .נשים פטורות _______ כך מצוות       פטורות/ חייבות  שנשים   ______________   כמו מצוות  

  
 . מתפילין       פטורות/ חייבות נשים תהיינה      , אם נקיש תפילין למזוזה .א. 2

 ? _____________________________________ם תפילין למזוזהמדוע לא מקישי. ב    

 

 . ממצוות מזוזה    פטורות/ חייבות  אם נקיש  מצוות מזוזה לתלמוד תורה  נשים תהיינה     . א.  3

 ?   מדוע לא מקישים מצוות מזוזה לתלמוד תורה . גם מצוות מזוזה סמוכה לתלמוד תורה.  ב    

         __________________________________________________ ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 מצוות שחייבים  –מצות עשה
   לעשות ולקיים                 

 
–  מצוות עשה שהזמן גרמא

 ,מצוות עשה                          
 .שקיומן תלוי בזמן מסוים            

 , סוכה בסוכות:למשל                  
 . שופר בראש השנה                    

 
 ך "בתנ  שכתוב -דכתיב

 
 התורה  -רחמנא

 
 לא – להוציא את הנשים

 לכלול את הנשים                      
 

 יש צורך -איצטריך
 

  היה עולה אמינא- סלקא דעתך
על דעתך לומר                         

 תגורו   -תדורו

א "דף לד ע

 

 

 הטעם לפטור נשים ממצוות סוכה

 ." ִׁשְבַעת ָיִמים, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו : "כתוב '  כג  מב, בספר  ויקרא :הגמרא ממשיכה להקשות

 . במשך שבעה ימים, באותו זמן כי מקיימים אותה  פעם בשנה, מצוות סוכה היא מצווה שהזמן גרמא

 
  "ומצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות": למדנו כלל

הטעם לפטור את הנשים ממצווה  שלמרות שמצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא -, והנה אנו רואים

 :המופיע במסכת סוכה, הטעם נמצא במדרש הפסוק. זו הוא  אחר

 "  ַּבֻּסּכֹת, ֵיְׁשבּו, ְּבִיְׂשָרֵאל, חָהֶאְזרָ ָּכל-: " כג  , הפסוק ויקרא 

 . להוציא את הנשים-"  ָהֶאְזָרח:" דרשו

ומכאן למדו שהמצווה " אזרחית"ולא " אזרח:  " כתוב בתורה :הסבר

 .אינה כוללת את הנשים

 
מצאנו טעם לפטור "  ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרחָּכל-" בפסוק : מקשה הגמרא

 .  את הנשים ממצוות סוכה

אילו הנשים היו ממילא  פטורות מן המצווה בגלל שזוהי מצוות עשה  

 ? מדוע יש צורך בפסוק הזה שהזמן גרמא-

וזו הוכחה , הרי הגמרא  נשענת על פסוק הזה כדי לפטור את הנשים 

הפסוק הוא ההוכחה . שאין טעם אחר הפוטר  את הנשים מסוכה

 .מאשהנשים פטורות מסוכה לא בגלל מצוות עשה שהזמן גר

 !!נשים היו חייבות בסוכה, בלי הפסוק

כפי , הנשים לא פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמא: מסקנה

 !!שכתוב במשנה

 
 : הגמרא תשובת 

הואיל דכתיב  : סלקא דעתך אמינא. איצטריך:  אמר אביי

 מה דירה איש ואשתו -, תשבו כעין תדורו  "- ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו "

  .אף סוכה איש ואשתו

 

 

 א "דף לד ע
"  ִׁשְבַעת ָיִמים, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו "דכתיב , דמצות עשה שהזמן גרמא, והרי סוכה -.    א

! נשים חייבות הא לאו הכי -.  להוציא את הנשים"  ָהֶאְזָרח "דכתב רחמנא   טעמא-

  



 

 
 :מושגים וביטויים

 
   ...יש צורך ב  –איצטריך 

 
נלמד    –נילף

  
דין או נושא   – שווהגזירה 

שלומדים מעניין אחד לעניין 
בגלל מילה שווה בשני , אחר

   . העניינים
                          

  :התירוץ של אביי

בכל זאת יש צורך גם  בפסוק כדי , למרות שהנשים פטורות מסוכה בגלל שזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא

 . לפטור אותן

 : בגלל הפסוק, היינו עלולים לחשוב  שמצוות סוכה שונה משאר מצוות עשה שהזמן גרמא: הטעם

איש , כולל משמעות של מגורים ממש"  תשבו"שוב   שיכולנו לח".  ִׁשְבַעת ָיִמים, ֵּתְׁשבּוַּבֻּסּכֹת  "

 . כמו בבית , ואשתו

 )למרות שזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא. (ואז היינו עלולים לחייב גם את האישה במצוות סוכה

 

ואין " תשבו" ומהמילה ,  שנשים אכן פטורות מן המצווה, ללמד." ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרחָּכל-" לכן בא הפסוק 

 ד מגורים עם האישה ללמו

 
 :רבאהתירוץ של 

 ,מחג המצות " ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר " "ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר  "נילף  : סלקא דעתך אמינא . איצטריך 

  .צריכא , אף כאן נשים חייבות -מה להלן נשים חייבות  

 

גם   בכל זאת יש צורך, למרות שהנשים פטורות מסוכה בגלל שזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא: הסבר

 . כדי לפטור אותן"  ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרחָּכל-" בפסוק 

היינו עלולים לחשוב  שמצוות סוכה שונה משאר מצוות : הטעם

 . כי אפשר  ללמוד גזירה שווה מחג הפסח, עשה שהזמן גרמא
 

 :חג הפסח

    : נאמר' ויקרא כג ו

 : "'ּצֹות ַלהַחג ַהּמַ , יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר "  

 

 :חג  הסוכות

 :נאמר' ויקרא כג לד  

 ."'ַלה, ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים, ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה, יֹום ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר" 

 
 ." ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ": כתוב בשני החגים יש ביטוי משותף-

:  ולחשוב ללמוד גזירה שווההיינו עלולים  , בגלל הביטוי המשותף

 . כך סוכות נשים חייבות במצוות ישיבה בסוכה כמו פסח שנשים חייבות במצוות אכילת מצה-

 
ואין ללמוד גזירה , שנשים אכן פטורות ממצוות סוכה , ללמד." ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרחָּכל-" לכן בא הפסוק 

 . שווה מפסח

 



 

 

משימות  
 

 "  ַּבֻּסּכֹת, בּוֵיְׁש , ְּבִיְׂשָרֵאל, ָהֶאְזָרחָּכל-"  . 1

 
 __________________________________________" ָהֶאְזָרח"מה באה לחדש המילה  . א

 _________________________________שמצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא , הוכח. ב

 
 
 ". ִׁשְבַעת ָיִמים, ֵּתְׁשבּוַּבֻּסּכֹת  . "2

 ____________________________" ִׁשְבַעת ָיִמים, ֵּתְׁשבּו "מילה כיצד אפשר לפרש את ה . א      

 _____________________איננו מתכוון למגורים עם האישה " ֵּתְׁשבּו "ש, צטט פסוק המלמד. ב     

 

 

 ממצוות סוכה         פטורות/ חייבות  ולכן נשים       , מצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא.  3

 " _______________________________________ "למרות זאת הוסיפו גם את הפסוק       

 . הפוטר את האישה מסוכה       

  :הטעם      

  .למגורים ממש עם האישה      איננו מתכוון/ מתכוון "   ִׁשְבַעת ָיִמים, ֵּתְׁשבּו" ש , כדי ללמד      

 

 ממצוות סוכה         פטורות/ חייבות  ולכן נשים        ,מצוות סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא. 4

 " _______________________________________ "למרות זאת הוסיפו גם את הפסוק       

 . הפוטר את האישה מסוכה       

  :הטעם      

 . _______________כדי שלא נלמד גזירה שווה מחג        

 . ________________כות הואהביטוי השווה בפסח ובסו     

 ,במצווה   פטורות/ חייבות שנשים     , כמו פסח: היינו עלולים ללמוד גזירה שווה ולחשוב     

 .     פטורות/ חייבות כך סוכות נשים           

 שנשים  , ____________________________________הפסוק  לומדים מן לכן      

 . ללמוד גזירה שווה   מפסח      לא צריכים/ צריכים   ו   , ממצוות סוכה     פטורות/ חייבות      

 

 

 

 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 כל הזכרים בעם  – ְזכּוְרךָ ָּכל-

 . ישראל                   
 

על הגברים מצווה  –ראייה 
להיראות שלוש פעמים בשנה לפני 

.  בן ראיהולהקריב קר' ה
 

   ...יש צורך ב  –איצטריך 
 

נלמד    –נילף
 
  

 הטעם לפטור נשים ממצוות ראיה 

: בעניין פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמא הגמרא עדיין מקשה

 .להוציא הנשים "ְזכּוְרךָ : "וטעמא דכתב רחמנא , דמצות עשה שהזמן גרמא , והרי ראיה

 !!ייבותהא לאו הכי נשי ח 

 מהקהל "ראיה" "ראיה"נילף  : סלקא דעתך אמינא . איצטריך 

 
"  תופס"  "ומצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות" שהכלל, הגמרא מביאה דוגמא נוספת המוכיחה

 . לא בכל המקרים
 

:  בספר שמות כג יז  נאמר
 ."'ָהָאדֹן ה, ְּפֵניֶאל-, ְזכּוְרךָ ָּכל-, ֵיָרֶאהַּבָּׁשָנה--, ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים

  .במקדש' ולהיראות לפני ה, שלוש פעמים בשנה מצווה לעלות לרגל: מצוות ראיה

 . שבועות וסוכות, כי חובה לעלות לרגל  רק בפסח, העלייה לרגל קשורה בזמן

כי הקריבו אותו בזמן , הקרבן הזה קשור בזמן . "ראיהעולת " הקריבו קרבן חגיגה שנקרא עלייה לרגל ב

  . העלייה לרגל

, שנשים פטורות, מכאן מבינים.  רק הזכרים "-ְזכּוְרךָ ָּכל-, ֵיָרֶאה : "כתוב : הפסוק פונה אל הגברים בלבד

הנשים פטורות  ."  -ראיה"הן גם פטורות מקרבן . ואינן חייבות להיראות במקדש בשלושת הרגלים

 "ראיה"ממצוות 

 ן גרמא -היא מצוות עשה שהזמ"  ראיה"שלמרות שמצוות , אנו רואים

: בפסוקית הטעם נמצא . הטעם לפטור את הנשים ממצווה זו הוא  אחר

 " ְזכּוְרךָ ָּכל-, ֵיָרֶאהַּבָּׁשָנה--, ָׁשלֹׁש ְּפָעִמים" 

 
 ".  ראיה"בפסוק מצאנו טעם לפטור את הנשים ממצוות : מקשה הגמרא

אילו הנשים היו ממילא  פטורות מן המצווה בגלל שזוהי מצוות עשה  

 ? מדוע יש צורך בפסוק גרמא-שהזמן 

וזו הוכחה שאין , הרי הגמרא נשענת על הפסוק  כדי לפטור את הנשים 

 ". ראיה"טעם אחר הפוטר  את הנשים ממצוות 

לא בגלל מצוות "  ראיה"הפסוק הוא ההוכחה שהנשים פטורות ממצוות 

 .עשה שהזמן גרמא

 !!נשים היו חייבות במצוות ראיה , ובלעדי  הפסוק

 !!כפי שכתוב במשנה, הנשים לא פטורות מכל מצוות עשה שהזמן גרמא: מסקנה

 
 : הגמרא תשובת 

 "הקהל"ראיה מ "ראיה"נילף  : סלקא דעתך אמינא .איצטריך
 



 

 
 :מושגים וביטויים

 
 
היה  – סלקא דעתך אמינא 

 עולה בדעתך לומר
 

דין או נושא   – גזירה שווה
שלומדים מעניין אחד לעניין 

בגלל מילה שווה בשני , אחר
   . העניינים

  
מצווה על כולם לעלות –ֵהל הק 

   .ורההת לירושלים ולשמוע את
                        

בכל זאת , בגלל שזוהי מצוות עשה שהזמן גרמא" ראייה"למרות שהנשים פטורות מ :התירוץ של הגמרא

 . יש צורך גם  בפסוק כדי לפטור אותן

 ".הקהל"היינו עלולים ללמוד   גזירה שווה ממצוות : םהטע

לשמוע את   נשים וילדים-, גברים בסוכות שלאחר שנת השמיטה התקהל כל עם ישראל-:  מצוות הקהל

 .דברי התורה מפי הכוהנים או  המלך בירושלים

    
 ?"הקהל"ללמוד גזירה שווה מ היינו עלולים כיצד 
  :כתוב' בדברים לא  יא

ֲאֶׁשר , ַּבָּמקֹום, ֱאלֹקיךָ ' ְּפֵני הֶאת- ֵלָראֹות, ִיְׂשָרֵאלא ָכל-ְּבבֹו

  ...ִיְבָחר

 ָהֲאָנִׁשים ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף, ָהָעםַהְקֵהל ֶאת-
  

  "לראות" מופיע המושג " הקהל" במצוות 

 ,ֵיָרֶאהַּבָּׁשָנה--, ָׁשלֺׁש ְּפָעִמים: " גם במצוות ראיה מופיע אותו מושג

 "ּוְרָך ְזכָּכל-

 
:  ללמוד גזירה שווה ולחשובהיינו עלולים , המופיע בשני האירועים " לראות" בגלל הביטוי המשותף 

 . כך מצוות ראיה גם נשים חייבות  שגם נשים חייבות במצווה-" הקהל"כמו 

 
 "הקהל"לא לומדים גזירה שווה ממצוות 

 
ואין ללמוד גזירה שווה , אכן פטורות ממצוות ראיה  שנשים, ללמד." ְזכּוְרךָ ָּכל- ,ֵיָרֶאה" לכן בא הפסוק 

 ". הקהל"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

משימות 

 
 __________________________ "ראייה"__________________  ___ "הקהל "הסבר . 1

 ________________________________ ."ְזכּוְרךָ ָּכל- ,ֵיָרֶאה"  מה מחדש הפסוק. 2

______________ ______________שהזמן גרמא, היא מצוות עשה" ראייה"שמצוות , הוכח. 3
 
 .   ממנה       פטורות/ חייבות  ולכן נשים       , היא מצוות עשה שהזמן גרמא ראיה מצוות . 4

 " _______________________________________ "למרות זאת הוסיפו גם את הפסוק 

 . הפוטר  את האישה מראייה

  :טעםה      

 . _______________כדי שלא נלמד גזירה שווה ממצוות        

 . ________________הוא"  הקהל"וב"  ראייה"הביטוי השווה ב     

 ,ממנה   פטורות/ חייבות שנשים     _________, כמו במצוות : היינו עלולים ללמוד גזירה שווה     

 . ממנה     פטורות/ חייבות נשים      " ראייה"כך      

 פטורות/ חייבות שנשים   , ללמד ____________________ ____הפסוק  בא  לכן        

 ".הקהל"ללמוד גזירה שווה  ממצוות    לא צריכים/ צריכים   ו , ממצוות ראייה       
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