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הקדמה
אודה ה' בכל לבב ,על שזיכני לשבת באוהלה של תורה ,לחנ וללמד תורה וגמרא לילדי
ישראל ,ומתו כ לכתוב ספר זה ,שנועד לסייע לכניסת ילדי ישראל ללימוד הגמרא,
לכניסת לעולמ של האמוראי הקדושי ,ולהקנות לה יסודות בשפה הארמיתבבלית.
מטרת הספר :הספר נועד להקנות יסודות בלימוד הגמרא ,ולסייע לתלמידי הצעירי
להיכנס כראוי לעול הגמרא .זאת על ידי הדברי הבאי:
א .לימוד סוגיות באגדה המושכות את הלב ומאהיבות את הלימוד.
ב .לימוד סוגיות שאי בה קושי עיוני בהבנת התוכ  ,ולכ מאפשרות התמקדות בלימוד
מיומנות ושפת הגמרא.
ג .לימוד יסודות השפה הארמית ומילות היסוד בשפה זו.
ד .לימוד תולדות האמוראי ומעלת וסדר הדורות.
לפיכ הספר נועד לתלמידי כיתות ה' לתחילת לימוד בגמרא ,או לכיתות היותר גבוהות
ללימוד עצמי ולצור הרחבת ידיעת בשפה הארמית ובתולדות האמוראי.
מבנה הסוגיות :הספר כולל סוגיות תלמודיות נבחרות על חלק ניכר מגדולי האמוראי.
לכל אמורא הוקדשו בספר ארבעה עמודי .שני העמודי הראשוני כוללי סוגיא
תלמודית ראשית ,ע ביאורי מילי ,ע שאלות להבנה וחזרה ,וע צפני בשפה הארמית.
שאלות המסומנות בכוכב ה שאלות הרחבה לתלמידי מתקדמי .העמודי השלישי
והרביעי כוללי תיאור תולדותיו של כל אמורא ,וסוגיות נוספות להרחבה ולהעמקה.
הניקוד :הסוגיות בספר נוקדו על ידי הרב ד בארי הי"ו ,ותודתנו נתונה לו מעומקא דליבא.
הניקוד מבוסס על כיתבי יד עתיקי ומנוקדי )בניקוד ארצישראלי ,בבלי או טברני(; ועל
מסורת הקריאה התימנית ,שהיא מסורת מהימנה שהעבירה את קריאת התלמוד מתקופת
הגאוני .שמות האמוראי ושמות המקומות שבסוגיות ,נוקדו לרוב לפי מסורת תימ .
הניקוד הינו מדויק ככל שנית  ,ומטרתו להרגיל את הלומדי לגרסא נכונה של הסוגיות.
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סוגיות באגדה

הקדמה

מבואות וסיכומי :בתחילת הספר נכתב פרק קצר על תקופת האמוראי .וכ תרשי של
סדר הדורות של אמוראי אר& ישראל ,ותרשי סדר הדורות של אמוראי בבל.
בסו' הספר יש מילו למאה וחמישי מילות יסוד בשפה הארמית ,וכ מפתח לעשרי
הכללי בשפה הארמית שהתבארו בספר.
תפילה ותחינה :הרבה חשיבה ושיקול דעת הושקעו בבחירת הסוגיות המתאימות
לתלמידי ,בניסוח השאלות ,בניקוד המדויק ,בשילוב הצפני בשפה הארמית ,ובכתיבת
תולדות האמוראי .הנני תפילה ותחינה לה' יתבר ,שחפ& ה' בידנו יצלח ,להאהיב ולהקל
את לימוד הגמרא על ילדי ישראל ,מתו הכרת דמות המופלאה של האמוראי הקדושי.
תודה וברכה :הנני להביע הכרת טובה לגאו הרב יעקב תופיק שליט"א ,רב העיר ביתר,
שעודדני לכתוב ספר זה .יהי רצו שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה משפע דמעליא ,אמ .
ב יכבד אב .יהי רצו ויהא ספר זה שליקטתי וערכתי ,נר לעילוי נשמת אבי מורי יעקב ב
טובה ז"ל ולעילוי נשמת חמי משה ב רחל ז"ל ,תהיה נשמת צרורה בצרור החיי אמ .
ברכות שמי מעל לאמי ולחמותי היקרות ,יארי ה' ימיה ושנותיה בטוב ובנעימי ויזכו
לביאת גואל צדק וקיבו& נדחי ישראל ובניי אריאל במהרה בימנו אמ .
תודה וברכה מיוחדת לנוות ביתי ,מנשי באוהל תבור ,יהי רצו מלפני ה' יתבר שנזכה
יחד לגדל את בנינו לתורה וליראה ,בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,ויהיו כל בנינו לימודי
ה' ,ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרעינו עד עול ,אמ .
אוריאל לוי
ניס התשס"ט
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אמוראי אר ישראל

תקופת האמוראי

תקופת האמוראי
באר ישראל
התקופה :אר ישראל מצויה תחת עול השלטו הרומאי .המצב המדיני והכלכלי הנוח של
ימי רבי יהודה הנשיא ,השתנה מהקצה אל הקצה .יש מאבקי פנימיי וחילופי תכופי
של הקיסרי ברומא ,וכ התמוטטות כלכלית באימפריה הרומית.
כל אלה גרמו ללח כבד מאוד על תושבי אר ישראל ,ערעור המצב הכלכלי ,הטלת מיסי
עצומי ,וערעור המצב הביטחוני.
בנוס ,בדור הרביעי לאמוראי השתלטו הנוצרי על הקיסרות הרומית ,והחלו ברדיפת
היהודי ובגזירות שמד .יהודי ציפורי והגליל התקוממו ומרדו בשלטו הרומאי .הרומאי
דיכאו את המרד באכזריות ,ציפורי וחלק מערי הגליל חרבו ,מעמד החכמי נחלש ,ולאחר
זמ הרומאי ביטלו את מוסד הנשיאות ) ,4180כחמישי שנה אחר חתימת הירושלמי(.
כל אלה גרמו להגירה נרחבת של יהודי לבבל ,ולהיחלשות לימוד התורה באר ישראל.
התלמוד הירושלמי :האמוראי באר ישראל פירשו את דברי התנאי שבמשנה ,וכתבו את
פירוש בתלמוד הירושלמי.
רבי יוחנ ,ראש ישיבת טבריה בדור השני לאמוראי ,ער& את היסודות לתלמוד הירושלמי.
עקב ריבוי הגזרות והצרות הכלכליות והביטחוניות באר ישראל ,נערכו מאמרי האמוראי
בתלמוד הירושלמי בחופזה .התלמוד הירושלמי נער& במש& תקופה של כמאה וחמישי
שנה בלבד ) ,(3980(4130ונחת סופית על ידי רבי יוסי בר אבי בדור החמישי והאחרו
לאמוראי אר ישראל.
במחלוקות בי התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי ,נפסקה הלכה כתלמוד הבבלי; לפי
שהתלמוד הבבלי נער& בדקדוק ובמנוחה ,ולפי שהוא אחרו ונכתב לאחר שחכמי בבל ראו
את הכתוב בתלמוד הירושלמי.
13

תקופת האמוראי

אמוראי בבל

בבבל
התקופה :בתקופת האמוראי בבל מצויה תחת שלטו הפרסי ,המצויי במצב מלחמה
ע הקיסרות הרומית .בדר& כלל יש יחסי טובי בי היהודי לבי השלטו הפרסי .יש
אוטונומיה מלאה ליהודי ,שלו וביטחו פנימי ,ומצב כלכלי טוב.
היהודי בבבל מונהגי על ידי ראש הגולה ( מזרע בית דוד ( בעל מעמד נכבד וסמכויות
נרחבות מטע השלטו הפרסי .לצד ראש הגולה הוקמו מספר ישיבות ,ובראש עמדו
גדולי האמוראי.
יש קשר קבוע ומעבר של אמוראי בי אר ישראל לבבל .האמוראי :עולא ורבה בר בר
חנה )בדור השלישי( ,ורב דימי ורבי )בדור הרביעי( ,המכוני 'נחותי' ,מעבירי את תורת
אר ישראל לבבל ואת תורת בבל לאר ישראל.
ככל שמתקדמת תקופת האמוראי ומתרבי גזרות הרומאי באר ישראל ,בבל משמשת
כמקו מקלט ליהודי .לימוד התורה בבבל פורח ומתגבר ,ומרכז התורה עובר בהדרגה
מאר ישראל לבבל.
התלמוד הבבלי :בתנאי אופטימליי אלה של אוטונומיה ורווחה כלכלית וביטחונית,
פירשו אמוראי בבל את המשנה באופ מושל ,במש& כמאתיי וחמישי שנה.
התלמוד הבבלי נער& בדור השישי על ידי רב אשי במש& כששי שנה ,ונחת סופית על
ידי רבינא האחרו )שנת  4234לבריאה( ,וכדברי התלמוד" :רב אשי ורבינא סו הוראה".
ע חתימת התלמוד הבבלי ,הסתיימה תקופת האמוראי .חכמי הדורות הבאי אינ
רשאי עוד לחלוק על דברי האמוראי ,ויכולי רק לפרש את דבריה.

♣

♣
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סדר הדורות

סדר הדורות  אמוראי אר ישראל

דור
המעבר
דור
ראשו

האמורא

רבותיו

רבי חייא

רבי יהודה הנשיא

בר קפרא

רבי יהודה הנשיא

רבי חנינא
)בר חמא(
רבי יהושע
ב לוי
רבי אושעיא

רבי יהודה הנשיא
ורבי חייא
רבי ובר קפרא
ורבי ינאי
רבי ,בר קפרא
ורבי חייא
רבי חנינא ,רבי אושעיא,
רבי יהושע ב לוי ,רבי ינאי
רבי יוחנ ,רבי אושעיא,
רבי חנינא ,רבי יהושע ב לוי
רב ושמואל ,רבי יוחנ,
רבי חנינא ,רבי אושעיא
אביו  רב גמליאל השלישי

רבי יוחנ

דור
שני

דור
שלישי

דור
רביעי
דור
חמישי

ריש לקיש
רבי אלעזר
ב פדת
רבי יהודה
נשיאה
רבי אמי
ורבי אסי
רבי אבהו
רבי חייא
בר אבא
רבי זירא
רבי ירמיה
רבי יונה ורבי
יוסי בר זבדא
רבי מנא ורבי
יוסי בר אבי
רבי תנחומא

רבי יוחנ ,ריש לקיש,
רבי אלעזר ב פדת
רבי יוחנ ,ריש לקיש,
רבי אלעזר ב פדת
רבי יוחנ
רב הונא ,רב יהודה ,רבי
יוחנ ,רבי אמי ,רבי אבהו
רבי זירא ,רבי אבהו,
רבי חייא בר אבא
רבי אבהו ,רבי זירא,
רבי ירמיה
רבי יונה )אביו של רבי מנא(,
ורבי יוסי בר זבדא.
רבי הונא ורבי פנחס

פעולו
תנא ופליג.
ער את הברייתות.
תנא ופליג.
ער ברייתות.
ראש ישיבת ציפורי.
ראש בית מדרש בלוד.
ער ברייתות.
ראש ישיבה בקיסריה  13שנה.
מייסד וראש ישיבת טבריה 80
שנה.
עוזרו של רבי יוחנ בראשות
הישיבה.
עלה מבבל לטבריה.
ראש ישיבת טבריה שנה אחת.
היה נשיא הסנהדרי.
היה נכדו של רבי.
רבי אמי ראש ישיבת טבריה,
ולצידו חברו המובהק רבי אסי.
נציג הע $כלפי השלטו הרומי.
ראש ישיבה בקיסריה.
ראש ישיבה בעכו.
חברו של רבי אבהו.
עלה מבבל לטבריה.
עלה מבבל לאר ישראל.
ראשי ישיבת טבריה.
ראשי ישיבת טבריה .רבי יוסי
סיי $עריכת התלמוד הירושלמי.
ער את מדרש תנחומא.

סדר הדורות

אמוראי בבל

סדר הדורות  אמוראי בבל

דור
ראשו

דור
שני

האמורא

רבותיו

רב
)רבי אבא(
שמואל

רבי יהודה הנשיא,
רבי חייא.
רבי יהודה הנשיא,
אביו ,ולוי
שמואל

רב הונא

רב ושמואל

רב נחמ

שמואל ,רבה בר
אבוה ,רב הונא
רב ושמואל,
רב הונא
רב ,מר עוקבא,
רב הונא
רב ,רב הונא,
רבי יוחנ
רב יהודה ,רב הונא,
רב חסדא ,רב כהנא
רב הונא ,רב יהודה,
רב כהנא ,רב ששת
רבי יוחנ

מר עוקבא

רב יהודה
רב חסדא
רב כהנא
רבה

דור
שלישי
דור
רביעי
דור
חמישי
דור
שישי

רב יוס&
עולא
אביי
רבא
רב נחמ
בר יצחק
רב פפא
רב חמא
רב זביד
רב אשי
ורבינא

פעולו
תנא ופליג .ער את הספרא והספרי.
מייסד וראש ישיבת סורא.
ראש ישיבת נהרדעא.
ראש הגולה בבבל.
ראש בית די בעיר כפרי.
ראש ישיבת סורא ארבעי $שנה.
ראש ישיבת נהרדעא.
חבר $של רב חסדא ורב ששת.
מייסד וראש ישיבת פומבדיתא.
ראש ישיבת סורא עשר שני.$
עלה לאר ישראל וחזר וירד לבבל.
ראש ישיבת פומבדיתא  22שנה.
ראש ישיבת פומבדיתא  2.5שני.$
היה 'נחותי' ,והעביר תורת בבל לאר
ישראל ולהיפ.
ראש ישיבת פומבדיתא  14שנה.

רב חסדא,
רבה ורב יוס&
רב חסדא ,רב נחמ ,ראש ישיבת מחוזא  14שנה.
רבה ורב יוס&
ראש ישיבת פומבדיתא  4שני.$
רבא
אביי ורבא

ראש ישיבת נרש  19שנה.

אביי ורבא

רב חמא ראש ישיבת פומבדיתא  20שני.$
רב זביד ראש ישיבת פומבדיתא  8שני.$
רב אשי ראש ישיבת סורא  58שנה.
רב אשי ורבינא ערכו את התלמוד הבבלי.

רב פפא ורב נחמ
בר יצחק

רב

אמוראי בבל

ַרב ) ִר ִי  ָא(
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי .חזור עליה שוב עד שתבי" כל
מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1%9

מסכת יומא ד' פז ע"א
ֲתא
ֲדי ַהה(א ַט ָ ָחא; ָלא א ָ
רַבֲ ,הוָה ֵליִ -מ ְָ ,תא ַה ֵ
ְל ַק ֵ/י.-
ֲמר ִאיה(ֵ :איזִיל ֲאנָא
י3מא ְִ 2כֵ (1רי ,א ַ
ֲלי ָ
ְ ַמע ֵ
יכא
ֲמר ֵליְ :-ל ֵה ָ
35סי ֵלי1ְ .-גַע ֵי -רַב ה(נָא ,א ַ
ְל ַפ ֵ
ֲמר:
35סי ִל ְפ ָל ְניָא .א ַ
ֲמר ֵליְ :-ל ַפ ֵ
ָקא 6זֵיל ָמר .א ַ
ַפ ָ7א.
א ְל ִמ ְק ַטל נ ְ
6זֵיל ָ
ֵי7א,ֵ 2ַ ,י
ָתיב ו ְָקא ָפ ֵלי ר ָ
ֲא ַזל ו ְָק ִע ָ,וֵיֲ .-הוָה י ֵ
 ,8זִילֵ ,לית ִלי
א ְ
ֲמר ֵליָ :-
ְח ְזיֵי ;-א ַ
ֵעינֵי -ו ַ
ֲד ְ!
ִמ ְָ ,תא ַה ָ
(מ ְחיֵי-
ֵי7אִ ,א ְִ 8ְ 7מיט ְַ :ר ָמא ַ
ֲדי ְָ 2קא ָפ ֵלי ר ָ
ַה ֵ
ק3עי -ו ְַק ְט ֵלי:-
ְ ֵ

רש"י וביאורי מילי
ֲהוָה ֵלי % -היה לוִ :מ ְָ ,תא  %עניי":
ֲדי  %עַ :ט ָ ָחא  %הקצב חטא
ַה ֵ
ֲתא  %באְ :ל ַק ֵ/י % -לפניו:
לו :א ָ
ֲלי  %בערבִ :איה(  %הוא:
ְ ַמע ֵ
יכא %
ֵאיזִ יל  %אל1ְ :גַע  %פגשְ :ל ֵה ָ
ָתיב %
להיכ"ְ :ל ִמ ְק ַטל  %להרוג :י ֵ
י7א  %ראש
יושבָ :פ ֵלי  %מבקעֵ :ר ָ
בהמה,ֵ 2ַ :י ֵעינֵי % -נשא עיניו:
ַחזְ יֵי % -ראה אותו :ַ :רְ ָמ א  %עצ:
ק3עי% -
ַמ ְחיֵי % -היכה אותוֵ ְ :
בגורגרתוַ :ק ְט ֵלי % -הרג אותו:

שאלות
 .1על מי מדובר במשפטי שלפני?
ֲתא ְל ַק ֵ /י________________________________________:"-
אָ " .לא א ָ
35סי לֵי_____________________________________:"-
בֵ " .איזִיל ֲאנָא ְל ַפ ֵ
 .2שני משפטי בסוגיא שלמדת הינ משפטי שאלה .צטט אות!
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
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רב

יכא ָקא 6זֵיל ָמר"_____________________________:
 .3מי אמר למי? אְ " .ל ֵה ָ
בֵ " .ל ית ִלי ִמ ְָ ,ת א ַ ֲה ָד ְ"_____________________________________:
 .4בסוגיא נאמר ,שרב הל אל הטבח.
א .מתי רב הל אליו?___________ ב .לאיזה מטרה הל אליו?___________
 .5בציטוטי שלפני מתוארת התנהגות הקצב .כיצד היה עליו להתנהג ובמה חטא?
ֲתא ְל ַק ֵ/י________________________________________:"-
אָ " .לא א ָ
ֲד ְ"___________________________________:
ב" .זִילֵ ,לית ִלי ִמ ְָ ,תא ַה ָ
 .6צטט משפטי מהקטע ,בה באי לידי ביטוי התכונות הבאות:
א .מידת הענווה של רב_______________________________________:
ב .ראיית העתיד של רב הונא___________________________________:
 .7צפני בארמית :א .השפות ארמית והעברית דומות! העתק מילי מהסוגיא הדומות
לעברית!_______ _______ _______ _______ _______ _______
ב .שי לב למילי הבאות שבסוגיאֵ :אי ִזיל  %אל6 :זֵיל  %הולֲ :אזַל  %הלִ :זיל  %ל:
♦ .8מה חטאי הטבח לפי פירוש המהרש"א?
א__________________________ .
___________________________
ב__________________________ .
___________________________
♦ .9לפני קטע מתוספות על סוגיא זו.
א .מהי שאלת תוס'?_______________
___________________________
ב .מה תירוצ?__________________
___________________________
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מהרש"א
על כ" נענש הטבח :שהוא חטא נגד
רב והיה לו לפייסיה לרב ,אבל רב
זלזל בכבודו ליל אצלו לפייסיה .ג
שזלזל ברב לקוראו בשמו אבא:
תוספות )חולי" לח ע"א(
על רב הונא דאמר' :אזיל אבא
למיקטל גברא' קשה ,שהיה תלמידו
וקורהו בשמו? ולפירוש רש"י דאבא
לשו" חשיבות ,ניחא:

רב

אמוראי בבל

תולדות אמוראי
עיי" בקטע שלפני ,וענה על שאלות .10%16
ועמד בראשה )בצד ישיבת נהרדעא

זמנו ותולדותיו :רב הינו מדור ראשו"
לאמוראי א שיי עדיי" לסו' תקופת

שבראשות שמואל(.

התנאי; לפיכ מצינו את רב חולק ג על

רב העמיד אלפי תלמידי ,והבעיר אש

דברי תנאי " %רב תנא הוא ופליג".

הדת והתורה בכל רחבי בבל.

שמו המלא היה רבי אבא ,א כונה בתואר

מתלמידיו המובהקי :רב יהודה ,רב כהנא

'רב' ,לפי שנחשב כגדול אמוראי בבל

ורב חסדא .וכ" רב הונא שמילא את מקומו

וכרב של כל האמוראי בדור הבא.

בראשות ישיבת סורא:

מוצאו ממשפחת ראש הגולה שבבבל .היה

הנהגותיו :מנהגו היה בקדושה מרובה :לא

גיבור ויפה תואר ,היה עני בתחילה ובסו'

הל ארבע אמות ללא ציצית ותפילי" ,לא

העשיר ,וזכה לאריכות ימי:

הרי עיניו חו Fלארבע אמותיו ,ומימיו לא

רבותיו ותלמידיו :בצעירותו עלה לארF
ישראל ,ולמד תורה מפי רבי חייא דודו

שח שיחה בטילה.
רב חיבר תפילה הנאמרת בשבת מברכי",

ומפי רבי יהודה הנשיא.

ותפילות נוספות; וכ" ער את הספרא

אחר שהוסמ על ידי רבי לדו" ולהורות,

והספרי )מדרשי הלכה( ,על חומשי

חזר לבבל ,והקי ישיבה גדולה בעיר סורא

ויקרא ,במדבר ודברי:

 .10השל את הקטע שלפני!
רב שיי לדור ___________ לאמוראי בבל ,א חולק א' על דברי __________.
שמו המלא היה ,______________:ומוצאו ממשפחת _________________.
 .11השל את הקטע שלפני!
רב הקי ישיבה גדולה בעיר __________ ,ועמד בראשה ,והעמיד אלפי תלמידי.
חברו_______________ היה ראש ישיבה בעיר ____________________.
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רב

 .12מי היו רבותיו של רב?______________________________________
מי היו תלמידיו?__________________________________________
 .13השל הקטע שלפני!
רב חיבר את ה __________ ,מדרש הלכה על חומש _________________.
ואת ה _______________ ,מדרשי הלכה על חומשי _________________.
 .14מה נאמר בקטע על רב בענייני הבאי:
א .כוחו________________________________________________:
ב .מצבו הכלכלי__________________________________________:
ג .שנות חייו_____________________________________________:
 .15מה נאמר בקטע לגבי הנהגותיו המיוחדות של רב בנושאי הבאי:
א .ציצית ותפילי"__________________________________________:
ב .שיחה בטילה___________________________________________:
 .16במה דומה רב לרבי יהודה הנשיא רבו? )סמ" כל תשובה נכונה(.
א .בכינויו.

ב .נחשב גדול הדור.

ג .ער דברי תנאי.

ד .שניה היו אמוראי.

מקורות נוספי לעיו"
ֲח3תי
ֲמר ֵליִ -ר ִי ִחָ5א ְל ִר ִי "ֶ :א ִ
ָחית רַב ְל ָב ֶבל ,א ַ
מסכת סנהדרי" ד' ה ע"בHִ :י ֲהוָה נ ֵ
ַ8יר:
ַ8יר ְכ3ר3ת? ל י ִ
י3רֵד ְל ָב ֶבל .י3רֶה? י3רֶה .י ִָדי"? י ִָדי" .י ִ
יבנָא
ָת ְ
יכא ָקרֵית ֵליִ 2ְ ?-כ ְירנָאHַ ,ד ֲהוָה י ֵ
ֲר ָ
א א ִ
ֲמר ֵליָ :-
מסכת חולי" ד' קלז ע"ב :א ַ
פ(מי-
(1מי2ְ -רַב ְל ֵ
ִ(Iקי" ְ2נ(ר ִמ ֵ
ָפ ִקי ז ִ
חר ְַ 7ב ְסרֵי (7רָ" אֲח3רֵי2ְ -רַב ַק ֵ/יִ 2ְ -ר ִיְ ,ונ ְ
ַ
6מ ִרי":
ָדע ַמה ֵה" ְ
פ(מי2ְ -רַב ,ו ְֵלית ֲאנָא י ַ
(1מיִ 2ְ -ר ִי ְל ֵ
(מ ֵ
ְִ 2ר ִי ִ

♣

♣
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ְ מ ֵאל
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .110

מסכת בבא מציעא ד! פה ע"ב
מאל י ְַר ִחינָ$ה ְ $סיֵיִ +ְ ,ר ִ*י ֲהוָה.
ְ ֵ
ֲמר ֵליֲ :,א ַמ ֵ.י ָל ְ
ֲל ִר ִ*י ְ* ֵעינֵי .,א ַ
חַ
ָכ ְילנָאֶ .א ְ ַטר ָל ְ
ֲמר ֵליָ :,לא י ֵ
ַס ָ/א ,א ַ
ָכ ְילנָאֲ .הוָה
ֲמר ֵליָ :,לא י ֵ
ִמ ְ ָטר ,א ַ
1תי ֵ*י
ָ *2תא ְד ַס ָ/נֵי ֵ
מ3תיב ֵלי*ְ ,ג ְ
ִ
ַס ְדֵיי ,,ו ְִא ַ4ֵ 1י.
ֲהוָה ָקא ִמ ְצ ַט ֵער ִר ִ*י ְל ִמ ְס ְמ ֵכי ,,ו ְָלא
ֲמר ֵליָ :,לא
ֲהוָה ִמ ְס ְַָ 61עא ִמ ְָ .תא .א ַ
$ד
ִל ְצ ַט ַער ָמרְ .ל ִד ִידי ֲחזִי ִלי ִס ְפרָא ְָ +
מאל
כ ִתיב ֵ*יֵ ְ " :,
ְ
ָה ִרא ,73
י ְַר ִחינָ$ה ַח ִ8י י ְִת ְקרֵי ,ו ְִר ִ*י לֹא י ְִת ְקרֵי,
ָת,7
וְ$ס ְִ +ר ִ*י ַעל יָדֵ 1ְ 3האִ .ר ִ*י ו ְִר ִ*י נ ָ
ַ*ינָא ,ס!3
סִ !3מ ְ נָה .רַב  ֵ $י ְור ִ
ה3רָ$ה":

רש"י וביאורי מילי
ְ מ ֵאל י ְַר ִחינָ$ה  היה בקי במהל השמש
והירח ,ולכ 7מכונה ירחינאהֲ :א ַמ ֵ.י ָל ְ ַס ָ/א 
אשי ל תרופה בתו העיֶ :7א ְ ַטר ָל ְ ִמ ְ ָטר 
ָ *2תא  קנה
אמשח ל משחה על גב העי :7ג ְ
1תי ֵ*י ַס ְד ֵיי  ,תחת מראשותיו ,ובוקע
חלולֵ :
כח חוזק הס דר ראשו עד עיניוִ :א ַ4ֵ 1י 
נרפאֲ :הוָה ָקא ִמ ְצ ַט ֵער ִר ִ*י ְל ִמ ְס ְמ ֵכי  ,טרח
לסומכוָ :לא ֲהוָה ִמ ְס ְַָ 61עא ִמ ְָ .תא  לא הסתייע
$ד
הדבר ,שלא נאספו החכמי יחדִ :ס ְפ ָרא ְָ +
ָה ִרא   73שהראהו הקדוש ברו הוא דור דור
ָת 7סִ !3מ ְ נָה  כל זה כתוב
וחכמיוִ :ר ִ*י וְ ִר ִ*י נ ָ
ש :סִ !3מ ְ נָה  סו! תנאי ,וה סדרו את
המסכתות והמשנה :ס !3הָ 3ר$ה  סו! כל
האמוראי ,וה סדרו את הגמרא על הסדר:

 .1מה שני תחומי המדע ,בה מתואר שמואל כבקי וכמומחה? )היעזר ברש"י(
א ________________________ .ב_________________________ .
 .2מה שתי הדרכי הראשונות בה רצה שמואל לרפא את רבי ,ומדוע לא ריפאו כ?
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
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שמואל
 .3מהי הדר השלישית שבה בחר שמואל כדי לרפא את רבי?

_____________________________________________________
מדוע בחר בדר זו?_________________________________________
 .4מי אמר למי?
אֶ " .א ְ ַט ר ָל ְ ִמ ְ ָט ר"_______________________________________:
יל נָא"___________________________________________:
בָ " .לא ָי ֵכ ְ
גָ " .לא ִל ְצ ַט ַער ָמר"_________________________________________:
 .5מה היה הדבר שרבי רצה והצטער לעשות?___________________________
מדוע בפועל לא עשה זאת?_____________________________________
$ד ָה ִרא ) "73רש"י(?_______________________________
 .6מהו " ִס ְפרָא ְָ +
מה הנושא הכתוב בו )רש"י(?___________________________________
 .7כיצד עודד שמואל את רבי על שלא הצליח לסומכו?_____________________
______________________________________________________
 .8צטט מספרו של אד הראשו 7את שלושת המילי ,בה כתוב ששמואל לא יוסמ:
______________________________________________________
צטט מהספר של אד הראשו 7את חמשת המילי בה כתוב ששמואל ירפא את רבי:
______________________________________________________
ָת ,7סִ !3מ ְ נָה" .מה שני הדברי בה באה לידי ביטוי קביעה זו )רש"י(?
♦ ִ " .9ר ִ*י ו ְִר ִ*י נ ָ
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
ַ*ינָא ,ס !3ה3רָ$ה" .באיזה שני דברי מתבטאת קביעה זו )רש"י(?
♦ " .10רַב  ֵ $י ְור ִ
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
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תולדות אמוראי
עיי 7בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .1117
שוני ,ובפרט היה מומחה ברפואה

רבותיו ותלמידיו :שמואל הינו מגדולי
אמוראי בבל בדור הראשו 7וראש ישיבת

ובאסטרונומיה ,ואמר" :נהירי 7לי שבילי

נהרדעא .היה תלמיד מובהק לאביו וללוי,

דשמיא כשבילי דנהרדעא" .שמואל היה

ולמד תורה ג מפי רבי יהודה הנשיא.

מרובה ביסורי .בניו מתו בצעירות,

מתלמידיו המובהקי :רב יהודה ,רב נחמ,7

ובנותיו נלקחו בשבי.

מר עוקבא ,ורבי אלעזר ב 7פדת.
שמואל ורב :שמואל נחשב חברו המובהק

הנהגתו :שמואל הנהיג את הע בחסד
ובצדקה ,תיק 7תקנות להקל על עניי

של רב .במחלוקות הרבות שביניה ,הלכה

ויתומי ,ומנע הפקעת מחירי .היה אהוד

כשמואל בנושא דיני ממונות )כיו 7היה

מאוד אצל שבור מל פרס ,וניצל זאת

מומחה בתחו הזה( ,והלכה כרב בהלכות

לטובת אחיו היהודי.

איסור והיתר .משנפטר רב ,נחשב שמואל

משנפטר שמואל ,הפ רב הונא )בחיר

לגדול הדור ,וא! רבי יוחנ) 7גדול אמוראי

תלמידי רב( לגדול אמוראי בבל וראש

אר Eישראל וראש ישיבת טבריה( החשיב

ישיבת סורא ,רב נחמ 7התמנה לראש

את שמואל כרבו.

ישיבת נהרדעא ,ורב יהודה ייסד את ישיבת

תולדותיו :שמואל נחשב מומחה במדעי

פומבדיתא ועמד בראשה.

 .11מי היו רבותיו של שמואל?
א ________________.ב_______________.

ג_______________.

 .12מי היו תלמידיו?
א ________________________ .ב_________________________.
ג ________________________ .ד_________________________.
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שמואל
 .13כיצד נפסקה הלכה במחלוקות שבי 7רב ושמואל:

א .בדיני ממונות _____________:ב .בדיני איסור והיתר______________:
 .14מי היה ראש אמוראי אר Eישראל בתקופת שמואל?_____________________
כיצד התייחס לשמואל?______________________________________
 .15השל את הקטע שלפני!
שמואל היה מקורב לשבור מל___________________ .שמואל הנהיג את הע
ב ___________________ ,ותיק 7תקנות למע.____________________ 7
 .16מי עמדו בראשות ישיבות בבל אחרי פטירת רב ושמואל?
א .בסורא _________:ב .בנהרדעא _________:ג .בפומבדיתא_________:
 .17מה סדר הדורות הנכו 7של האמוראי שלפני :שמואל ,רב נחמ ,7רבי ,רבי יוחנ.7
ב.

א.

ד.

ג.

מקורות נוספי לעיו7
ַ*ינ ֶ ְ* ָב ֶבל8ִ .י
ֳד ר ֵ
י3חנָָ :7לק ָ
.2ה ְ נֵי ְ+רַבֲ ,הוָה ַָ 8תב ֵליִ ,ר ִ*י ָ
חולי 7ד! צה ע"בְ 8 :
ַ*י,
ָדע ִלי ִמ ִידי ְ+ר ֵ
ֲמר ,לֹא י ַ
ֲברֵנ ֶ ְ* ָב ֶבל .א ַ
ֳד ח ֵ
מאלָ :לק ָ
ַפ ֵ יֲ ,,הוָה ַָ 8תב ִל ְ ֵ
נָח נ ְ
ָדעַ 8ְ .תב ַ ַ+ר
ֲמרָ ,ה ָ ָתא 2ח ְ ָ*נָא ְ* ָע ְל ָמא י ַ
ֲאנָא? ְַ 8תב ַ ַ+ר ֵליִ ,ע*רָא ְ1ִ ִ +י ְ 7נֵי .א ַ
ֲמרִ :אית ִלי רַב ְ* ָב ֶבל:
יסר ְַ Hמ ֵ.י ְס ֵפ ֵקי ְט ֵר ְפ ָ1א .א ַ
ֵליֵ 1ְ ,ל ַ
ַפ ֵ י  ,כאשר נפטר:
.2ה ְ נֵי ְַ +רב  כל שנות חייו של רב8ִ :י נָח נ ְ
ביאורי מיליְ 8 :
ְַ +ר ֵ*יֲ ,אנָא  שרבו אניִ :ע* ָרא ְ1ִ ִ +י ְ 7נֵי  לוח שנה לששי שניָ :ה ָ ָתא  עכשיו:
יסר  שלוש עשרהְ :ס ֵפ ֵקי ְט ֵר ְפ ָ1א  הלכות בענייני ספק טריפהִ :אית  יש:
ְֵ 1ל ַ

♣

♣
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ָמר ע ְק ָא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .18

מסכת כתובות ד" סז ע"ב
בתיֲ +ַ ,$הוָה ר ִָגיל ָ*ל
עק ָא ֲהוָה ַע ְניָא ְ ִ' ְ ֵ
ָמר ְ
/ר ְ ָעה זזֵי ְ ִצ,-רָא ְָ +ד ָ'א.
י,מא ְֵ 'ָ +די ֵליְ $
ָ
ֲמרֵ ,איזִיל ֶא ֱחזֵי ַמאָ 2ק ָע ֵביד ִי ַההא
יֶ ,א ָחד א ַ
עק ָא ְל ֵבי
י,מאְ ,נ ַגֵ $ליְ $ל ָמר ְ
יבתאַ .ההא ָ
ִט ָ
ֲדי.$
יתה ַה ֵ
5תיָא ְִ +ב ְ
ָ'אְ .
ִמ ְדר ָ
ֵ*יוַָ +ְ 2ח ָזא ְָ +קא ְמ ַצ ֵ6י ֵליְ $ל ָד ָ'א ,נ ְַפק ָ ְת ַריְה.

רש"י וביאורי מילי
בתי  $בשכונתוֵ 'ָ +ְ :די 
ְ ִ' ְ ֵ
שמשליִ :צָ ,-רא ְָ +ד ָ'א  חור במפת2
לציר הדלתֵ :איזִ יל ֶא ֱחזֵי  אל
י,מא  אותו היו
ואראהַ :ההא ָ
שרצה העני לדעת מי נותנ לו :נְְננְנ ַג$
ֵלי  $התעכבְ :
ֲדי$
יתה ַה ֵ
5תיָא ְִ +ב ְ

רפה
רַהט ִמ ַ7ֵ 8יָ ,$עי ְִלי ְל ַההא :/נָא ֲַ +הוָה ְָ 9

 באה אשתו עמו*ֵ :יוַָ +ְ 2ח ָזא  העני:

נרָא.

ְמ ַצ ֵ6י  הטו עצמ להשלי המעות:
נְ ַפק ָ ְת ַריְה  יצא אחריהַ :רהט
ִמ ַ7ֵ 8י  $רצו מלפניו:/ :נָא  תנור:

ֲמרָה ֵלי$
עק ָא .א ַ
ֲהוָה ָקא ִמ ְַ 8ליְָ *ַ 2ר ֵעיָ +ְ $מר ְ
ֲל'
ְ */ר ַעאי .ח ַ
א,תיב ַ
יתה'ְ :ק,ל ַ* ְר ָע ְי ִ
ְִ +ב ְ
יחנָא ְ ַגֵי$
ֲמרָה ֵליֲ :$אנָא ְ' ִכ ְ
ְַ +ע ֵ:י .$א ַ
/ה ְנָי ִתי.
מ ָק ְר ָבא ַ
יתאְ ,
ְֵ +ב ָ
ֲמר
ט,ב>ָה א ַ
זטרָא ַר ִ
ֲמר ָמר ְ
<6י ַהאי? ַ+א ַ
מאי * ֵ
ַ
תְ *ִ ,ב ַ'2
5ד ֶ'> ְִמסֹר ַע ְצמְ ,ל ְ
נ,ח לָ ,ל ָ
רַבַ :
ַי:
ֲברָ ,ר ִ
ָה ֵא' ,וְ/ל י ְַל ִי@ְ 2נֵי ח ֵ

יחנָא
ֲל' ְַ +ע ֵ:י  $הצטערֲ :אנָא ְ' ִכ ְ
חַ
יתא  אני מצויה בתו הבית:
ְ ַגֵיֵ +ְ $ב ָ
/הנְְנְננ ָי ִתי  הנאתי מזומנת
מ ָק ְר ָבא ַ
ְ
שאני מחלקת מזו 2המוכ 2לסעודה:
<6י ַהאי מה כל זה? למה לה
ַמאי * ֵ
לברוח ולכנוס לתנור:

 .1פרש את המשפטי הבאי:
בתי_____________________________________:"$
אֲ " .הוָה ַע ְניָא ְ ִ' ְ ֵ
עק ָא"__________________________________:
בִ " .מ ְַ 8ליְָ *ַ 2ר ֵעיָ +ְ $מר ְ
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 .2צפני בארמית :בארמית לעתי מוסיפי א' בסו" מילה )עיתי במקו ה' הידיעה
ועיתי סת( .העתק מהסוגיא  8מילי בעברית ,ע תוספת א' בסו" המילה_______ :
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
 .3צפני בארמית :לקידומת ְד שני פירושיֶ :ש ֶ /של .מה הפירוש הנכו 2במילי שלפני:
אֲ +ַ " .הוָה ָרגִ יל" _______________:בֵ 'ָ +ְ " .ד י ֵל י_________________:"$
עק ָא"____________:
גִ ְ " .צָ ,-רא ְָ +ד ָ'א" _____________:דְ *ַ " .ר ֵעיָ +ְ $מר ְ
יתא"_______________:
זטרָא" ____________:וַ ְ " .גֵיֵ +ְ $ב ָ
ֲמר ָמר ְ
ה+ַ " .א ַ
 .4מי אמר את המשפטי הבאי:
יבתא"________________________________:
אַ " .מאָ 2ק ָע ֵביד ִי ַההא ִט ָ
ית א"_________________________________:
יחנָא ְ ַג ֵיֵ +ְ $ב ָ
בֲ " .אנָא ְ' ִכ ְ
 .5על מי נאמר בסוגיא? אְ " .מ ַצ ֵ6י ֵליְ $ל ָד ָ'א"__________________________:
בְ " .נ ַפ ק ָ ְת ַר ְי ה"__________________________________________:
 .6תאר מה עשו מר עוקבא ואשתו כדי להקפיד על נתינת צדקה מעולה ,בדברי הבאי:
א .מת 2בסתר_____________________________________________:
ב .הקדמת עניי אותה העיר_____________________________________:
ג .הבאת הצדקה עד פתח ביתו של העני_____________________________:
ד .התמדה בצדקה כל יו_____________________________________:
 .7במה היתה מעלת הצדקה של אשתו של מר עוקבא גבוהה יותר ממעלת הצדקה שלו?
______________________________________________________
♦ .8מה שאלת הב 2יהוידע?____________
__________________________
מה תשובתו?___________________
__________________________
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ב 2יהוידע
"א" על גב דהכא הוא רד" אחריה
ונמצא שלא אכפת לו? נראה הוא לא
העלה בדעתו שהוא מר עוקבא הנשיא,
אלא חשב שהוא אד אחר פשוט
וממנו לא יתבייש":

מר עוקבא

אמוראי בבל

תולדות אמוראי
עיי 2בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .913
הסנהדרי 2באר Lישראל ,אשר כינו אותו

תולדותיו :מר עוקבא היה מצאצאי דוד
המל ,ועמד בראש הגולה בבבל בדור

בתואר" :מי שמקרי 2עור פניו כמשה רבנו"

הראשו 2לאמוראי .מר עוקבא עמד בראש

)סנהדרי 2לא ע"ב( .וברש"י מבאר,

בית די 2חשוב בעיר כפרי ,ושמואל קרא

שכינוהו כ ,לפי שהיה בעל תשובה והיה

עליו את הפסוק" :בית דוד כה אמר ה' דינו

נר דולק מעל ראשו מ 2השמי.

לבוקר משפט".
רבו ותלמידו :כאשר מר עוקבא ישב לדו,2

צדקתו :מר עוקבא היה נות 2צדקה בסתר
בכל יו .מסופר בתלמוד ,שמר עוקבא היה

היה שמואל מכבדו ויושב לפניו; אול

רגיל לשלוח לעני אחד  400זוז בכל ערב

בשבת לעסוק בתורה ,היה מר עוקבא

כיפור .פע שלח את הכס" ביד בנו ,חזר

יושב לפני שמואל ומלווהו לביתו ,מפני

בנו ע הכס" ואמר לו שראהו מזל" ביתו

ששמואל היה גדול בתורה ומר עוקבא

ביי 2יש .2השיב מר עוקבא :כל כ מפונק

החשיב אותו כרבו .רב חסדא היה תלמידו

הוא? וכפל לו את הכס" .לפני מותו בירר

של מר עוקבא ,ומוסר מאמרי רבי

את סכו הכס" שנת 2עד כה לצדקה ,אמר:

בשמו ,בהלכה ובאגדה.

'צידה קלה הכנתי לדר רחוקה' ,עמד

גדולתו :מר עוקבא היה בקשר ע חכמי

וחילק מחצית ממונו לצדקה.

 .9כתוב לגבי התואר 'מר'?
א .מה שני הפירושי לתואר 'מר'______________.1 :
___________________________________.2
ב .איזה מה הוא הפירוש הנכו 2לגבי מר עוקבא?_______
ג .עיי 2בסוגיא בד" הקוד ,ומצא ש של אמורא נוס" שזכה
לתואר מר מאותה סיבה_____________________:
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"מר  אחת משתי
דרכי :או מי שזה
עיקר שמו ,והדר
השנייה ראשי גלויות
שבבבל".

אמוראי בבל

מר עוקבא

 .10באיזה תואר תיארו חכמי ישראל את מר עוקבא?_______________________
בזכות מה זכה מר עוקבא לתואר זה?______________________________
 .11השל את הקטע שלפני!
מר עוקבא הינו מדור ___________ לאמוראי בבל .היה מצאצאי ___________,
היה ראש ה___________ בבבל ,ועמד בראש ___________ בעיר כפרי.
 .12מי היה ב 2דורו של מר עוקבא ,ומר עוקבא התייחס אליו כרבו?______________
מי היה תלמידו של מר עוקבא ומוסר מאמרי רבי בשמו?________________
 .13מדוע בנו של מר עוקבא לא נת 2את הכס" לאותו עני?____________________
_____________________________________________________
מדוע מר עוקבא הכפיל לאותו עני את סכו הצדקה?_____________________
_____________________________________________________

מקורות נוספי לעיו2
ָתיב ָמר
ָת ִבי ְָ 9ר ִסי ְ' ַמ ְע ָ:אֲ ,הוָה י ֵ
עק ָא*ִ ,י הֲו ,י ְ
מר ְ
מאל ָ
מועד קט 2ד" טז ע"בֵ 'ְ :
מאל
ָתיב ְ' ֵ
ָת ִבי ְ ִדינָאֲ ,הוָה י ֵ
/ר ַע ,7/ת .ו ְִכי הֲו ,י ְ
מאל ְ ִרחק ְ
עק ָא ַק ֵ7יֵ 'ְ +ְ $
ְ
מאל
עק ָא ִל ְ' ֵ
י,מא ֲהוָה ְמ ַל ֵי ֵליָ $מר ְ
/ר ַע ,7/ת*ָ ...ל ָ
עק ָא ְ ִרחק ְ
ַק ֵ7יָ +ְ $מר ְ
יתי...$
מאל ָ ְתרֵי*ִ .$י ְמ ָטא ְל ֵב ֵ
י,מא ַחד ִא ְִ Oריד ְ ִדינֵיֲ ,$הוָה 5זֵיל ְ' ֵ
ַעד <א ְ' ִ@יזֵיָ ,$
י,מא:
ַפ ֵ'יַ $חד ָ
ִיפתא ְנ ְ
ְהג ְנז ָ
נַ
עק ָא  כתלמיד לשמואל,
ָר ִסי ְ' ַמ ְע ָ:א  לומדי תורהָ :מר ְ
רש"י וביאורי מיליְ 9 :
ָת ִבי ְ ִדינָא  מר עוקבא היה נשיא הגולה:
דשמואל גדול בתורה יותר ממנוִ :כי הֲו ,י ְ
<א ְ' ִ@יזֵי  $מקו מלונוִ :א ְִ Oריד  מר עוקבא היה טרוד בדי 2ולא זכר ללכת ללוות את
ַפ ֵ'י  $משו ששמואל הנחשב כרבו הל אחריו:
יפתא ְנ ְ
שמואלְ :מ ָטא  הגיעְ :נ ַהג ְנ ִז ָ

♣

♣
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רבי חייא

אמוראי אר ישראל

ִר ִי ִח ָייא
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1 8

מסכת בבא מציעא ד #פה ע"ב
ַנַ'/ִ .י ְמ ָטא
רֵיָ ,ל ִקיֲ ,הוָה ְמ ַצ)ֵ' ְמ ָע ָר ָתא ְ.ר ָ
ֲלְ .ַ ,ע ֵ3י.0
יע ְָ 2מא ִמֵ1י .0ח ַ
ִל ְמ ָע ְר ֵתיִ .ְ 0ר ִי ִח)ָאִ ,א ַ
ע5ל ,לֹא ִפ ְל ְַ 7ל ִ3י 53רָה ְ/מ5ת?5
ֲא ַמרִ :ר5נ,ֶ 5ל ָ
ְ:מרָה ל53 :5רָה ְ/מ5תְ 7ִ 5ל ְַ 7ל ָ,3
י ְָצ ָתה ַת ק5ל ו ְ
53רָה ְ/מ5ת 5לֹא ִר ַ ְצ ָ.3
ֲמר ֵליִ 0ר ִי
ִ/י הֲוִ 5מְ1צ; ִר ִי ֲחנִינָא ו ְִר ִי ִח)ָא ,א ַ
ְצית! ָחס
ֲדי ִִ .ידי ָקא ִמֵ 1
ֲחנִינָא ְל ִר ִי ִח)ָאַ :ה ֵ
ָאלַ ,מ ְה ְַ .רנָא ַל0
ְ,לִ ,5אי ִמ ְְ 3ַ ,כ ָחא 53רָה ִמ) ְִ=ר ֵ
וָ
;7לי!
ִמ ְִ 7ל ִ
ֲדי ִִ .ידי ָקא
ֲמר ֵליִ 0ר ִי ִח)ָא ְל ִר ִי ֲחנִינָאַ :ה ֵ
אַ
ָאל!
ְציתֲ .ַ ,ע ַב ִדי ַל53רָה ְָ .לא ִַ 3ְ ,ְ 3כח ִמ) ְִ=ר ֵ
ִמֵ 1
ִֵ ,י
ָד ְילנָא נ ְ
ְֵ ,דינָא ִ3ָ /נָאְ ,וג ֵ
ֵילנָא ו ָ
ַמאי ָע ֵב ְידנָא? :ז ְ
ֵיכנָא
ַת ֵמי ,וְ:ר ְ
ֲכ ְילנָא ִ ְ= ַריְה; ְלי ְ
;מא ִ
ֵידנָא ָט ֵביַ ,
ו ְָצי ְ
יקנָא ְל ָמ ָתא,
יבנָא ַח ְמ ָ,ה >ח ְמ ֵ,י ,ו ְָס ֵל ְ
ְמ ִג ְָ 2תא ו ְָכ ֵת ְ
;מ ְתנֵינָא
ָנ5קי ְ ַח ְמ ָ,ה >ח ְמ ֵ,יַ ,
;מ ְקרֵינָא ַח ְמ ָ,ה י ֵ
ַ
ְ:מ ְרנָא ְלה;ַ :עד ְָ .ה ַד ְרנָא
ָנ5קי ִ3ָ ,א ִס ְדרֵי ,ו ַ
ִ3ָ ,א י ֵ
ֲב ִדי ַל0
ֲד ֵדיַ .וע ַ
ְ?תנ? 5ה ָ
ֲד ֵדי ו ְ
?קר? 5ה ָ
ְ:תינָאְ ,
ו ֵ
ָאל.
ַל53רָה ְָ .לא ִַ 3ְ ,ְ 3כח ִמ) ְִ=ר ֵ
ֲ=י ִח)ָא!
ד5לי ַמע ֵ
ֲמר ִר ִיAָ /ַ :ה ְ@ ִ
ַהיְנ; ַ.א ַ
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רש"י וביאורי מילי
מסמ'
ְמ ַצ)ֵ' ְמ ָע ָר ָתא ְַ .ר ָנַ'
מערות קבורה של חכמי ,שלא
תארע תקלה על ידי צדיקי
להיטמא בה כוהני/ִ :י ְמ ָטא
יע ְָ 2מא ִמֵ1י0
כאשר הגיעִ :א ַ
ֲלְ .ַ ,ע ֵ3י0
נעל ממנו מקומה :ח ַ
לימדת
הצטערִ :ר ַ ְצ ָ3
התווכחו:
ִמ ְ1צ;
לאחרי:
ביחד איתי:
ידי
ֲדי ִִ .
ַה ֵ
אני מחזירה:
ַמ ְה ְַ .רנָא ַל0
ֵָ ,דינָא ִ3ָ /נָא אני זורע פשת':
אני קולע
ילנָא נִ ְֵ ,י
ָד ְ
גֵ
ֵידנָא ָט ֵבי
מהפשת' רשתותָ :צי ְ
יכנָא ְמ ִג ְָ 2תא
אני צד צבייֵ : :ר ְ
אני מתק' מעורותיה' קל:#
יקנָא ְל ָמ ָתא אני נכנס לעיר
ָס ֵל ְ
שאי' בה מלמדי תינוקות:
ָנ5קי לכל אחד חומש
ַח ְמ ָ,ה י ֵ
;מ ְתנֵינָא על פה שישה
אחדַ :
סדרי משנה לשישה תינוקות:
ֲד ֵדי
?תנ? 5ה ָ
ֲד ֵדי וְ ְ
?קר? 5ה ָ
ְ
למדו זה את זה מקרא ומשנה:
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שאלות
 .1מדוע ריש לקיש סימ' את מערות הקבורה של הצדיקי? )סמ' לפי רש"י!(
א .למנוע טומאה מכהני.

ב .כדי שיידעו להיכ' ללכת להתפלל.

ג .למנוע תקלה על ידי חכמי.

ד .כדי לשמור ולכבד את קבריה.

 .2במה גדולה מעלת רבי חייא ממעלת ריש לקיש לפי הסוגיא? )בחר בתשובה הנכונה!(
א .למד תורה יותר ממנו.

ב .לימד תורה יותר ממנו.

ג .רבי חייא כתב את הברייתא.

ד .היה גדול ממנו בתפילה.

 .3מי היה יכול להחזיר את כל התורה שבעל פה בכוח פילפולו?________________
מי מנע את השתכחות התורה מישראל?_____________________________
♦ .4יש הלכה ,שגדולה מצות המציל יהודי מעוני ,מהנות' צדקה לאד שכבר נעשה עני.
הוכח עיקרו' זה מהסוגיא!_____________________________________
♦ .5לאיזה צור רבי חייא זרע פשת' וצד צביי ,וכי לא היה יכול לקנות קל #מוכ' לכתיבת
התורה? )חשוב!( __________________________________________
♦ .6רש"י מבאר ,שרבי חייא לימד בעל פה את המשנה לששת התינוקות.
א .מאיזה מילה בסוגיא לומד זאת רש"י?____________________________
ב .מדוע רבי חייא לא כתב ג את המשנה?___________________________
 .7צפני בארמית :פרש את המילי הבאות המופיעות בקטע ,ע הטיה בגו #ראשו':
ֵידנָא______:
ֵילנָא _______:גֵ ,ָ .דינָא ______:דָ .צי ְ
ידנָא ______:ב: .ז ְ
אָ .ע ֵב ְ
מה משמעות ההטיה 'נא' בסו #המילי האלו?_________________________
מה לפי זה תהא משמעות ההטיה במילי :עבדינ' ,אזלינ' ,כתבינ' וכדומה________:
רמז :נא = קיצור של 'אנא' )הטיה ביחיד( .נ' = קיצור של 'אנ'' )הטיה ברבי(.
 .8צפני בארמית :בארמית לפעמי צ' וט' מתחלפות .חפש מילה כזאת בקטע!_______
יטא קיֵ :טי ֲה ָרא צהריַ :ט ְו ָיא צליְ :מ ַט ְִ 2לי עושי צל:
דוגמאות נוספותַ :ק ְי ָ
30

רבי חייא

אמוראי אר ישראל

תולדות אמוראי
עיי' בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .9 12
תולדותיו :רבי חייא הוא אמורא השיי

מרכזי התורה בגולה ,ופעל אצל רבי

לדור המעבר בי' התנאי לאמוראי,

לסמו את רב ואת רבה בר חנה אחייניו

ועתי חולק ג על תנא .רבי חייא ויהודה

לפני ירידת לבבל ,ובכ איפשר את הקמת

וחזקיה בניו ,עלו מבבל לאר ישראל

מרכז התורה החדש בסורא על ידי רב.

והתיישבו בטבריה .רבי חייא היה תלמיד

התוספתא :רבי חייא ער את התוספתא

חבר של רבי יהודה הנשיא וסמו על

יחד ע רבי אושעיא .כתב הרמב"" :ראה

שלחנו .היה רב של רבי ינאי ,רבי חנינא,

אחד מתלמידי רבי והוא רבי חייא ,לחבר

רבי אושעיא ,רב ורבי יוחנ'.

התוספתא .ועניינה לבאר המשנה ולהוסי#

תורתו" :אמר ריש לקיש :הריני כפרת רבי

חקירות שאי אפשר להוציא' מ' המשנה".

חייא ובניו ,שבתחילה כשנשתכחה תורה
מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה ,חזרה

בישיבה של מעלה :משהגיע עת פטירתו
לא היה יכול מלא המות להתקרב אליו,

ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה ,חזרה

עד אשר רבי חייא המציא לו את נפשו.

ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה" .רבי

מסופר בגמרא ,שבישיבה של מעלה כל

חייא הפי את לימוד המקרא והמשנה

החכמי מונהגי על ידי המלאכי ,מלבד

בקרב תינוקות של בית רב' .פעל לחזק את

רבי חייא שמעצמו עולה ויורד.

 .9על מי מדובר?
א .שני בניו של רבי חייא ____________:ב .שני אחייניו_______________:
ג .כתבו יחד את התוספתא ___________:ד .יסדו את התורה____________ :
 .10השל את הקטע שלפני!
רבי חייא שיי לדור ______________ ,ורשאי לחלוק ג על ____________.
רבי חייא עלה מ____________ לאר ישראל ,והתיישב בעיר ____________.
היה תלמיד חבר של _________ ,ורב של ________________________.
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 .11ציי' שלושה דברי מהקטע ,שעשה רבי חייא כדי שלא תישכח תורה מישראל!
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
ג____________________________________________________ .
 .12כתוב על פי הרמב" המובא בקטע ,מה הדברי שמלמדת התוספתא לעומת המשנה?
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .

מקורות נוספי לעיו'
י5מא ַחד ,רֵי ,י ְַר ָחא
יב ָתא ְִ .ר ִיָ .
יח ִ ְמ ִת ְ
בבא מציעא ד #פה ע"בֵ :א ִל)ָה; ֲהוָה ְִ ,כ ַ
ימנָא
5ק ְ
?.א ִ
ֲמר ֵליְ :0
ֲמא ְנגֵַ 0ליְ 0ל ָמר? א ַ
ֲמר ֵליַ :0מאי ַטע ָ
ֲתא .א ַ
ֲהוָהְ ,נגֵַ 0לי 0ו ְָלא א ָ
ֲדי
ְל5ק ִמינְה; ַה ֵ
;מ ְגנִינָא ֵלי ,0ו ְֵכ' ְלי ְִצ ָחק ,ו ְֵכ' ְלַי ֲעקֹב .ו ְ
;מ ַצ ֵ2י ַ
;מ ֵ,ינָא י ְֵדיְ 0
ָה ָ
?בר ָ
ְל ְ
>ג ָמ ָת'
ֲמר ֵליְ :0ויְֵ . ,
יח ְ ָלא ז ְִמנֵי !0א ַ
;מי ְֵתי ֵליַ 0ל ַָ ,ִ A
ֲמיַ ,
ֲד ֵדי! ָס ְב ִריְ 3ָ ,ק ִפי ְב ַרח ֵ
הָ
ֲתינְה; ְל ִר ִי ִח)ָא
ִיתא ?ח ִ
;בנָיו@ְ .זַר ִר ִי ֲַ 3ענ ָ
ֲמר ֵליִ :0אי ָ/א ִר ִי ִח)ָא ָ
ע5ל ַהֶMה? א ַ
ָ ָ
ֲתא ִמ ְטרָא/ִ .י ְמ ָטא
ֶַ ,,וא ָ
מ5ריד ַה@ ֶ
ֲמר ִ
ִיקא; א ַ
ר;חְ ,ו ְנ ַָ ,בא ז ָ
ֲמר ַמ ִNיב ָה ַ
;בנָיו .א ַ
ָ
:מ ִרי:
יעאַ :מא' ַ@ ֵ2י ָר ַזָ)א ְ ָע ְל ָמא? ְ
:מ ִרי ִ ְר ִק ָ
ימר ְמ ַחֵ)ה ַה ִֵ Aתיְ ,ר ַגָ ,ע ְל ָמאְ .
ְל ֵמ ַ
ֲתאִ ,א ְֵ .מי ְלה; ְכ >ד ָא ְ.נ;רָאָ ,על
?תי;ְ 0ל ֵא ִל)ָה;ַ ,מ ְחי;3ִ ,ִ ;0י' ְ ;7ל ֵסי ְ.נ;רָא .א ָ
ֵא ִל)ָה;ְ .
ֵי ַניְה; ְו ַט ְר ִדי ְנה;:
יב ָתא ְִ .ר ִי בבית מדרשו של רבי:
יח היה מצויְ ִ :מ ִת ְ
רש"י וביאורי מיליֲ :הוָה ְִ ,כ ַ
ְנגַ 0איחרָ :מ ֵ,ינָא י ְֵדי 0רוח ידיוְ :מ ַצ ֵ2י מתפללַ :מ ְג ִנינָא ֵלי 0משכיבו במקומו:
>ג ָמ ָת' שתהא תפלת' נשמעת:
ֲמי מרבי בתפלה :יְֵ . ,
ֲד ֵדי ביחדְ 3ָ :ק ִפי ְב ַרח ֵ
ֲדי ה ָ
ַה ֵ
ֲתי ְנה; הורידו לפני התיבהָ :ר ַז ָ)א סודַ :מ ְחי; ;0היכוהוְ ;7 :ל ֵסי ְ.נ; ָרא מכות אש:
?ח ִ

♣

♣
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ִר ִי ֲח ִני ָנא ַר ַח ָא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1!8

מסכת כתובות ד %קג
ַנַ'ַ ,ָ ְ :עת ְִ 0טירָת,ֶ -ל ִר ִיַ 1 ,מרְ :ל ָב ַני ֲאנִי ָצ ִר ְי!
ָ)נ( ר ָ
1מר ָל ֶהִ :ה ָ4הֲר( ִ ְכב-ד ִא ְ ֶכ .נֵר י ְֶהא
נ ְִכנְס( ָנָיו ֶא ְצלַ .-
ר( ִ ְמק-מִ ,-מ ָ9ה ְ) ֵהא 7מ ַַ 8עת
ָ6ל(ק ִ ְמק-מְ ,7 ,-ל ַח' י ְֶהא ָע ְ
ק-מ.:
ִ ְמ ָ
1מר
ָאלַ .
ָאל ֲאנִי ָצ ִר ְי! נ ְִכנְס( ֶא ְצלַ -ח ְכ ֵמי י ְִ;ר ֵ
ְל ַח ְכ ֵמי י ְִ;ר ֵ
יאל ְ ִני ָנ ִ;יאֲ ,חנִינָא ַר ַח ָא
ַמ ִל ֵ
ָל ֶה'ְ ,ִ :מעִ ְ '-ני ָח ָכְ < ,
ֵ,ב ָרֹא.,
יֵ
1פס <ָד-ל ִמ ֶ>(.
לֹא ִק ֵל ִר ִי ֲחנִינָאָ ,ֶ ,היָה ִר ִי ֵ
יתיב ִר ִי ֲחנִינָא
ֵי,אִ ,ו ֵ
1פס ְר ָ
ֱצה י ְֵתיב ִר ִי ֵ
(מח ָ
ְ)ֵ ,י ָ,נִי ֶ
ֵי,א.
יתיב ִר ִי ֲחנִינָא ְר ָ
1פסִ ,ו ֵ
ַפ ֵ,יִ 6ְ :ר ִי ֵ
ָ@Aאי .נָח נ ְ
ַ
1מר ָל ֶה'ִ :ל ְב ִני ָק ָט' ֲאנִי ָצ ִר ְי! נ ְִכנָס ִר ִי ְִ ,מעֶ '-א ְצל,-
ַ
ָמ ַסר לִ -ס ְדרֵי ָח ְכ ָמה.
יאל ֶא ְצל,-
ַמ ִל ֵ
ַ' < ְ
1מר ָל ֶה'ִ :ל ְבנִי גָד-ל ֲאנִי ָצ ִר ְי! נ ְִכנָס ר ַ
ַ
יא(ת ְ
ְ; ָ
1מר לְ :-נִיְ ,נהֹג נ ִ
ְ;יא(תַ .
(מ ַסר לִ -ס ְדרֵי נ ִ
ָ
ָמיְ ,זרֹק ָמ ָרה ַ ַ) ְל ִמ ִידי:
ָר ִ

רש"י וב' יהוידע
ְהא ָ6ל(ק ִ ְמק-מ! -
נֵר י ֶ
כמו בחייו ,לפי שכל ערב
שבת היה רבי חוזר
ָח ָכ ! שיהא
לביתו:
הוא המורה כל הלכות
איסור והיתר ,כמו
שממני אב בית די'
ֵ,ב
יֵ
לדיני ממונות:
ָרֹא ! ,יעמוד בראשות
ְי ֵתיב ִר ִי
הישיבה:
@ָ Aאי ! ישב חו
חֲנִ ינָא ַ
לבית המדרש ,שלא נכפ%
ַפ ֵ,י! :
לרבי אפס :נָח נ ְ
זְְזְזזרֹק ָמ ָרה
נפטר:
ידי ! שתהא
ַ ַ) ְל ִמ ִ
אימת עליה:

שאלות
 .1מה ביקש רבי משני בניו שיעשו עבור אימ?__________________________
מה ביקש מה שיעשו עבורו?___________________________________
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 .2מי היה בנו הבכור של רבי יהודה הנשיא ולמה התמנה?____________________
מי היה בנו הקט' של רבי ולאיזה תפקיד התמנה?_______________________
 .3מה לימד רבי לפני מותו את רב' גמליאל בנו?__________________________
מה לימד את רבי שמעו' בנו הקט'?________________________________
 .4עיי' בקטע מתשובות הגאוני שלפני וכתוב:
א .מי זוכה לתואר 'רב''?_______________
ב .מי זוכה לתואר 'רבי'?_______________
ג .מי זוכה לתואר רב?_________________
ד .מי התנא הקרוי 'רבי' בלי לציי' את שמו?
_____________________________

תשובות הגאוני
"רבי מחכמי אר ישראל
הסמוכי בסנהדרי'; ורב
מחכמי בבל הסמוכי בישיבות
שלה ...גדול מרב רבי ,גדול
מרבי רב' .ולא מצאנו אד
שנקרא רב' חו מ' הנשיאי".

 .5השל בעזרת רש"י את האפשרויות הבאות :חכ ,אב בית די' ,ראש ישיבה ,נשיא.
א .מי הממונה על עבודת הסנהדרי' ! פסיקה ,תקנות ,קידוש החודש וכו'_________:
ב .מי הממונה לפסוק בדיני ממונות ולסייע לראש הסנהדרי'________________:
ג .מי הממונה לפסוק וללמד בנושא איסור והיתר_______________________:
ד .מי הממונה על הרבצת תורה לתלמידי___________________________:
 .6את מי מינה רבי לראשות הישיבה בציפורי?___________________________
מדוע סירב לקבל עליו את המינוי?_________________________________
♦ .7מדוע ציוה רבי לבניו להשאיר נר ושלח' ומיטה במקומ? )היעזר ברש"י כא' ובהמש
הסוגיא בכתובות(__________________________________________:
יתי' = למדנו במשנה )סימ' לדבר ! שתי נוני'(.
 .8צפני בארמית :אַ )ְ .נ' ֵ )ְ /ני ָנא ַ /מ ְת ִנ ִ
ב)ָ .נ( ַר ָנַ' ְ )ַ /נ ָיא  )ָ /נָא = למדנו בברייתא )סימ' לדבר ! נ' אחת( .ובאגרת רב שרירא
גאו' כתב ,שתנו רבנ' ה' ברייתות של רבי חייא ורבי אושעיא ורב שה' יותר מדויקות
מהברייתות הפותחות בלשו' תניא או תנא.
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תולדות אמוראי
עיי' בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .9!13
דורו ורבותיו :סת רבי חנינא בגמרא הוא

שנייה ושלח רבי חנינא והביא את רבי

רבי חנינא בר חמא ,דור ראשו' לאמוראי

יהושע ב' לוי והתענו שניה ולא ירד גש,

אר ישראל .היה תלמידו המובהק של רבי

נכנס רבי חנינא ודרש' :לא רבי יהושע ב'

יהודה הנשיא ,חבר של רבי חייא ורבי

לוי מוריד גש לדרומיי ולא רבי חנינא

יהושע ב' לוי ,ורב של רבי יוחנ' וריש

עוצר גש מהציפוריי ,אלא שהדרומיי

לקיש ! ראשי הדור השני לאמוראי.

ליב ר ונכנע והציפוריי ליב קשה

תולדות חייו :רבי חנינא עסק ברפואה
והתפרנס ממסחר בדבש ,היה עשיר ובנה

ואינ נכנעי'.

מכספו בית מדרש בציפורי ,וזכה לבריאות

תורתו :רבי יהודה הנשיא בצוואתו מינה
את רבי חנינא לעמוד תחתיו בראש

ולאריכות ימי" .אמרו עליו על רבי חנינא,

הישיבה בציפורי .רבי חנינא הרבה לדרוש

שהיה ב' שמוני שנה והיה עומד על רגלו

בדברי אגדה ,והרבה לדבר בשבח אר

אחת וחול מנעלו ונועל מנעלו".

ישראל ,ואמר על אד שירד לחו לאר:

גדולתו :רבי יהודה הנשיא אמר על רבי
חנינא' :אי' זה ב' אד' )אלא מלא(.

"אותו האיש הניח חיק אמו וחיבק חיק
נוכריה" ,וכ' אסר לכה' לצאת לחו לאר

מסופר שפע היתה בצורת והתענו ולא ירד

אפילו לדבר מצוה.

גש ,ובדרו גזר רבי יהושע ב' לוי תענית

משמת רבי חנינא ,לבש עליו רבי יוחנ'

וירד גש ,אמרו בני ציפורי' :רבי יהושע

תלמידו את בגדי שבת היקרי וקרע.

ב' לוי מוריד גש לבני הדרו ורבי חנינא

אחרי מותו עבר מרכז התורה באר ישראל

עוצר מי מבני ציפורי' .עשו תענית פע

לישיבתו של רבי יוחנ' בטבריה.

 .9השל את הפרטי הבאי לגבי רבי חנינא!
א .רבו המובהק _______________:ב .חבריו______________________:
ג .תלמידיו_______________________________________________:
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 .10על מי נאמר בקטע שעמד בראש הישיבה בציפורי?_____________________
ועל מי נאמר שעמד בראש הישיבה בטבריה?_________________________
 .11למה רומז החרוז שלפני?
רפואה__________ ודבש__________ ,ובניית בית מדרש_____________.
 .12כתוב את סדר הדורות הנכו' של אמוראי אר ישראל שלפני המוזכרי בקטע.
רבי חנינא ,ריש לקיש ,רבי יהודה הנשיא  ,רבי יוחנ' ,רבי חייא.
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

♦ .13על התנא רבי חנינא ב' דוסא נאמר ,שהיה אומר" :לא ערוד ממית אלא החטא ממית".
היכ' בקטע רואי רעיו' זה ג אצל רבי חנינא האמורא?___________________

מקורות נוספי לעיו'
י-מא ֲהוָה
יתיְ :ל ֵבית ִר ִיQָ .ל ָ
עבודה זרה ד %י ע"בַ :ה ִהיא ְנ ִקי ְר ָתא ֲַ 6הוָה ָעי ְָלא ִמ ֵ ֵ
ֲמר ֵלי::
יתי .:א ַ
ָ Aבא ְֵ ֵ 6
ְחד ַק ְט ֵליָ :
ָ Aבא ְֵ 6בי ִר ִי ,ו ַ
ַמי ְֵתי ְ)רֵי ַע ְב ֵדיַ ,חד ַק ְט ֵליָ :
ֵ Qְ ,Aחיְ :ל ִר ִי ֲחנִינָא ַר ַח ָא ֲַ 6הוָה
י-מא ַחדְ ,
ַQַ ,ח ְ< ָבר ַק ָ ְָ .
1תינָא ָלא נ ְ
ְ ִע ָ6נָא ְֵ 6
ֲמר ֵליֵ ::לית ֵ6י'
ַQַ ,ח ְ< ָבר ַק ָ ְ? א ַ
1תינָאָ ,לא נ ְ
1מינָא ָל ְִ ְ ,ע ָ6נָא ְֵ 6
ֲמרָ :לא ֵ
ָתיב .א ַ
יֵ
יתי! ֲא ַזל ִר ִי
ָ Aבאָ 6ְ ,ק ֵאי ו ְֵל ֵ
ימא ֵליְ :ל ַהה(א ַע ְב ָ6א ְָ 6גנֵי ָ
ֲמר ֵליֵ ::ל ָ
ַר ֱאנַ .,א ַ
ימא ֵליְ 6ִ :ק ִטיל,
ְא ָ
ֲבד? ִאי ֵאיזִיל ו ֵ
ֲמרֵ ,ה ִיכי Aע ֵ
ֵ Qְ ,Aחיֲ 6ַ :הוָה ְק ִטיל .א ַ
ֲחנִינָא ַר ַח ָאְ ,
ֲלי,:
ֲמי ע ֵ
כ(תאָ ְ .עא ַרח ֵ
ְאיזִיל? ָקא ְמז ְַלז ְִלינַ' ְ ַמ ְל ָ
יבי' ַעל ַה ְַ Rל ָק ָלה; ֶא ְֵ ְ ,קי :ו ֵ
ֵאי' ְמ ִִ ,
1תינָא ָלא
ז(טי ְִ 6אית ְכ( ְמ ַחֵSה ֵמ ִתיִ ,מיה(ִ ְ ,ע ָ6נָא ְֵ 6
ָד ְענָאֵ ,
ֲמר :י ַ
ְוְ Aחֵייְ :ו ֵַ 6ַ ,רי .:א ַ
ַQַ ,ח ֱאנַַ ,ק ָ ְ!
נְ
יתי ! :מביתו של אנטונינוס קיסר רומיְ :ל ֵבית ִר ִי ! ללמוד
רש"יְ :נ ִקי ְר ָתא ! מנהרהִ :מ ֵ ֵ
ֵ Qְ ,Aחי:
1תינָא ! בזמ' שאבואְ :
תורהַ :ק ְט ֵלי ! :הרגו כדי שלא יתפרס הדברִ ְ :ע ָ6נָא ְֵ 6
יתי ! שיקו ויבוא:
ָ Aבא ! שוכב על הדלתָ 6ְ :ק ֵאי ְו ֵל ֵ
! מצאוֵ :לית ֵ6י' ! אי' זהָ :גנֵי ָ
ֶא ְֵ ְ ,קיְ :ו ֵאי ִזיל ! אעזוב אותו ואלֵ 6ַ ,ַ :רי ! :שלח את העבד להיכנס לקיסר:

♣

♣
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ְה ַע ֶ ֵל ִוי
ִר ִי י 
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,#וענה על שאלות .1&8

כתובות ד) עז ע"ב
ַ /ה ָ.וֶת :זִיל ֲע ֵביד ֵלי0
ֲמרֵ 1ליְ 0ל ַמ ְל ְ
ִ-י ֲהוָה ָ ֵכיב ,א ַ
ֲמר
כ ַ6אי! א ַ
5חוֵי ִלי ְ 7
ֲמר ֵליְ :0
ע1תיֲ !0א ַזל ִא ְת ֲחזֵי ֵלי .0א ַ
ְר ֵ
ֲתת ִלי
ֲמר ֵליַ :0הב ִלי ַס ִ-ינ ְְָ 7ִ ,ל ָמא ְמ ַבע ַ
ֵליְ :0ל ַחֵ8י! א ַ
ֲלי.0
ַה ַבִ 0נה ֵ
/ר ָחא .י ְ
ְ ְ
ִ-י ְמ ָטא ְל ָה ָתְ 7ַ ,#ליֵיָ 0קא ַמ ְחוֵי ֵליְ .0וַרְ ,נ ַפל ְל ַהה1א
ֲתא ְָ 7לא
ֲמר ֵליְ ִ :0ב1ע ָ
ימי .0א ַ
ַק ֵטיַ ְ 0ק ְרנָא ְִ 7ג ִל ֵ
יסא .נ ְ
ִָ :
ֲתא,
;5ב1ע ָ
ד ָא ְ ִר ְי ה1אִ :אי ִא ְת ִיל ְ
ֲמר ק ְ
/תינָא! א ַ
ֵ
ֲמר ֵליַ :0הב ִלי ַס ִ-ינַאי! ָלא ֲהוָה
ֶה ַ7ר .א ַ
ֶה ַ7ר; ִאי ָלאָ ,לא נ ְ
נְ
ֲלי0
ֲמרָה ֵליַ :0הב ִנה ֵ
ָהיב ֵליְ .0נ ַפ ָקא ַת ָק ָלא ַוא ַ
ָקא י ֵ
ְִ 7מ ְת ְ ָעא ְל ִ ְרָי ָתא.
ַמ ְכ ִריז ֵא ִלָ8הַ 1ק ֵ.יָ 1=>ַ :0מקְ #ל ַבר ִליוַאי! ַ>=ָ 1מקְ #ל ַבר
ָתיב
יחאיֲ 7ַ ,הוָה י ֵ
ֵ -ְ 5חיְ 0ל ִר ִי ִ ְמע ֶ ַ
ִליוַאי! ֲא ַזל ְ
ֲמר ֵלי 6ְ 5 :0ה1א ַר ִליוַאי?
ַעל ְָ 6לת ֲע ַ?ר ְַ 6כ ַט ֵ@י ִ>יזָא .א ַ
ֲמר ֵליֵ :0ה ִ .א, -ֵ #
י? א ַ
ָמ ָ
ֲתה ֶק ֶת ְי ֶ
ֲמר ֵליֵ :0ה  .נ ְִרא ָ
אַ
65ה ַר ִליוַאיְ .ולֹא ִהיאָ 7ְ ,לא ֲהוַאי ִמ ִידיֵ ,א ָCא ְס ַבר,
ֵאי ָ
ַפ ַאי:
יב1תא ְלנ ְ
5חזִיק ִט ָ
ָלא ְ

רש"י וביאורי מילי#
ִ-י ֲהוָה ָ ֵכיב & כשהגיע
ע1תי& 0
זמנו למותְ :ר ֵ
כ ַ6אי &
רצונוְ 5 :חוֵי ִלי ְ 7
הראני מקומי בג עד :
/ר ָחא &
ַהב & ת ְ ְ :
בדרְ :מ ָטא ְל ָה ָת& #
הגיע לשְ 7ַ :#ליֵי& 0
הגביהוְ :וַר & קפ:
ֲתא & א#
;5ב1ע ָ
ִא ְת ִיל ְ
נשבע מעול #ונשאל
ֶה ַ7ר & יחזור:
להתיר :נ ְ
ְַ 6כ ַט ֵ@י ִ>יזָא & כסאות
65ה ַר
זהב מופזֵ :אי ָ
ִליוַאי & שהקשת אות
שלא יחרב העול ,#וא#
יש צדיק גמור בדור אי
ידי
צרי אותָ :לא ֲהוַאי ִמ ִ
& לא נראה הקשת בימיו:

שאלות
 .1מה אמר ריב"ל למלא המוות כדי שית לו את הסכי ?____________________
מדוע באמת ריב"ל רצה את הסכי ?________________________________
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 .2מי אמר? אַ " .הב ִלי ַס ִ-ינ ְָ"____________________________________:
/ת ינָא"____________________________________:
ֲתא ְָ 7לא ֵ
בְ ִ " .ב1ע ָ
גָ 1=>ַ " .מקְ #ל ַבר ִליוַאי"______________________________________:
 .3צטט משפט מהקטע בו נאמר :א .הסכי נצר לבריות____________________:
ב .לא היה כלו___________________________________________:#
 .4שני #מהמשפטי #שלפני אינ #נכוני ,#תק אות) !#חשוב היטב!(
א .רבי יהושע ב לוי ראה את מקומו בג עד א לא נכנס לש.#
ב .כל ימיו של רבי יהושע ב לוי לא נראתה קשת.
ג .מלא המוות לא נת את הסכי לרבי יהושע ב לוי.
 .5מה שאל רבי שמעו בר יוחאי את ריב"ל?____________________________
מדוע אמר עליו שאינו ריב"ל )רש"י(?______________________________
 .6צפני #בארמית :בארמית לעתי #אותיות ת' וש' מתחלפות .החל) כ למילי #הבאות
ָתיב ___________:בָ 6ְ .לת____________:
שמהקטע וראה את המשמעות :א .י ֵ
דוגמאות נוספות6ָ :נָא & שנאְ :נ ַתר & נשרַ 6ְ :בר & שברָ 6 :רא & שורְ 6ַ :לָ:א & שלג:
 .7צפני #בארמית/ :זֵיל = הולֲ .אזַל = הל .מצא בסוגיא מילה זו בלשו ציווי______:
ָהיב = נות ְ .י ַהב = נת  .מצא בסוגיא מילה זו בלשו ציווי!_________________
יֵ
♦ .8עיי בקטע שלפני וכתוב:
א .מה משמעות הסכי שביד מלא המוות?
___________________________
___________________________
ב .מדוע אליהו הנביא הכריז פעמיי' #פנו
מקו #לבר ליואי'? _______________
___________________________
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ב יהוידע
"מה שאמר הב לי סכינ לאו סכי
ממש היא ,אלא זה הוא כוח רוחני
שבו מוש נפש האד #מ הגו)
בשעת מיתה .ומה שהכריז אליהו
זכור לטוב פעמיי #פנו מקו #לבר
ליואי ,מפני שרבי יהושע ב לוי
נכנס לג עד בגופו ממש ,ולכ כפל
הכרוז לכבוד הנפש ולכבוד הגו)":
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תולדות אמוראי#
עיי בקטע תולדות האמוראי #שלפני ,וענה על שאלות .9&12
כאילו שמעה מהר סיני" .וכ אמר לבניו:
"השכימו והעריבו לבית הכנסת ותאריכו
ימיכ ."#רבי יהושע ב לוי הרבה
להתאבל על חורב בית המקדש ,והיה
מתענה בתשיעי ובעשירי באב .היה
אומר" :אלו היו האומות יודעי #מה היה
המשכ והמקדש יפי #לה ,#באהליות
וקסטריות היו מקיפי אות לשומר ".
תורתו :רבי יהושע ב לוי הרבה לעסוק
בדברי מוסר ואגדה ,ומאמרי #רבי #שלו
מופיעי #במדרשי האגדה ,וא) הוכנסו
דבריו בשני מקומות למשנה עצמה.
מאמרותיו" :מי שדעתו שפלה ,מעלה
עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות
כול "" .כל העונה יהא שמיה רבה מבר
בכל כוחו ,קורעי לו גזר דינו".

דורו :רבי יהושע ב לוי הינו מדור ראשו
של אמוראי אר ישראל .התגורר בעיר
לוד & בירת הדרו.#
רבותיו ותלמידיו :רבי יהושע ב לוי היה
תלמיד #של רבי אלעזר הקפר ורבי ינאי,
ולמד תורה ג #מפי רבי .היה חבר של רבי
חנינא בר חמא ורבי אושעיא ,ורב #של
רבי יוחנ  ,ריש לקיש ורבי אבהו.
גדולתו :רבי יהושע ב לוי עמד בראש
הקהל ,וייצג את הע #בפני השלטו
הרומי בקיסריה וברומי .היה חסיד מופלג
וזכה תדיר לגילוי אליהו הנביא וללמוד
תורה מפיו ,וכ זכה להיכנס בחייו לג
עד ולא טע #טע #מיתה .בכל ערב שבת
היה נכדו קורא לפניו את פרשת השבוע,
והיה אומר" :כל השומע פרשה מב בנו
 .9השל #הקטע שלפני!

רבי יהושע ב לוי הינו מדור _________ לאמוראי _________ ,מקו #מושבו היה
ב_______ .הרבה לעסוק בדברי _______ ,ושני #ממאמריו כתובי._________ #
 .10מה #שני הדברי #המיוחדי #לה #זכה רבי יהושע ב לוי?
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
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רבי יהושע ב לוי
 .11כתוב את הפרטי #הבאי #לגבי רבי יהושע ב לוי:

א .רבותיו_______________________________________________:
ב .חבריו_______________________________________________:
ג .תלמידיו______________________________________________:
♦ .12העתק מפרק קניי תורה את מאמרו באגדה של רבי יהושע ב לוי____________:
_____________________________________________________
העתק מהמשנה האחרונה שבש"ס את דברי האגדה המובאי #ש #בשמו________:
_____________________________________________________

מקורות נוספי #לעיו
ט1פי ַ7הֲו
ַ ָלאֲ .ח ַזנְהְ 1ל ַהנְהְ 1ק ֵ
ְה ַע ֶ ֵלוִי ִא ְ@ ַלע ְלג ָ
כתובות ד) קיב ע"אִ :ר ִי י 
ֲמרֶ :ארֶ ֶארֶ
ט1פי נִינְה !1א ַ
ֲמרֵ 1ליְ :0ק ֵ
ָליֵ #י ַה ְָ :פנִי ?#א ַ
ֲמרֲ :עג ִ
ָקי ְִמי ִ-י ִע ְג ֵלי .א ַ
ֹאתינ:1
רתי ְְִ ,ל ַע ְר ִבִ8יַ #ה ָCלָ ֶ 1ע ְמדָ 1ע ֵלינַ ְ 1חֵ P
מצי/ה ֵ> ַ
ִ 65
רתי ְִ! ְל ִמי ְ
ִיסי ֵ> ַ
ַה ְכנ ִ
ט1פי & אשכולות:
רש"יִ :א ְ@ ַלע & הזדמ ָ :קי ְִמי ִ-י ִע ְג ֵלי & היו עומדי #כמו עגליְ :#ק ֵ

ְ >5ת ָחא ְִ 7מ ָע ְר ָתא
-ַ 5ח ְל ֵא ִלָ8הָ 7ְ ,1הוֵי ָקי ְִמי ִ
סנהדרי ד) צח ע"אִ :ר ִי יְה  ַע ֶ ֵלוִי ְ
ידי!0
ֲמר ֵלי :0זִיל ַי ְֵליְ 0ל ִד ֵ
יח? א ַ
/תי ָמ ִ ַ
ימת ֵ
ֲמר ֵליֵ :0א ַ
יחאי ...א ַ
ְִ 7ר ִי ִ ְמע ֶ ַ
ֲמר
1מרי! א ַ
י ִר ִי ִ
ַיֲ .0א ַמר ֵליָ :0לָ #ע ֶל ָ
רמיֲ ...א ַזל ְלג ֵ
ְ >5ת ָחא ְִ 7
יכא ָי ֵתיב? ִ
ְה ָ
וֵ
ַי
ֲתא ְלג ֵ
ֲמר ֵליַ :0ה .#8א ָ
/תי ָמר? א ַ
ימת ֵ
ֲמר ֵליְ :0ל ֵא ַ
י ַר ִליוַאי! א ַ
ֵליָ :0לָ #ע ֶל ָ
5ב ְט ָח ְ
ֲמר ֵליְ :0
י ַר ִליוַאי .א ַ
ֲמר ֵליָ :0לָ #ע ֶל ָ
/מר ָל ְ? א ַ
ֲמר ֵליַ :0מאי ַ
ֵא ִלָ8ה .1א ַ
/תינָא ,ו ְָלא
ֲמר ִלי ַהֵ #8
ֲמר ֵלי@ַ :0רֵי ָקא ַ ַ@ר ִי7ַ ,א ַ
/תי .א ַ
ֲבְ 1ל ָע ְל ָמא ְֵ 7
ָל ְ ו ְַלא ְ
/מר ָל ְַ :הִ ,#8אְ #קֹל ִת ְ ָמע:1
ֲמר ֵליָ :0ה ִכי ַ
ֲתא .א ַ
אָ

♣

♣
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ִר ִי א ַש ְע ָיא
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי" .קרא אותה שוב עד שתבי $כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1&9

מסכת כתובות ד( סב ע"ב
יסא ֲא ַזל י ְֵתיב ְ-רֵי ְסרֵי ְ,נֵי ְ ֵבי ִמ ְד ָר ָ,א.
ִר ִי ַח ָ+א ַר ֵ ָ
ֲתא ִר ִי
יתי ./א ָ
ָ,אַ ,ְ ,לח ְל ֵב ֵ
ֲתאֲ ,עַיל י ְֵתיב ְ ִמ ְדר ָ
ִ.י א ָ
אְ ,עיָא ְרֵי ,/י ְֵתיב ַק ֵ+יֲ ./הוָה ָקא ְמ ֵַ ,איל ֵלי/
ַ
ֲלְ 0ַ ,ע ֵ-י,/
ְַ ,מ ְע ָ-אֲ .חזָא ְָ 0קא ִמ ְת ַח ְִ 0די ְַ ,מ ְע ֵ-י ./ח ַ
ֲמרִ ,אי ֲהוַאי ָה ָכאֲ ,הוָה ִלי ֶז ַרע ִ.י ַהאי.
אַ
ֲלי/
יתיָ ./על ְרֵיָ ,/ק" ַק ֵ+י ./ה2א ְס ַברְ ,ל ִמ ְ,א ֵ
ָעל ְל ֵב ֵ
4א
יתהִ :2מי ִאי ָ.א ָ
ֲמרָה ֵליִ 0ְ /ב ְ
ְַ ,מ ְע ָָ -תא ָקא ָב ֵעי .א ַ
ָמי ַר ַח ָ+אַ :הח2ט
ֲלי /ר ֵ
ְָ 0ק ֵאי" ִמ ַ+ֵ 5י ְרָא? ָקרֵי ע ֵ
אְ ,עיָא ְנ ֶ,ל ִר ִי
ַה ְמ  ,9ָ ,:לֹא ִב ְמ ֵהרָה ִי ֵָ 7תק ,זֶה ִר ִי ַ
יסא.
ַח ָ+א ַר ֵ ָ

רש"י וביאורי מילי"
ְֵ -רי ְס ֵרי ְ,נֵי & שתי" עשרה
ֲתא & כאשר בא:
שני".ִ :י א ָ
ְתיב ַק ֵ+י & /ישב לפניו ואביו
יֵ
לא הכירוֲ :חזָא & ראה
שההלכות ברורות אצלו:
ֲלְ 0ַ ,ע ֵ-י & /הצטערִ :אי
חַ
ֲהוַאי ָה ָכא & אילו הייתי כא$
ולימדתי את בני הקט $תורה,
היה חכ" כמו זהָ :על ְ ֵרי& /
יתה & 2אשתו:
נכנס בנוִ 0ְ :ב ְ
ִמי ִא ָ.א & וכי ישָ ְ :רא & ב:$

שאלות
 .1צפני" בארמית :פרש את המילי" הבאות המופיעות בקטע ,ע" ההטיה בגו( שלישי:
יתי _______:/בְ .רֵי ______:/גַ ,ְ .מ ְע ֵ-י _______:/דְ 0ַ .ע ֵ-י______:/
אֵ ֵ .
רמז :הסיומת 'יה' הינה קיצור של 'דיליה' ,ומשמעה 'שלו' .כמו כ ,$בהטיה בגו( שני,
ית ְ & הבית של.
הסיומת '' משמעה 'של' ,כגוָ ְ :$ר ְ & ִ ְנ ָ ֲ .א ב & ְ 2אבא שלָ ֵ .
 .2צפני" בארמית :פרש את המילי" הבאות שבסוגיא :אָ .ה ָכא _____:בִ .אי ָ.א_____:
זכור! ֵה י ָכ א = היכ:$

ָה ִכ י = כ:

יכ י = אי:
ֵה ִ
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 .3צפני" בארמית :למילה ' ִ.י' המופיעה פעמיי" בסוגיא ,יש שני פירושי" :כמו  /כאשר.
ֲתא"_________________________________:
א .מה פירושה במילי" " ִ.י א ָ
ב .מה פירושה במילי" " ֲהוָה ִלי ֶז ַרע ִ.י ַהאי"__________________________:
 .4צטט מהקטע את המשפטי" ע" המשמעות שלפני:
א .נכנס וישב בבית המדרש____________________________________:
ב .לשאול אותו בהלכה הוא רוצה________________________________:
 .5צטט משפט מהקטע ממנו מוכח:
א .שרבי חמא לא הכיר את רבי אושעיא בנו__________________________:
ב .שרבי אושעיא כ $הכיר את אביו________________________________:
 .6על מי מדובר?
ְתיב ַק ֵ+י___________________________________________:"/
א" .י ֵ
יתי___________________________________________:"/
בָ " .על ְל ֵב ֵ
גָ " .על ְרֵי_____________________________________________:"/
 .7בסוגיא שלמדת מתגלית דבקותו העצומה של רבי חמא בתורה .כיצד רואי" זאת?
א____________________________________________________ .
ב____________________________________________________ .
ָתק".
ַ " .8הח2ט ַה ְמ  ,9ָ ,:לֹא ִב ְמ ֵהרָה ִיֵ 7
א .מיהו החוט המשולש?______________________________________
ב .מה הכוונה שהחוט לא ינתק?__________________________________
♦ .9עיי $בגמרא בכתובות וכתוב:
א .מה היה המעשה המסופר ש" )בקטע שלפני הסוגיא שלפנינו( על רבי חנניה ב$
חכינאי שהל ללמוד תורה?___________________________________
____________________________________________________
ב .איזה לקח הפיק רבי חמא מאותו מעשה?___________________________
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תולדות אמוראי"
עיי $בקטע תולדות האמוראי" שלפני ,וענה על שאלות .10&14
כמלוא נקב מחט .ראשוני" & רבי אלעזר ב$

רבותיו ותלמידיו :רבי אושעיא הינו
מגדולי האמוראי" בדור הראשו $לאמוראי

שמוע ,אחרוני" & רבי אושעיא בריבי".

אר ישראל .היה תלמיד מובהק של רבי
חייא ,ורב מובהק של רבי יוחנ .$וכ $היה

אביו וסבו :א( אביו & רבי חמא ,וסבו &
רבי ביסא ,היו חכמי" גדולי" .מסופר

חבר של רבי יהודה נשיאה )נכדו של רבי(,

בגמרא ,שפע" אחת חלקו רבי אושעיא

והיה בקשר ע" נשיאות הסנהדרי.$

ורבי חמא אביו בדבר הלכה והלכו לשאול

תורתו :רבי אושעיא עמד בראש בית

את רבי ביסא הסב ,ורבי ביסא פסק כרבי

מדרש בקיסריה .א( הוא כמו בר קפרא

אושעיא; קרא עליה" רמי בר חמא את

ורבי חייא ער את הברייתא ,ובאגרת רב

הפסוק :החוט המשולש לא במהרה ינתק.

שרירא גאו $כתב ,שהביטוי 'תנו רבנ'$

צדקתו :מסופר בירושלמי ,שהמלמד של

מתייחס לברייתות של אמוראי" אלה ,וכ$

בנו של רבי אושעיא היה עיוור והיה רגיל

לספרא ולספרי ,שהינ $מדויקות.

כל יו" לאכול ע" רבי אושעיא ,פע" אחת

גדולתו :רבי יוחנ $תלמידו כינהו בתואר

באו אורחי" ולא אכל עמו ,בערב הל רבי

'בריבי' )גדול בדורו( ,ובירושלמי מכונה

אושעיא ופייסו שמפני שחשש לכבודו לא

'אבי המשנה' .נאמר בגמרא" :אמר רבי

קראו לאכול עמ" .השיבו :אתה פייסת למי

יוחנ :$ליב" של ראשוני" כפתחו של

שנראה ואינו רואה ,הקב"ה שרואה ואינו

אול" ,ושל אחרוני" כפתחו של היכל ,ואנו

נראה ישל" שכר.

 .10כתוב את הפרטי" הבאי" לגבי רבי אושעיא:
א .מי היה רבו המובהק?______________________________________
ב .מי היה תלמידו המובהק?___________________________________
ג .מי היה חברו?___________________________________________
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 .11באיזה תואר מכונה רבי אושעיא בירושלמי?_________________________
באיזה תואר כינהו רבי יוחנ $ומה משמעותו?_________________________
 .12השל" את הקטע שלפני!
רבי אושעיא הינו מדור ___________ של אמוראי ____________ .עמד בראש
בית מדרש בעיר ___________ ,ועמד בקשר ע" ____________________.
 .13מי ה" שלושת האמוראי" שחיברו את הברייתות?______________________
באיזה מילי" פותחת הגמרא לפני ציטוט ברייתות של רבי אושעיא?___________
" .14הרואה ואינו נראה ישל" שכר" .מי ביר את מי בברכה זו?_______________

מקורות נוספי" לעיו$
אְ ,עיָאָ ,היִינ2
למ ִדי- $רָה ֵא ֶצל ִר ִי ַ
יחנָָ ,ֶ .ְ :$היִינְ 2
ֲמר ִר ִי ָ
עירובי $ד( נג ע"א :א ַ
+4ה.
4ר ָ ָעה ְ ָ
4ר ָ ָעה ְ
יִ ,ביְ $
ְ
אְ ,עיָא ֵ ִר ִי ְדר ְִ .ר ִי ֵמ ִאיר ְדרַ .מה ִר ִי ֵמ ִאיר ְדר לֹא
יחנִָ :$ר ִי ַ
ֲמר ִר ִי ָ
אַ
ֲברָיו ַל ֲעמֹד ַעל ס(
אְ ,עיָא לֹא י ְָכל 2ח ֵ
ֲברָיו ַל ֲעמֹד ַעל ס( ְַ 0עִ (4 ,-ר ִי ַ
י ְָכל 2ח ֵ
ְַ 0ע-ו.
+4ה & שהיינו מתקרבי $לשמוע ודוחקי $זה את זהִ ֵ :ר ִי & גדול בדורו:
4ר ָ ָעה ְ ָ
רש"יְ :
ַל ֲעמֹד ַעל ס( ְַ 0ע-ו & שהיה נות $טע" הגו $ומיושב על אי $הלכה כהלכה:

♣

♣
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ִר ִי י ָח ָנ
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1!7

מסכת ברכות ד $ה ע"ב
יח ָנ ֲ ,חזָא
ַיִ +ר ִי ָ
ֲל(ַ .על ְלג ֵ
ִר ִי ֶא ְל ָע ָזר ח ַ
ָעי+
ַ1יֵיִ +ל ְדר ֵ
0פלְ - .
ֲַ /הוָה ָקא ֵָ -ני ְ ַביִת ֵ
ְ 2נ ַפל נְהרָא.
ֲמר ֵלי:+
ַח ְזיֵיֲ /ַ +הוָה ָקא ָב ֵכי ִר ִי ֶא ְל ָע ָזר ,א ַ
45אי ָקא ָב ֵכית? ִאי ִמ7 28רָה ְָ /לא
ַ
ְא ָחד ַה ְַ 4מ ִעיט,
(ָ ,7ְ (ְ 95נִינֶ :2א ָחד ַה ְַ 4ר ֶה ו ֶ
ַ
2ב ְל ַבד ֶ(; ְַכ ִֵ 2ל ַל ַָ 8מיִ; ו ְִאי ִמְ 28מזנֵי,
ִ
0ד ז ֶכה ִל ְ(נֵי >( ְל ָחנת; ו ְִאי ִמ28
לֹא ָכל ָ
ֲ?ירָ0ה ִיר.
ְנֵי/ֵ ,י ְַ -ר ָמא ַ/ע ִ
ֲמר ֵליְ :+ל ַהאי >( ְפרָא ְָ /ב ֵלי ְב ַע ְפרָא ָקא
אַ
ַ/אי ָקא ָב ֵכית.
ֲמר ֵליַ :+על ָ/א ו ַ
ָב ֵכינָא .א ַ
ְ 2בכ ְַ 7ר ַויְה.2
י
יבי ָע ֶל ָ
ֲב ִ
ֲמר ֵלי :+ח ִ
ְה ִכי א ַ
ָ /5ה ִכי ו ָ
ְ
ֲמר
ֲמר ֵלי :+לֹא ֵה ְולֹא ְ? ָכ ָר  .א ַ
ִ@2רי ? א ַ
י ִ
ְאק ֵמי.+
ֵליַ :+הב ִלי י ְָד ְ! י ְַהב ֵלי +י ְֵדי +ו ְ

רש"י וביאורי מילי
ַי ! +בא אצלוֲ :חזָא
ֲל( ! חלהַ :על ְלג ֵ
חַ
ַ1יֵי+
ראהֲ /ַ :הוָה ! שהיהֵ -ָ :ני ! שוכבְ - :
! רבי יוחנ גילה לדרעיהְ :ד ָר ֵעי ! +זרועו:
נְְנְננ ַפל נְ ה ָרא ! שהיה בשרו מבהיק ,שיפה
45אי ! למה:
היה מאוד :נְ ה ָרא ! אורַ :
ִאי ִמָ 7 28רה ! א משו שלא למדת
 ! 7ְ (ְ 95הרביתִ :מ28
הרבה כרצונַ :
ְמזנֵי ! שאינ עשיר(ְ :נֵי >( ְל ָחנת ! עול
ֲ?י ָר0ה ִיר
ַר ָמא ַ/ע ִ
הזה ועול הבא/ֵ :י ְ -
! זה עצ של בנו העשירי שמתִ :יר ! צר
עצ פחות מכשעורה מבנו בסודרו לעגמת
נפשְ :ל ַהאי ! לזהְ (> :פ ָרא ! יופיַ :על ָ/א
ַ/אי ָקא ָב ֵכית ! על זה ודאי יש ל
וַ
ָ /5ה ִכי וְ ָה ִכי !
לבכותְ 7ַ :ר ַויְה ! 2שניהְ :
אק ֵמי! +
בי כה וכהַ :הב ִלי ! ת ליְ :
הקימו מחוליו:

שאלות
 .1מה עשה רבי יוחנ למע רבי אלעזר בתחומי הבאי:
א .להאיר את החדר_________________________________________:
ב .לרפאותו______________________________________________:
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 .2פרש את המשפטי הבאי:

ַ 1יֵיִ +ל ְד ָר ֵעיְ 2 +נ ַפל ְנה ָרא"_________________________________:
אְ - " .
ְאק ֵמי____________________________________:"+
ב" .י ְַהב ֵלי +י ְֵדי +ו ְ
 .3מי אמר למי את המשפטי הבאי?
 45אי ָק א ָב ֵכ ית"________________________________________:
אַ " .
ב" .לֹא ֵה ְולֹא ְ? ָכ ָר "_______________________________________:
 .4צטט משפט מהקטע המבטא את הרעיונות הבאי:
א .יש מצוה לבקר חולי______________________________________:
ב .השכר על לימוד תורה נית לפי המאמ___________________________:
 .5צפני בארמית :בסוגיא שלמדת יש שתי מילי שבה האות ז' מתחלפת באות ד' .כתוב
אות :א _____________________ .ב_______________________ .
דוגמאות נוספותַ /ְ :ה ב = זהב.
 .6עיי בקטע רש"י שלפני וכתוב,
מיהו רבי אלעזר סת:
א .במשנה_______________:
ב .בתלמוד_______________:

♦  .7הסבר לפי המהרש"א ,מדוע בכו רבי
יוחנ ורבי אלעזר דווקא על היופי?
______________________
______________________

ְַ /כר = זכר.

ְַ Iדב = כזב.

רש"י ליבמות ד $עב ע"ב
רבי אלעזר ב פדת לאו תנא היה ואמורא היה,
תלמידו של רבי יוחנ ; והוא רבי אלעזר סת
דמיירי בכל הש"ס בגמרא .ורבי אלעזר סתמא
דמשנה וברייתא ,הוא רבי אלעזר ב שמוע:
מהרש"א לברכות
להאי שופרא דבלי וכו' :אינו דומה שבכו
בשביל שופריה לחודיה ,ואפשר דנצטערו על
זיכרו חורב ירושלי ,כדאמרינ דאמר רבי
יוחנ  :אנא אשתיירי משפירי ירושלי .נמצא
כשימות ,בלה השופרא מכל בני ירושלי:
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תולדות אמוראי
עיי בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .8!13
תולדות חייו :רבי יוחנ נולד בציפורי
שבגליל .היה מרובה ביסורי ובשכול,
כשעברתו אמו ! מת אביו ,כשילדתהו !
מתה אמו ,וגדל בבית סבו .היו לו בני
ובנות ,א עשרת בניו מתו בחייו ,והיה רבי
יוחנ נוטל עצ קטנה שנותרה מבנו הקט ,
ומנח בה אחרי.
רבי יוחנ התבר בכח גופני גדול ,א חלה
הרבה בחוליי שוני .התבר ביופי נדיר
ובעושר ונכסי ,א מכר את כל נכסיו כדי
לעסוק בתורה ,עד שהעני וחי חיי דוחק.
פטירתו :במות ריש לקיש גיסו וחברו
לתורה ,הצטער רבי יוחנ על התמעטות
התורה עד שנטרפה דעתו ,ובקשו עליו
חכמי רחמי ומת.
תלמידו רבי אלעזר ב פדת מילא את
מקומו בראשות ישיבת טבריה ,ומשנפטר
א $הוא ! באותה שנה ! התמנה תחתיו רבי
אמי לראשות הישיבה.

רבותיו :רבי יוחנ היה גדול אמוראי אר
ישראל בדור השני .בצעירותו למד תורה
אצל רבי יהודה הנשיא ,אשר קרא עליו את
הפסוק "בטר אצור בבט ידעתי",
ואחר כ למד תורה אצל תלמידי רבי,
ובפרט אצל רבי אושעיא ורבי ינאי.
תלמידיו :רבי יוחנ נחשב רב של כל
אמוראי אר ישראל בדור השלישי.
מתלמידיו המובהקי :גיסו ריש לקיש ,רבי
אלעזר ב פדת ,רבי אמי ורבי אסי ,רבי
אבהו ,רבי זירא.
ישיבתו ותורתו :רבי יוחנ יסד את ישיבת
טבריה ,ועמד בראשה שמוני שנה.
נחשב כגדול האמוראי בדורו ,והלכה
כמותו ג במחלוקות נגד רב ושמואל !
גדולי אמוראי בבל באותה תקופה.
רבי יוחנ ער את היסודות של התלמוד
הירושלמי ,ודבריו תופסי מקו מרכזי ג
בתלמוד הבבלי.

 .8בהקשר לאיזה עניי הוזכרו בקטע המקומות הבאי:
א .ציפורי_______________________________________________ :
ב .טבריה_______________________________________________ :
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 .9מי היה רבו הראשו של רבי יוחנ ?________________________________
מי היו יתר רבותיו?__________________________________________
 .10מי היו ראשי ישיבות בבל בתקופתו של רבי יוחנ ? א _________.ב_________.
כמי נפסקה ההלכה במחלוקות בי ראשי ישיבת בבל לבי רבי יוחנ ?___________
 .11כמה שני כיה רבי יוחנ בראשות ישיבת טבריה?______________________
מי עמדו בראשות הישיבה אחרי מותו? א ____________ .ב_____________ .
 .12פרט ארבעה דברי ,בה התבלט רבי יוחנ באופ מיוחד:
א ________________________.ב_________________________ .
ג ________________________.ד_________________________ .

כוחות נפש עצומי להתגבר על יסורי.

שיחות מוסר וארא תשל"ג
הדברי מפליאי ,שהרי מצינו לרבי

__________________________

יוחנ שהיה בכוחו לסבול ולהבליג צער

ממה בכל זאת הצטער עד שנטרפה דעתו?

מיתת עשר בניו ולנח אחרי .מכל

__________________________

מקו

ה"רווחא

מה מלמד הדבר על גדולתו של רבי יוחנ ?

שמעתתא" ,כשל כוחו לסבול סבל זה,

__________________________

ונצטער כל כ עד שסרה דעתו ממנו:

♦  .13הוכח מהמסופר בקטע ,שהיו לרבי יוחנ

כשנעדר

ממנו

מקורות נוספי לעיו
ְ(ל
א2ל ,ו ֶ
יח ָנ ִ :ל ָ ֶ(ל ִרא(נִי ְִ Iפ ְתח ֶ(ל ָ
ֲמר ִר ִי ָ
מסכת עירובי ד $נג ע"א :א ַ
יבא;
ֲק ָ
ֶקב ַמ ַחט ִס ְד ִקיתִ .רא(נִיִ ,ר ִי ע ִ
יכל ,וְ0נִ 2כ ְמלֹא נ ֶ
5חֲרנִי ְִ Iפ ְתח ֶ(ל ֵה ָ
24ע:
5חֲרנִיִ ,ר ִי ֶא ְל ָעזָר ֶ ַ( ַ
א2ל ! רחבו עשרי אמה ושל היכל עשרהַ :מ ַחט ִס ְד ִקית ! מחט ע נקב
רש"יִ :פ ְתח ֶ(ל ָ
דק לתיקו בגדי:

♣

♣
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ֵרי ָל ִקי
למד היטב את הסוגיא בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .17

מסכת בבא מציעא ד #פד ע"א
י(חנָ,ְ -י ְַר ְ+נָאַ .ח ְזיֵי .רֵי
י(מא ַחדֲ ,הוָה ָקא ָס ֵחי ִר ִ,י ָ
ָ
יל ְ2
ֲמר ֵליֵ :.ח ָ
ְ ,0תרֵי ..א ַ
ָל ִקי ַ ְ /ור ְלי ְַר ְ+נָא ָ
ַ5
ֲמר ֵליִ :.אי ָה ְדר ְ
ְי! א ַ
ִָ 2לנ ֵ
ֲמר ֵליְ 4 :.פר ְ
ְלא( ָרי ְָתא! א ַ
ֲלי....
ֲח(תי7ִ ַ +ְ ,ירָא ִמַ6איַ .ק ֵ,יל ע ֵ
יבנָא ָל ְ 2א ִ
ָה ְ
ָ ,2ְ ,י ֵ
ַ,ה.
ַברָא ר ָ
ְ ְ/יֵיְ 8 .
ְ0ת ְניֵי .ו ַ
0ק ְריֵי .ו ְ
ְ
ַפ ֵיִ +ְ .ר ִ,י ִ ְמע(ָ -,ֶ -ל ִקיַ ,ו ֲהוָה ָקא ִמ ְצ ַט ֵער ִר ִ,י
נָח נ ְ
ַ,נַַ :-מאֵ -ליזִיל ְלַי ְֵ 5בי.
ֲמר /ר ָ
ט/בא .א ַ
י(חנְָ ,ָ -תרֵיָ .
ָ
ְל ַד ְע ֵ5י ?.נֵיזִיל ִר ִ,י ֶא ְל ָעזָר ֶָ 7ְ -,דתְ +ִ ,מ ַח ְָ +ד-
ֲמר ִר ִ,י
ְ ַמ ְע ֵָ 5תיֲ !.א ַזל י ְֵתיב ַק ֵ;י=ָ ..ל ִמ ְ< ָתא ֲַ +הוָה א ַ
ֲמרָ =ְ 5ְ 0 :בר
י(חנֲָ ,-א ַמר ֵליְ 5ַ :.ניָא ְִ +מ ַס> ְָעא ָל ְ .2א ַ
ָ
?מינָא ִמ ְ< ָתאֲ ,הוָה ַמ ְק ֵי
יא=ִ ,י ֲהוָה ֵ
יא? ַ,ר ָל ִק ָ
ָל ִק ָ
ֵקנָא ֵליֶ .ע ְ@ ִרי-
/מ ָפר ְ
ָתאְ ,
ק/י ָ
ְ
ְ0ר ַ,ע
ִלי ֶע ְ@ ִרי -ו ְ
ַ:5
?מר ְ
ְ 50
ְחא ְ ַמ ְע ָ5אְ ,ו ְ
ילא ָרו ָ
/מ ֵ; ָ
ר/קיִ ,
ְ0ר ָָ ,עה ֵֵ 7
ו ְ
?מינָא?
ָד ְענָא ְ7ִ ַ +יר ָק ֵ
ְַ 5ניָא ְִ +מ ַס>ַע ָל ְָ /A0 !2לא י ַ
יכא ,ַ 5ְ 0ר
ְ?מרֵ :ה ָ
ֲהוָה ָקא ?זֵיל ְו ָקרַע ָמאנֵי .ו ְָקא ָב ֵכי ו ַ
יא? ַו ֲהוָה ָקא ָצוַחַ ,עד ְ#ָ +
יכא ,ַ 5ְ 0ר ָל ִק ָ
יא? ֵה ָ
ָל ִק ָ
ַפ ֵי..
ֲליְ ,.ונָח נ ְ
ֲמי ע ֵ
ַ,נַַ -רח ֵ
ְַ +ע ֵ5יִ .מֵ6י,ְ ..ע( ר ָ

רש"י וביאורי מילי
י(מא ַחד  יו אחדַ :חזְ יֵי .
ָ
ראה אותוֵ :רי ָל ִקי  היה
ְ ,0ת ֵרי.
לסטיַ ְ :ור קפָ :
ְתא 
יל ְְ 2לא( ָרי ָ
 אחריוֵ :ח ָ
כוח 2יפה לסבול עול
ְ 4פ ָר ְ  2יופיי:2
תורה:
ִלנְ ֵי  ראוי לנשיִ :אי
ָה ְד ַר ְ  2ְ ,ָ 5א תחזור ב:2
יבנָא ָל ְ  2את -לִ :2מַ6אי 
ָה ְ
יֵ
ממני ְ/ַ :יֵי  .עשה אותו:
ט/בא 
ָ
ַפ ֵי  .נפטר:
נָח נ ְ
הרבהַ :מא  -מיְ :ל ַי ְֵ 5בי.
ְל ַד ְע ֵ5י  .ליישב דעתו:
ַ5נְ יָא ְִ +מ ַס> ְָעא ָל ְ  2ברייתא
מסייעת לדברי  /A0 :2וכי:
יכא 
ָמאנֵי  .בגדיוֵ :ה ָ
היכְ +ַ #ָ :-ע ֵ5י  .השתטה:
ְ,ע(  ביקשו:

 .1על מי מדובר במשפטי שלפני?2
אַ ְ " .ור ְלי ְַר ְ+נָא" ________________:בַ " .ק ֵ,יל ֲע ֵלי______________:".
גְ " .מ ַח ְָ +דַ ְ -מ ְע ֵָ 5תי _____________:".דָ " .קרַע ָמאנֵי______________:".
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 .2מי אמר למי?

ְתא" _____________:בְ 4 " .פ ָר ְִ 2ל ְנ ֵי"_______________:
יל ְְ 2לא( ָרי ָ
אֵ " .ח ָ
יא"______________:
גְ 5ַ " .ניָא ְִ +מ ַס> ְָעא ָל ְ ____________:"2ד,ַ 5ְ 0" .ר ָל ִק ָ
 .3פרש משמעות המשפטי הבאי:
ַ,ה"____________________________:
ַברָא ר ָ
0ת ְניֵיְ .ו ַ ְ/יֵיְ 8 .
0ק ְריֵיְ .ו ְ
אְ " .
ְחא ְ ַמ ְע ָ5א"_________________________________________:
בָ " .רו ָ
 .4כיצד ניסה רבי אלעזר ב -פדת לעודד את רבי יוחנ -רבו?___________________
_____________________________________________________
מדוע לא התקבלו דבריו?______________________________________
♦  .5הסבר לפי תוספות  ,כיצד יתכ -שרבי יוחנ-
הסתכ -לתת את אחותו כאישה לליסטי?
____________________________
____________________________
____________________________
♦  .6לפני 2פסק הלכה של הרמב" בענייני תשובה.
היכ -פסק הלכה זה בא לידי ביטוי בסוגיא?
____________________________
____________________________
____________________________

תוספות
אי הדרת ב  2מכא -אמר רבינו ת,
דריש לקיש מתחילה ידע הרבה,
אלא שפרק עול תורה ונעשה ע
האר ועסק בליסטיות .מדקאמר אי
הדרת ב ,2משמע להיות כבתחילה:
רמב" הלכות תשובה פ"א ה"ג
התשובה מכפרת על כל העבירות.
אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה
באחרונה ,אי -מזכירי -לו שו דבר
מרשעו ,שנאמר" :רשעת הרשע לא
ייכשל בה ביו שובו מרשעו":

 .7צפני בארמית :לפני 2פירוט כינויי הגו #בארמית .השל התרגו במקו שחסר!
ֲא נָא = _________

ֲא ַנ._________ = -

________ = 5ְ 0

 = -/50את

ִא יה = /הוא

ִאי ְנה = /ה.

יהי = היא
ִא ִ

ִאי ְנ ִהי = ה-
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תולדות אמוראי
עיי -בקטע תולדות האמוראי שלפני 2וענה על שאלות .812
ובהקמת דור האמוראי הבא.

תולדותיו :רבי שמעו -ב -לקיש המכונה
בתלמוד הבבלי בש ריש לקיש ,הינו

ממידותיו :ריש לקיש היה גיבור חיל,
ומסר נפשו כדי להציל את רבי אמי משבי.

מגדולי אמוראי אר ישראל בדור השני.
היה ממשפחה של גדולי תורה ,א 2בנעוריו

היה חוזר על משנתו ארבעי פע ,לפני

פנה מדר 2התורה ,ורבי יוחנ -החזירו

שנכנס ללמוד ע רבי יוחנ -רבו.

למוטב ונת -לו את אחותו לאשה ,ועשאו

ריש לקיש התפרנס מנכסיו ,ונמנע מלהנות

לאחד מגדולי הדור .ריש לקיש הניח אחריו

מכבוד תורה .לא מילא פיו שחוק עקב

ב -צעיר ,חרי #ותלמיד חכ.

חורב -המקדש; לא נשא פני איש ,וא#

רבותיו :ריש לקיש היה תלמיד מובהק
לרבי יוחנ ,-ולמד תורה ג אצל רבי

הוכיח את הנשיא בעת הצור.2

אושעיא ואצל רבי יהושע ב -לוי .במש2

מאמרותיו :אי -דברי תורה מתקיימי,
אלא במי שממית עצמו עליה )שבת פג(.

הזמ -נעשה ריש לקיש לתלמיד חבר לרבי

אי -מבטלי -תינוקות של בית רב ,-אפילו

יוחנ ,-ולמשנהו בראשות ישיבת טבריה

לבניי -בית המקדש )שבת קיט.(.

 .8השל את הקטע שלפני!2
ריש לקיש הינו מדור ____________ לאמוראי ____________ .רבו המובהק
היה __________ ,א 2למד תורה ג אצל __________ ואצל ___________.
 .9השל את הקטע שלפני!2
ריש לקיש היה גיסו של ___________ ,ומשנהו בראשות ישיבת ___________.
היה ____________ חיל ,ונמנע מ_____________ מכבוד התורה.
 .10מי מסתתר מאחרי המשפטי הבאי?
א .ב -צעיר ותלמיד חכ _________:ב .ריש לקיש הצילו משבי___________ :
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ריש לקיש

 .11כיצד התכונ -ריש לקיש ללימודו ע רבי יוחנ________________________?-
העתק שלוש מילי מאמרותיו של ריש לקיש המבטאי דר 2לימוד זו__________:
♦  .12מה נאמר בקטע על ריש לקיש בנושאי הבאי:
א" .לא תגורו מפני איש"_____________________________________:
ב .אבילות על החורב_______________________________________:-

מקורות נוספי לעיו-
ְהר ַֹמח
ְה ְִ 7גי( -ו ָ
ְה ַ=ִ Nי -ו ַ
ָאַ :ה ַNיִ #ו ַ
י(מא ַחד ,הֲו( ִמ ִַ <ְ 7גי ֵ,י ִמ ְדר ָ
בבא מציעא פד ע"אָ :
ֲמרִ :מ ְֶָ >Oצ ְר ֵפ ְַ =ִ ,ב ָ.-
י(חנָ -א ַ
ימ ַתי ְמ ַק ְִ ,לי4 -ט ְמ?ה? ִ ...ר ִ,י ָ
/מַ8ל ָק ִצירֵ ,מ ֵא ָ
/מַ8ל יָד ַ
ַ
ֲמר ֵלי:.
ָדע .א ַ
י/תי .י ַ
ֲמר ֵליִ :.ל ְס ָט?ה ְִ ,ל ְס ָט ֵ
?מרִ :מ ְֶַ >Oצ ְח ְצ ָח;ַ ,ַ -יִ .א ַ
רֵי ָל ִקי ַ
0ק ְר ִבינ ְָ2
ֲמר ֵליֲ 0 :.הנַאי ָל ְְ +ְ 2
/מאי ֲ 0הנֵית ִלי? ָה ָתִ ,ר ִ,י ְקר( ִליָ ,ה ָכא ִר ִ,י ְקר( ִלי! א ַ
ַ
ַפ ֵיִ +ְ .ר ִ,י ִ ְמע(ָ -,ֶ -ל ִקי:
י(חנָ ...-נָח נ ְ
ֲל ְַ +ע ֵ5יִ +ְ .ר ִ,י ָ
ְפי ַה ְִ Oכינָה .ח ַ
ַַ 5חת ַ=נ ֵ
ָדע  לפי שהיית לסטי אתה בקי באות -כלי
י/תי .י ַ
רש"י וביאורי מיליִ :ל ְס ָט?ה ְִ ,ל ְס ָט ֵ
אומנותַ .מאי ֲ 0הנֵית ִלי  מה הנאה עשית לי כשהחזרתני בתשובהִ .ר ִ,י ְקר( ִלי  רב -של
ַפ ֵי  .נפטר ,לפי שרבי יוחנ -נפגע ממנו.
ֲל ְַ +ע ֵ5י  .הצטער .נָח נ ְ
לסטי וראש לה .-ח ַ

ס/פהֲ ...א ַמר ִר ִ,י ִ ְמע(ָ -,ֶ -ל ִקיַ :עד
יפ ָ
;0י ִא ְַ 5צד ְִ ,ס ְ
ירושלמי תרומות מזִ :ר ִ,י ִ
ִיהב/נֵיֵ .לי..
/פיְס( -ו ַ
/מ ֵיזֵיב ֵליַ ,ְ .חי ְָלאֲ .אזַל ַ
ֲַ +אנָא ְק ִטילֲ ,אנָא ִמ ְת ְק ִטילֲ .אנָא ֵאיזֵיל ְ
י(חנֲָ .-א ַמר ל(ַ :-מה ֲַ +הוָה
ַ,י ִר ִ,י ָ
ֲליכ(? .-תֵ 8 -/
ַ,י ַס -/,וְה/א ְמ ַצ ֵ<י ע ֵ
ֲא ַמר ל(ַ :-ואֲתֵ 8 -/
<4ה(:-
יִ 7סיר(ס ַעד ַד ֲאזַל -/כ ְ
ְ 70
ֲבד ֵלי .י ְִתעֲב/ד ל(ָ .-לא ְמט(ִ -
ְִ ,ל ְ,כ(ִ -מע ָ
ַ,י ַס  -/,תבואו עמי אצל רבי יוחנ ,-ויתפלל
ס/פה  מקו סכנהַ :ואֲתֵ 8 -/
יפ ָ
פני משהִ :ס ְ
יִ 7סיר(ס  לא הגיעו לאפיפסרוס עד שנהרגו כול:-
ְ 70
עליכ על שהחזרת אותוָ :לא ְמט(ִ -

♣

♣
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ִר ִי ֶא ְל ָע ָזר ֶ ְ ָדת
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .#קרא אותה שוב עד שתבי כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1'7

מסכת תענית ד) כה ע"א
ט*בא.
יקא ֵליִ ,מ ְָ +תא ָ
ִר ִי ֶא ְל ָעזָר ֶ ְ ָדת ְִ .ח ָ
ֲע ַבד ִמ ְָ +תא ו ְָלא ֲהוָה ֵליִ ,מ ִידי ְל ִמ ְט ַעַ 1ְ .#קל
ֲלִ 1ל ֵי,
פ*מי .,ח ַ
ְְ 1דיֵיֵ ְ ,
ת*מא ו ַ
ְרָא ְָ .
ְונִי.#
23לי ֵביַ ,,חזְי*ָ .ְ ,קא ָב ֵכי
ַנַ ְל ֵַ 1
4ז*ל ר ָ
ֲמא
ֲמר* ֵליַ :,מאי ַטע ָ
ְחי ְֵ6ִ ...י ִא ְַ 5ער ,א ַ
וָ
ָתיב ִע ִ9י
ֲמר ְלה*ֲ .ַ :הוָה י ֵ
ְחי ְַכ ְ ?5א ַ
ָק ָב ֵכית ו ָ
ר* ה*אַ ,ו ֲא ַמ ִרי ֵליַ ,עד ָמ ַתי
ַה ָ:דְ ָ 12
ֶא ְצ ַט ֵער ְ ַהאי ָע ְל ָמא? ַו ֲא ַמר ִליֶ :א ְל ָעזָר ְ ִני,
ֵי1א? ֶא ְפ ָ1ר
ִיחא ָל ְ ְֶ .א ְפ ֵכיְ ,ל ָע ְל ָמא ֵמר ָ
נ ָ
<+י
ְִ .מ ְתי ְַל ַד ְְ 1ַ ְ 5ע ָ5א ְִ .מז2נֵי? ֲא ַמ ִרי ְל ַק ֵ9יֵ 6 :,
ְא ְפ ָ1ר! ֲא ַמ ִרי ֵליַ .ְ :,ח ִיי ְט ֵפי ,א2
ַהאי ו ֶ
ְָ .חיֵינָא? ֲא ַמר ִליָ .ְ :ח ִייתֲ .א ַמ ִרי ְל ַק ֵ9יִ :,א#
ַ5
>מר ְ
4גרָא ְְ .
ֲמר ִליַ ְ :האי ְ
ֵָ ,6לא ָב ֵעינָא .א ַ
יסרֵי
>תי ְֵ 5ל ְ
יבנָא ָל ְ ְל ָע ְל ָמא ְֵ .
ָה ְ
ָלא ָב ֵעינָא ,י ֵ
ֲפ ְר ְסמָ 2ד ְכָי ְִ 6פ ָרת ְו ִד ְג ַלת
ָתא ְִ .מ ְָ 1חא א ַ
ַה ְרו ָ
נַ
ְִ .מ ַע ְ? ַג ְְ 5ה*:
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רש"י וביאורי מילי#
יקא ֵליִ ,מ ְָ +תא ' היה דחוק ועני:
ְִ .ח ָ
ֲבד ִמ ְָ +תא ' הקיז ד:#
ט*בא ' הרבה :ע ַ
ָ
ידי ְל ִמ ְט ַע ' #משהו לטעוַ 1ְ :#קל ְ ָרא
ִמ ִ
ת*מא ' לקח ש של שוְ 1ַ :#דיֵי,
ְָ .
ְ ֵ
ֲלִ 1ל ֵי,
פ*מי ' ,זרק אותו בפיו :ח ַ
וְ נִ י ' #איבד את ההכרהַ :חזְ י*' ,
<+י
ראוהוַ ְ :האי ָע ְל ָמא ' בעול #הזהֵ 6 :
ַהאי וְ ֶא ְפ ָ1ר ' בתמיה ,כל זה תעשה
ועדיי יש ספק הא #אוולד בשעה של
מזונותַ .ְ :ח ִיי ְט ֵפי ' ימי חיי שחייתי כבר
ה #רבי #ממה שאני עתיד לחיותֲ :א ַמר
ְָ .ח ִיית ' מה שכבר חיית מרובי ,#ולכ
בכהִ :אָ ,6ֵ #לא ָב ֵעינָא ' א #כ ,איני
4ג ָרא '
רוצה שתחריב לעולַ ְ :#האי ְ
יבנָא ָל ְ ' את ל:
ָה ְ
בזה השכר :י ֵ
יס ֵרי
>תי ' לעול #הבאֵ 5ְ :ל ְ
ְל ָע ְל ָמא ְֵ .
ָתא '  13נהרותִ .ְ :מ ְָ 1חא ' של
ַה ְרו ָ
נַ
שמָ :ד ְכ ָי ' טהורְ 6ִ :פ ָרת וְ ִד ְג ַלת ' כמו
פרת וחידקל ,ולכ חיי:
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שאלות
 .1צטט שתי מילי #מהקטע בה #נאמר שרבי אלעזר ב פדת הקיז ד____________?#
מה אכל רבי אלעזר ב פדת אחרי הקזת הד__________________________?#
מדוע לא אכל פת ומזו?_______________________________________
 .2מי אמר למי את המשפטי #הבאי:#
ֲמא ָק ָב ֵכית ְו ָח ְי ַכ ְ__________________________________:" 5
אַ " .מ אי ַטע ָ
בַ .ְ " .ח ִיי ְט ֵפי אָ .ְ 2חיֵינָא"______________________________________:
ֲפ ְר ְסמ___________________________:"2
ָתא ְִ .מ ְָ 1חא א ַ
ַה ְרו ָ
יבנָא ָל ְ נ ַ
ָה ְ
ג " .י ֵ
 .3מה ביקש רבי אלעזר מהקב"ה?__________________________________
מה הציע לו הקב"ה?_________________________________________
הא #קיבל רבי אלעזר הצעה זו?__________________________________
 .4מה השכר שהקב"ה הבטיח לתת לרבי אלעזר?_________________________
בזכות מה זכה לשכר זה?______________________________________
 .5בסוגיא מסופר ,שרבי אלעזר ב פדת בכה וחיי .עיי ברש"י וכתוב:
א .מדוע בכה?_____________________________________________
ב .מדוע חיי?_____________________________________________
♦ .6בגמרא נאמר" :בני ,חיי ומזוני ,לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא".
הוכח מאמר זה מהסוגיא!______________________________________
ֵי1א".
♦ֶ .ְ " .7א ְפ ֵכיְ ,ל ָע ְל ָמא ֵמר ָ
מה הפירוש שהמהרש"א דוחה?
______________________________
מה פירושו של המהרש"א?
______________________________
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מהרש"א
"אינו דומה להחריב כל העול#
כדי שישתנה שעתו של רבי
אלעזר .אלא על רבי אלעזר קאמר
' להפו עולמו ולבוראו שנית.
ואולי כיוו כא על גלגול נשמות".

רבי אלעזר

אמוראי אר ישראל

תולדות אמוראי#
עיי בקטע תולדות האמוראי #שלפני ,וענה על שאלות .8'14
דורו ורבותיו :סת #רבי אלעזר בגמרא הוא

תולדות חייו :רבי אלעזר היה כה ,היה עני

רבי אלעזר ב פדת ,דור שני לאמוראי אר

מרוד ולא רצה ליהנות משל אחרי,#

ישראל .בצעירותו היה תלמיד של רב

וכששלחו לו מתנות מבית הנשיא סירב

ושמואל בבבל ,א עלה לאר ישראל והיה

לקבל #ואמר" :שונא מתנות יחיה" .רוב

לתלמיד מובהק של רבי יוחנ ,וכ למד

בניו מתו עליו בחייו ,א נותר לו ב אחד

תורה ג #מפי רבי חנינא ורבי אושעיא.

ושמו רבי פדת .מסופר בגמרא ,שבהיותו

תורתו :רבי אלעזר ב פדת זכה לתואר
"מרא דאר ישראל" ,ובמות רבי יוחנ רבו,

חולה ומתייסר בא רבי יוחנ רבו לבקרו,
נת לו ידו והקימו מחוליו.

מילא את מקומו בראשות ישיבת טבריה,

רבי אלעזר הארי ימי ,#ובמותו עמד רבי

ולאחר כשנה נפטר א) הוא.

אמי במקומו בראשות הישיבה.

רבי אלעזר היה בקשר קבוע ע #חכמי בבל,

מאמרותיו" :גדול העושה צדקה יותר מכל

שאל שאלות והשיב תשובות .כלל בידנו:

הקרבנות"" .גדול המעשה יותר מ

כל מקו #שנאמר בגמרא "שלחו מת"#

העושה"" .אמרה יונה לפני הקב"ה :ריבונו

)מאר ישראל( ,הכוונה לרבי אלעזר ב

של עול ,#יהיו מזונותי מרורי #כזית

פדת .מתלמידיו :רבי אמי ורבי אסי ,רבי

ומסורי #ביד ,ואל יהיו מתוקי #כדבש

אבהו ,רבי זירא.

ומסורי #ביד בשר וד."#

 .8השל #את הקטע שלפני!
רבי אלעזר ב פדת שיי לדור________ לאמוראי _________ .היה תלמיד מובהק
של __________ ,ועמד אחריו בראשות ישיבת ________ למש __________.
 .9מי היו רבותיו של רבי אלעזר בבבל?_______________________________
מי היו רבותיו באר ישראל?____________________________________
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 .10מי היו תלמידיו של רבי אלעזר?_________________________________
מי היה בנו ותלמידו?________________________________________
איזה מתלמידיו של רבי אלעזר כיה תחתיו כראש הישיבה?_________________
 .11שני תארי #המתייחסי #לרבי אלעזר הוזכרו בקטע .כתוב אות #ואת טעמ!#
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .12מה נאמר בקטע על רבי אלעזר לגבי הדברי #הבאי:#
א .מצבו הכלכלי__________________________________________:
ב .בניו________________________________________________:
ג .שנות חייו_____________________________________________:
♦ .13מה אמרה היונה לפני הקב"ה?__________________________________
מה עשה רבי אלעזר שמתאי #למה שאמרה היונה?______________________
♦ .14פרש את מאמרו של רבי אלעזר" :גדול המעשה יותר מ העושה" )בבא בתרא ט ע"א(.
_____________________________________________________

מקורות נוספי #לעיו
ֲב ָתֶI1ְ 5ִ ,ה ָת ִמיד"6ְ ,גִ 2ר ִי ֶא ְל ָעזָר ֶ ְ ָדת.
עירובי ד) נד ע"ב4ְ " :ה ָ
2רי,
ְע2סק ַ25רָה ַ*Jק ַה ְַ 5ח1ֶ 25ל ִצ ִ
י12ב ו ֵ
>מר* ָע ָליו ַעל ִר ִי ֶא ְל ָעזָרָ 1ֶ ,היָה ֵ
ְ
>ד#
4חת ָא ָ
ֲמר ִר ִי י ְִצ ָחק ֶ ֶא ְל ָעזָרַ ַ :עַ #
2רי .א ַ
מ*טל ַ*Jק ָה ֶע ְלי1ֶ 2ל ִצ ִ
*ס ִדינָ 2
ְ
*מ ָצא בKָ 2רָ):
ִל ְLלָ 2
ֲב ָתֶI1ְ 5ִ ,ה ָת ִמיד ' בשביל אהבת התורה תעשה עצמ שוגה
רש"י וביאורי מילי4ְ :#ה ָ
ופתי ,להניח עסקי ולרו לדבר הלכהָ Kָ :ר) ' נחש:

♣

♣
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ִר ִי ְיה ָדה ְנ ִיה
לפני סוגיא המתארת שלושה מקרי של גזירת תענית על ידי בית דינו של רבי יהודה
נשיאה .למד את הסוגיא בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1$7

מסכת תענית ד& כד ע"א
ֲתא
ֲמי ו ְָלא א ָ
ִיתאֵ ָ .עי ַרח ֵ
ְיה ְ*זַר ַ) ֲענ ָ
ְהדה נ ִ
ִר ִי י ָ
יהדה ֶ/
ָמ ִתי ִל ָ
מאל ָהר ָ
ֲמר3ָ 2ַ :ה ִא ָ2א ִמ ְֵ 1
ִמ ְטרָא .א ַ
יאל ,א5י לַ 5ל56ר ֶ /2ֵ 4נ ְִת ָקע ,א5י לְ 5ל ִמי
ַמ ִל ֵ
*ְ
ֲתא ִמ ְטרָא.
ֲלְ 6ַ 4ע ֵ)יַ 8וא ָ
ָמיו ָ !ְ 2ח ַ
ֶָ 4ע ְל ָתה ְי ָ
י5חנָ/
א5ד ִעינְה ְל ִר ִי ָ
ִיתא ,ו ְָלא ְ
ְיה ְ*זַר ַ) ֲענ ָ
ְֵ 6בי נ ִ
ֲמר ֵלי 8רֵי4
א5ד ִעינְה .א ַ
לרֵיָ 4ל ִקיְ .4ל ַצ ְפרָא ְ
ְ
ֲלֵ /מ :א ְר ָ)א!
י5חנָָ :/הא ָלא ַק ֵ ְילנָא ע ַ
ָל ִקיְ 4ל ִר ִי ָ
ֲמר ֵליֲ :8אנְַ ָ /ת ַריְה ְ* ִר ִירינַ./
אַ
ֲתא ִמ ְטרָא)ְ .נָא ְלה
ִיתא ,ו ְָלא א ָ
ְיה ְ*זַר ַ) ֲענ ָ
ְֵ 6בי נ ִ
ְהיָה ִא ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה
ְעירָא ְִ 6מַ /ח ְב ַר;ָא" :ו ָ
אְ 45עיָא ז ֵ
ַ
יה2ָ ,ל
ב ָ
ֶע ְ ָתה ִל ְָ 4גגָה"ָ ,מ ָ4ל ְל ַכ ָ<ה ִֶ 4היא ְ ֵבית ִ
נֶ
יקה;
יכה ְ ִד ָ
*פְ 8צ ִר ָ
ֶיה יָפ5תֵ ,אי2ָ /ל ָ
ְמֵ 4ֶ /עינ ָ
זַ
יקה .אֲתַ 5ע ְב ֵ6י8
יכה ְ ִד ָ
*פְ 8צ ִר ָ
ֶיה ְטרט5ת2ָ ,ל ָ
ֵעינ ָ
סדרָא ְ ַצָארֵי 8ו ְָקא ְמ ַצעֲר ֵליֲ .8א ַמר
רמֵ 5ליָ 8
ְ
ַמי ְמ ַצ ַער ַל2ֵ ,/יוָ/
אתיְ 4ַ :8ב ֵקיָ 6ְ ,8הא נ ֵ
ְלה ְנֵי ָמ ֵ
מ ִרי ֵליִ 8מ ִידי
ֲַ 6חזֵינַָ 6ְ /כל ִמ ֵ<יְ 8לַ 4ָ 4מיִָ ,לא ְ
ַמי ְַ 4בק!8
וְ 4ב ִקינֵַ /לי /)> .8נ ֵ
ָ
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רש"י וביאורי מילי
ְהדה נְ ִיה  $נכדו של
ִר ִי י ָ
מאל ָה ָר ָמ ִתי  $שירדו
רביֵ 1ְ :
גשמי בשבילו ,דכתיב הלא קציר
ֲלְ 6ַ 4ע ֵ)י$ 8
חטי היו :ח ַ
ְל ַצ ְפ ָרא  $לבוקר:
הצטער:
ֵמ :א ְר ָ)א  $מאתמול בערב:
ְ* ִר ִירינַ $ /אנו גרורי /אחריה,/
וכמי שקבלנו עלינו :זְ ֵעי ָרא ְִ 6מ/
ַח ְב ַר;ָא  $צעיר שבישיבהֵ :מ ֵעינֵי
ָה ֵע ָדה  $זקני ,מאירי עיני הע:
ֶיה יָפ5ת וכו'  $הואיל ובית
ֵאיֵ /עינ ָ
הנשיא שה עיני העדה רשעי,
לא משגיחי בה מ /השמי:
אֲתַ 5ע ְב ֵ6י $ 8באו עבדיו של רבי
יהודה נשיאהֲ :א ַמר ְלה ְנֵי
אתי $ 8אמרו בני עירו לעבדי
ָמ ֵ
דבי נשיאהְ 4ַ :ב ֵקי $ 8עזבוהו:
ידי  $כלו:
ְָ 6הא  $שהריִ :מ ִ

אמוראי אר ישראל

רבי יהודה נשיאה

שאלות
מעשה ראשו /בסוגיא
 .1מה עשה רבי יהודה נשיאה ולא הועיל להוריד גש?_____________________
את מי ראה כאחראי לכ שלא ירד גש?_____________________________
מה גר לכ שבסו& כ /ירד גש?_________________________________
 .2על איזה אמורא מדובר במשפטי הבאי המצוטטי מהסוגיא?
יאל"_______________________________________:
ַמ ִל ֵ
יהדה ְֶ * /
אָ " .
בֲ " .ח ַל ְ 6ַ 4ע ֵ) י__________________________________________:"8
♦  .3עיי /בספר שמואל א' פרק יב ,והעתק פסוק בו כתוב ששמואל הנביא הוריד גש בקי.
_____________________________________________________
מעשה שני בסוגיא
 .4מה היה תפקידו של רבי יהודה נשיאה?______________________________
מה היה תפקיד של רבי יוחנ /וריש לקיש?___________________________
 .5מדוע חשב ריש לקיש שה פטורי מהתענית?_________________________
מדוע אמר רבי יוחנ /שג ה חייבי בתענית?_________________________
מעשה שלישי בסוגיא
 .6מי ה " ֵע ינֵי ָה ֵע ָד ה"?________________________________________
מדוע לא הועילה התענית להוריד גשמי? )רש"י(_______________________:
 .7מי אמר למי את המשפטי הבאי:
יה"________________________________:
ב ָ
אָ " .מ ָ4ל ְל ַכ ָ<ה ִֶ 4היא ְ ֵבית ִ
ַמי ְמ ַצ ַער ַל__________________________________:"/
בְ 4ַ " .ב ֵקיָ 6ְ ,8הא נ ֵ
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תולדות אמוראי
עיי /בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .8$11
יחוסו ופעלו :רבי יהודה נשיאה הינו דור
תשיעי להלל הנשיא ,ונכדו של רבי יהודה

תקופתו :בימי רבי יהודה נשיאה שלטה
מלכות רומי על ישראל ביד חזקה והטילה

הנשיא .רבו המובהק היה רב /גמליאל

מיסי רבי ,ורבי יהודה נשיאה היה

אביו ,ומקו מגוריו היה בטבריה.

אחראי על גביית עבור המלכות.

רבי יהודה נשיאה כיה /כנשיא הסנהדרי/

במדרש מסופר ,שרבי יהודה נשיאה נאל

בדור השני לאמוראי ,לפיכ זכה לתואר

להטיל מיסי ג על תלמידי חכמי ,וריש

'נשיאה' .היה גדול בתורה ,צנוע וענוות,/

לקיש בתמיכת רבי יוחנ /התנגד לכ ,לפי

א נהג נשיאותו ברמה ודאג לכבוד

שתלמידי חכמי אינ צריכי שמירה

הנשיאות והסנהדרי ./בתקופתו כיהנו רבי

ותורת מגינה על בני דור.

יוחנ /וריש לקיש בראשות ישיבת טבריה,

ע פטירתו של רבי יהודה נשיאה מילא בנו

ואחר כ רבי אלעזר ב /פדת ורבי אמי.

רב /גמליאל את מקומו כנשיא הסנהדרי,/

רבי יהודה דאג מאוד לחינוכ של תינוקות

אול מעמד הנשיאות הל ונחלש ,וסמכות

של בית רב ,/ושלח חכמי לבדוק את מצב

לימוד התורה ופסיקת ההלכה עברה

החינו בעיירות .התקי /תקנות שונות,

בהדרגה לראשי הישיבות באר ישראל

ובכלל /התיר לאכול שמ /של נכרי.

ובבבל.

 .8כתוב את הפרטי הבאי לגבי רבי יהודה נשיאה.
א .ש אביו ורבו__________________________________________:
ב .ש סבו______________________________________________:
 .9על מי נאמר בקטע?
א .היה גדול בתורה ,צנוע וענוות________________________________:/
ב .התנגד להטלת מיסי על תלמידי חכמי__________________________:
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 .10איזה תקנה התקי /רבי יהודה נשיאה?______________________________
לאיזה צור שלח חכמי לעיירות?_______________________________
 .11איזה תפקיד הטיל השלטו /הרומי על רבי יהודה נשיאה?__________________
מה נאל רבי יהודה נשיאה לעשות לאור זה?_________________________
כיצד הגיבו החכמי על כ?___________________________________

מקורות נוספי לעיו/
ע5ל ִמ ְת ַק;ֵ ֵא ָ<א
ְיהֵ :איָ /ה ָ
ְהדה נ ִ
ֲמר רֵיָ 4ל ִקיִ 4מִ 1ר ִי י ָ
שבת ד& קיט ע"ב :א ַ
ְיהֵ :אי/
ְהדה נ ִ
ֲמר רֵיָ 4ל ִקיִ 4מִ 1ר ִי י ָ
ַַ ./וא ַ
ֲבל ִ)ינ5ק5ת ֶ4ל ֵית ר ַ
ִ ְִ 4ביל ה ֵ
ֲפי< ְל ִב ְניֵַ /ית ַה ְִ 3ק ָ.46
ַ ,/א ִ
ְמ ַב ְִ Kלי)ִ /ינ5ק5ת ֶ4ל ֵית ר ַ
ֲמרָ :נ ִשֹיא ֶש ָח ַטא ַמ ְל ִקי /א5תֵ ְ 5בית ִדי/
ירושלמי סנהדרי /ד& ז ע"ב :רֵיָ 4ל ִקי 4א ַ
י)פ5ס ְלרֵיָ 4ל ִקיֲ ,4ע ַרק.
ֶשל ְ4לָ 5שהֲ .ש ַמע ִר ִי י ָדְ /נ ִשָייא ְו ָכ ַעסַ 4ָ .לח ִ* ְנ ַתְ /ל ִמ ְ
ֲמר ֵליָ :8ל ָ3ה
וע ַדא ,א ַ
וע ַדא ְו ְס ִליק ִר ִי י ָדָ /נ ִשֹיא ְל ֵית ְו ָ
י5חנְָ /ל ֵית ְו ָ
ְל ָמ ַחר ְס ִליק ִר ִי ָ
ֲמר ֵליְ  :8ב ֲח ָדא ָט ְפ ִחי?/
יתא? ְֵ 4רי ָט ַפח ְ ֲח ָדא ְי ֵדי .8א ַ
ילה ְ6אָ 5ר ְי ָ
ֲמר ָלִ /מ ָ
ֵלית ָמ ִרי א ַ
ֲמר ֵליְ :8ל ָמ ַחר ֲא נָא ְו>ת ִני5Mק ְל ֳק ָד ֵמי.8
ֲמר ֵליְ :8ו ָלא ֶָ /ל ִקיָ 4לא .א ַ
אַ
וע ַדא  $בית מדרש:
ביאורי מיליְ **ִִ :נ ַת $ /גדודֲ :ע ַרק  $ברחְ :ס ִליק  $נכנסֵ :ית ְו ָ
ָל ָ3ה ֵלית ָמ ִרי  $אמר הנשיא לרבי יוחנ ,/למה אי /מורנו אומר לנו דברי תורהֵ 4ְ :רי ָט ַפח $
התחיל מוחה כ& ביד אחתְ :ו ָלא רֵיָ 4ל ִקיָ 4לא  $בלא ריש לקיש לא אוכל לומר דברי
תורהֲ :א נָא ְו>ת ִני5Mק ְל ֳק ָד ֵמי $ 8אני ואתה נצא לקראתו:

♣

♣
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ַרב ה ָנא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .18

מסכת ברכות ד ה ע"ב
'ר ַ&ע ְמ$ה ֵַ"#י
רַב הנָא ְִ +קיפ ֵלי( ְ

רש"י וביאורי מילי

ְהדה אֲח( ְ#רַב
ַ&י( רַב י ָ
ְַ #ח ְמרָאַ .על ְלג ֵ

ְִ +קיפ  החמיצוֵ"#ַ :י  חביותַ #ְ :ח ְמ ָרא 
של ייַ :.על ְלג ֵ
ַ&י(  נכנס אליוִ :ל ַעָ .ֵ2מר

ֲמר ֵלי(ִ :ל ַעָ .ֵ2מר ְ& ִמ ֵ0י(!
ַ&נַַ ,.וא ַ
ֲבה ְור ָ
'ה ָ

מי  וכי:
ְ& ִמ ֵ0י(  יפשפש במעשיוִ :
ידנָא  חשוד אניִ :אי  אִ :א ָ7א 
ְֲ 4
חִ
ישַ :מא  .מיַ 4ְ #ִ :מע ֲע ַלי ִמ ְָ 0תא  ששמע
ימא 
עלי דבר שאני צרי לחזור ביֵ :ל ַ
י4א
ָהיב  נותִ 4ְ :.ב ָ
יודיעניָ :ה ִכי  כ :י ֵ

ְ$מ ִרי ַל( רַב ִא ָ#א ַ&ר
ַ&נַ ,.ו ְ
ידא ְור ָ
ִס ָ0א ַח ִָ /
ֲמר
ְֲ 4ידנָא ְ& ֵעי ַניְכ? א ַ
מי ח ִ
ֲמר ְלהִ :
אַ
6ד ָ4א ְ& ִר ְי הא ְָ #ע ֵביד
ֲ4יד ק ְ
ֵלי(ִ :מי ח ִ
ֲמר ְלהִ :אי ִא ָ7א ַמא.
ִ#ינָא ְ& ָלא ִ#ינָא? א ַ
ֲמר ֵלי(ָ :ה ִכי
ימא! א ַ
ִַ 4ְ #מע ֲע ַלי ִמ ְָ 0תאֵ ,ל ַ

 חלקו בזמורות הגפ ,.ותנ :.כש

יסי(.
$ר ֵ
י4א ְל ִ
ָהיב ָמר ְִ 4ב ָ
יע ַלָ #ְ ,.לא י ֵ
ְִ 4מ ַ

שחולקי .ביי .כ חולקי .בזמורותֵ 4ָ :ביק
06י( 
ידי  משהו8ָ :נֵיב ֵלי( ֵ 7
 משאירִ :מ ִ
הוא גונב לי הרבה יותר מחלקוַ &ָ :תר 

ֲמר ְלהִ :מי ָקא ֵָ 4ביק ִלי ִמ ִידי ִמ"ֵי(? ָהא
אַ
$מ ִרי
ֲמר ֵלי(ַ :היְנ ְְ #
06י(! א ַ
ָקא ָ8נֵיב ֵלי( ֵ 7
ֲמר
ֲמא ָט ֵעי .א ַ
ְטע ָ
ָבא ְ8נ:ב ו ַ
ָ4יַ &ָ :תר ַָ "8
ֱאנ ֵ
יבנָא ֵלי(ִ .א ָ7א
ָה ְ
ֲלי ְ#י ֵ
ְלהַ :ק ֵ& ְילנָא ע ַ
י7א
ֲדר ַח ָ0א ַו ֲהוָה ַח ְמרָא .ו ְִא ָ
$מ ִרי :ה ַ
ְְ #
ַ<ר ַח ָ0א ו ְִאז ְְַ &ִ .&ַ #ד ֵמי ְַ #ח ְמרָא.
$מ ִריִ :אַ 2
ְְ #

ֲמא ָט ֵעי 
ָבא ְ8נ:ב וְ ַטע ָ
אחריַ &ָ :תר ַָ "8
הגונב מ .הגנב א הוא טוע טע גניבה:
$מ ִרי
ֲלי  אני מקבל עליִ :א ָ7א ְְ #
ילנָא ע ַ
ַק ֵ& ְ
ֲדר  חזרַ :ח ָ0א 
 יש שאומרי :ה ַ
ַ<ר  התייקרִ :אזְ ַ  .&ַ #נמכר:
חומ>ִ :אַ 2

שאלות
יע ַל___________________________:".
 .1צפני בארמית :פרש :אָ " .ה ִכי ְִ 4מ ַ
ֲדר ַח ָ0א ַו ֲהוָה ַח ְמ ָרא"____________________________:
בִ " .א י ָ 7א ְְ $#מ ִרי ה ַ
י7א = ישָ :ה ָכ א = כאֵ :.ה י ָכ א = היכ:.
שי לב! ִא ָ
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 .2מה מקבל אריס תמורת עבודתו בשדה?_____________________________
ומה מקבל שכיר תמורת עבודתו בשדה?_____________________________
 .3פרש משמעות המשפטי שלפני!
ידי ִמ "ֵי("_________________________________:
אִ " .מי ָקא ֵָ 4ביק ִלי ִמ ִ
ֲמא ָט ֵעי"________________________________:
ְטע ָ
ָבא ְ8נ:ב ו ַ
בַ &ָ " .תר ַָ "8
 .4לפני שני כללי מוסריי .צטט מהקטע את המשפט ממנו אפשר ללמוד כללי אלו.
א .א קרה ל אסו .כלכלי ,פשפש במעשי!_________________________
ב .ג כשהצדק אית  אל תל בדר רמייה!_________________________
 .5מדוע רב הונא לא נת .לאריס מהזמורות?____________________________
מה השיבו חכמי על טענתו זו?__________________________________
 .6מה קרה לאחר שרב הונא קיבל עליו לתת לאריס חלקו בזמורות?
דעה ראשונה_____________________________________________:
דיעה שנייה______________________________________________:
♦  .7א .במה התקשו תוספות?__________
_________________________
ב .מה תשובת?_______________
_________________________

תוספות
דינא בלא דינא  הרבה צדיקי יש
שלוקי .בגופ ובממונ ,אלא ה היו
יודעי שלא היה נות .שבישא לאריסיה,
והיו רוצי לרמוז לו שלא יעשה עוד:
ב .יהוידע
דינא בלא דינא  סברו חכמי ,שכל הפסד
גדול בממו .אינו יסורי .של אהבה .כי זה
מגיע ג לבניו ובני ביתו ,וג לעניי שלא
יוכל לתת צדקה בהרווחה .וכיו .שהיה לרב
הונא הפסד גדול ,אי .זה יסורי .של אהבה:

♦  .8מה השיב הב .יהוידע ,לשאלת תוספות?
________________________
________________________
________________________
________________________
62

רב הונא

אמוראי בבל

תולדות אמוראי
עיי .בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .914
יחוסו וגדולתו בתורה :רב הונא הינו גדול

אלפי תלמידי שבאו לשמוע את דרשותיו

אמוראי בבל בדור השני ,ונצר למשפחת

בחודשי ירחי כלה )תשרי וניס.(.

ראש הגולה .היה תלמיד מובהק של רב
ולמד תורה ג מפי שמואל .אחר פטירת

תולדות חייו :רב הונא היה רועה צא.
ועובד אדמה .בצעירותו היה עני מרוד,

רב ,מילא רב הונא את מקומו בראשות

ומסופר שלווה כס כדי לקנות יי .לקידוש

ישיבת סורא ,ועמד בראשה כארבעי שנה.

ונת .את חגורתו כמשכו ,.וכשנודע הדבר

בתקופת רב הונא הפכה ישיבת סורא

לרב  ביר אותו שיתכסה במשי יקר,

למרכז התורה הגדול ביותר בבבל .ע

והתקיימה בו הברכה ונהיה עשיר מופלג.

פטירת רבי יוחנ .גדול אמוראי אר> ישראל

רב הונא הרבה בצדקה ונדיבות לעניי,

וראש ישיבת טבריה ,התקבל רב הונא

ודאג לצורכי העיר והציבור .רב הונא זכה

כגדול הדור ג באר> ישראל.

לזקנה מופלגת ,ונקבר במערת רבי חייא

תלמידיו :רב הונא היה רב חבר לגדולי
תלמידי רב ,ביניה :רב יהודה ,רב נחמ.

באר> ישראל .משנפטר רב הונא ,הספידו
רבי אבא תלמידו" :ראוי היה רבינו

ורב חסדא .מתלמידיו המובהקי :רבה,

שתשרה עליו שכינה ,אלא שבבל גרמה

רב יוס ,רב ששת .בישיבתו של רב הונא

לו" )שהיא חו> לאר>( .אחרי מותו ,מילא

היו שמונה מאות תלמידי קבועי ,ועוד

רב חסדא את מקומו בראשות הישיבה:

 .9השל את הקטע שלפני!
רב הונא מיוחס למשפחת_________ ,ושיי לדור_______ של אמוראי_______.
 .10השל את הקטע שלפני!
רב הונא כיה .כראש ישיבת___________ ,במש__________ שנה ,ואחרי מותו
מילא _______________ את מקומו בראשות הישיבה.
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 .11מי היו רבותיו של רב הונא?____________________________________
למי היה רב הונא לרב חבר?____________________________________
מי היו תלמידיו המובהקי?____________________________________
 .12כמה תלמידי קבועי היו בישיבתו של רב הונא?______________________
כמה תלמידי נאספו לשמוע את דרשותיו בירחי כלה?___________________
 .13ממה רב הונא התפרנס?______________________________________
בזכות מה העשיר?_________________________________________
 .14בהקשר למה הוזכרו האמוראי הבאי בקטע:
א .רבי יוחנ_____________________________________________:.
ב .רבי חייא_____________________________________________:

מקורות נוספי לעיו.
ימא ַלָ .מר ֵמ ָהנֵי ִמ ֵ0י
ַפרָ ַ&ר ַJָ Jאֵ :ל ַ
ָבא ְלר ְ
ֲמר ֵלי( ר ָ
מסכת תענית ד כ ע"ב :א ַ
גה ְר ָקא
יבא ,הֲוַ :מ ְִ Jקיֵ .לי( ְ& ַ
י:מא ְֵ #ע ָ
ֲמר ֵלי(ָ :כל ָ
ָתא ֲַ #הוָה ָע ֵביד רַב הנָא! א ַ
ְמ ַע ְ0י ָ
יע ָ+אֲ ,הוָה ָס ַתר ַל(ִ .אי ֶא ְפ ָ4ר
יתא ֲַ #הוַת ְר ִע ְ
ֲָ 4
ָ (06מ ָתא .ו ְָכל א ִ
ֲבא ו ְָסיַר ַל( ְלכ ַ
ְַ #דה ָ
ָ ִר ְפ ָ+אֲ ,הוָה ַָ Jתח
ידי(7ִ .י ֲהוָה ְ7ר ְ
ְל ָמרַ(&ָ ,נֵי ַל( ,ו ְִאי ָלא ֶא ְפ ָ4ר&ָ ,נֵי ַל( ִאיה ִמ ִֵ #
יתי ו ְֵליכל!
ְ$מר7ָ :ל ַמאְ #ִ .צ ִר ְיֵ ,ל ֵ
ְל ָב ֵבי( ו ַ
ימא ַל  .יאמר לנוָ :הנֵי ִמ ֵ0י  אלו הדבריֲ :הוָה ָע ֵביד  היה עושה:
ביאורי מיליֵ :ל ַ
ֲבא  מרכבה של זהב:
גה ְר ָקא ְַ #דה ָ
יבא  יו מעונ :.הֲוַ :מ ְִ Jקי  .היו מוציאיַ :
:מא ְֵ #ע ָ
י ָ
יע ָ+א  כותל רעועָ :ס ַתר  הרסָ :מ ַר(  בעל הכותל:
יתא ְר ִע ְ
ֲָ 4
ָ (06מ ָתא  כל העיר :א ִ
כַ
ידי(  משלו7ִ :י ֲהוָה  כאשר היהִ :ר ְפ ָ+א  פתָ :ב ֵבי(  דלת ביתו:
ִאיה  הואִ :מ ִֵ #

♣

♣
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ַרב ְיה ָדה
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה ,חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי ,קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1#7

מסכת תענית ד& כד ע"ב
ְהדה ֲחזָא ַהנְה ֵ+י ְתרֵי ַ)הֲו' ָקא ָפ ְר ִצי ְִ +ר ְפ ָ.א.
רַב י ָ
ָהיב ֵעינֵיֲ ,1הוָה
ֲמרַ 3ְ ,מע ִמִ 1ַ2א ָ0א ְָ /ב ָעא ְָ +ע ְל ָמא ,י ֵ
אַ
ְַ 0פנָא.
ַ+נַ! ְלרַב ֲַ 0הנָא ְ+רֵי)ְ 1רַב נְח' ְניָא ֵַ 4ָ 3עי:1
ֲמר ֵלי 1ר ָ
אַ
מ
יח ַק ֵ4י ,1נ ִַע ְ7יֵיִ )ְ 1ל6ק ְִ +פ ְת ָחא ְ) ָס ְ
ָמרִ 3ְ )ִ ,כ ַ
3קא.
3קאַ .ע ְ7יֵיְ  1נ ַפק ְל ָ
ְל ָ
ֲמר ֵליְ 0: 9 :1ס ָ6א
ֲמר ְלהַ :מאי ַהאי? א ַ
2פיָא .א ַ
ֲחזָא ְִ 0
ֲמרַ 3ְ ,מע ִמְ 0ַ ,1ַ2פנָא
ִ) ְת ָמרֵי ָקי ְִמי ְ) ָקא ִמז ְַ) ַ .!+א ַ
ֲמר ֵליְ 1ל ֵַ 4ָ 3עי3ְ :1ל'& ִלי ְמ ָסאנַי!
ְָ +ע ְל ָמא! א ַ
ֲתא ִמ ְטרָא0ִ .י ְמ ָטא ְל ִמ ְַ 3ל&
ְַ 3ל& ֵליַ 1חד ְמ ָסאנָאַ ,וא ָ
ר
=מר ַה ָ?ד'ְ +ָ 3
ֲמר ֵליַ :1
ֲתא ֵא ִל>ָה ַוא ַ
= ֳחרֵינָא ,א ָ
יבנָא ְל ָע ְל ָמא.
ֲר ְ
האִ :אי ְָ 3ל ַפ ְֳ = .חרֵינָאַ ,מח ִ

רש"י וביאורי מילי
ָפ ְר ִצי ְִ +ר ְפ ָ.א  #זורקי פת זה
ָהיב ֵעינֵי # 1נת! עיניו:
לזה :י ֵ
ְַ 0פנָא  #רעבֵ 4ָ 3ַ :עי# 1
יח ַק ֵ4י # 1מצוי
משמשוִ 3ְ :כ ַ
לפניו :נִ ַע ְ7יֵי # 1יעשנו שיצא
2פיָא  #קיבו@
לחו@ְ 0ִ :
אנשיַ :מאי ַהאי  #מה זה:
ְ 0: 9ס ָ6א ִ) ְת ָמ ֵרי  #על כלי מלא
תמריִ :מזְ ַ) ַ # !+נמכר3ְ :ל'&
 #חלו@ְ :מ ָסאנַי  #נעליי ,לש
עינוי ותפילהַ :חד ְמ ָסאנָא #
נעל אחת0ִ :י ְמ ָטא  #כאשר
הגיעֳ = :ח ֵרינָא  #אחר:

שאלות
 .1על איזה חטא הקפיד רב יהודה וגר בכ לרעב בעול? סמ! את התשובה הנכונה!
א .ליצנות.

ב .שנאת אחי.

ג .השחתת מזו!.

ד .בזיו! בית המדרש.
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 .2מי אמר למי?

3קא"__________________________:
מ ְל ָ
אִ " .נ ַע ְ7יֵיִ )ְ 1ל6ק ְִ +פ ְת ָח א ְ) ָס ְ
ב 3ְ " .ל'& ִלי ְמ ָס אנַי"________________________________________:
יב נָא ְל ָע ְל ָמ א"_______________________________________:
גַ " .מ ֲח ִר ְ
 .3מה הביא את רב יהודה לעשות את הדברי הבאי:
א .לצאת לשוק____________________________________________:
ב .לבקש חליצת נעליו_______________________________________:
 .4איזה פעולה עשה רב יהודה ובכ גר לדברי הבאי?
א .רעב_________________________________________________:
ב .ירידת גש_____________________________________________:
 .5לצור מה ביקש רב יהודה לחלו@ את נעליו )רש"י(?_____________________
מה קרה כשחל@ נעל ראשונה?___________________________________
ומה קרה כשבא לחלו@ נעל שנייה?________________________________
 .6צפני בארמית :העתק מהסוגיא משפט ע המילה ' ָקי ְִמי'__________________:
העתק מהסוגיא שתי מילי נוספות ע הקידומת ' ָקא'_____________________:
ימ ָת א = העמדהָ .קא ָ /ק = עומד
א'ק ְ
שי לבָ :ק ֵא י ָ ,ק ֵא י = עומדָ .קי ְִמי = עומדיִ .
)קיצור של קאי( .בארמית באה המילה ' ָקא' לפני כל פועל ,להדגשה ,כעי! הכנה לפעולה.
♦ .7כתוב במילה אחת ,למה גורמת השחתת
פת ,אפילו בהשחתת פחות מכזית?
א .לפי ההלכה______________:
ב .לפי הסוגיא______________:

שו"ע או"ח סימ! קפ
)ג( קוד שיטול ידיו יכבד הבית ,שלא
ישארו ש פירורי! וימאסו במי של נטילה:
)ד( אע"פ שמותר לאבד פירורי! שאי! בה
כזית מכל מקו קשה לעניות:
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תולדות אמוראי
עיי! בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .8#11
הפ רב יהודה לגדול הדור ,וישיבתו הפכה

רבותיו :סת רב יהודה בגמרא הוא רב
יהודה בר יחזקאל ,מגדולי אמוראי בבל

למקו התורה המרכזי בכל רחבי בבל.

השמש"  #משנפטר רבי יהודה הנשיא

מעשיו ומידותיו :רב יהודה היה מלומד
בנסי .רב יהודה חיבב מאוד את אר@

בדור השני .דרשו חז"ל" :וזרח השמש ובא
באר@ ישראל ,נולד רב יהודה בבבל".

ישראל ואת לשו! הקודש ,ומרוב שהיה

בצעירותו למד רב יהודה תורה מפי אביו,

עמל בתורה  #התפלל רק אחת לשלושי

אחר כ למד בסורא אצל רב ,ובמות רב

יו .רב יהודה לא נשא פני איש ,וא& נידה

היה לתלמידו המובהק של שמואל

תלמיד חכ גדול בשעת הצור ,וג לא

בנהרדעא.

נמנע מלהוכיח את שמואל רבו.

ישיבתו :אחר פטירת שמואל רבו ,יסד רב
יהודה ישיבה חדשה בפומבדיתא )ישיבה

מתלמידיו המובהקי :בנו רב יצחק בר
יהודה ,רבה ורב יוס& )גדולי אמוראי בבל

שהתקיימה כ 800 #שנה( ועמד בראשה,

בדור השלישי( ,ורבי זירא שעלה לאר@

א עדיי! כפו& היה לרב הונא  #בחיר

ישראל .רב יהודה זכה והארי ימי;

תלמידי רב וממלא מקומו בראשות ישיבת

משנפטר ,מילא רבה תלמידו את מקומו

סורא .משחרבה נהרדעא ונפטר רב הונא,

בראשות הישיבה:

 .8ציי! שמות רבותיו ותלמידיו של רב יהודה!
רבותיו_________________________________________________:
תלמידיו________________________________________________:
 .9בראשות של איזה ישיבה עמדו האמוראי הבאי?
א .רב ______________________:ב .שמואל____________________:
ג .רב יהודה __________________:ד .רב הונא___________________:
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 .10על מי נאמר בקטע:

א .עלה לאר@ ישראל_______________________________________:
ב .הארי ימי___________________________________________:
 .11השל בקטע שלפני את שמות האמוראי הבאי :רב יהודה ,רב הונא ,שמואל.
במות רב הפ חברו ________ לגדול אמוראי בבל .במותו התלכדו התלמידי סביב
___________ בחיר תלמידי רב .במות רב הונא היה ___________ לגדול הדור.

מקורות נוספי לעיו!
ֲמר
ְהדה ְָ +ב ֶבל)ַ .א ַ
נ'לד רַב י ָ
ֲמרַ :ה>' ַ
ַפ ֵ3יִ )ְ 1ר ִ+י א ַ
ִיחא נ ְ
קידושי! ד& עב0ִ :י ֲהוָה נ ָ
נ'לד
ְהדהַ ,
ְהדה; ְ4ֵ 3ֶ 0ת רַב י ָ
נ'לד רַב י ָ
יבא ,נ' ַלד ִר ִ+י; ְ4ֵ 3ֶ 0ת ִר ִ+יַ ,
ֲק ָ
ָמר4ֵ 3ֶ 0ְ :ת ִר ִ+י ע ִ
ע'ל ַעד ְִֶ 23ברָא ַצ ִ)יק
=3יְ .ל ַל ְָ 4ד ְ ֵֶ 3אי! ַצ ִ)יק נ ְִפ ָטר ִמ! ָה ָ
נ'לד רַב ֵ
ָבאַ ,
ָבא; ְ4ֵ 3ֶ 0ת ר ָ
רָ
בא ַה ֶֶ Pמ:"3
ֱמרְ " :ו ָז ַרח ַה ֶֶ Pמָ 3
ְ0מ'ת'2ֶ 3ֶ ,א ַ
ֲמר ְלה:
יתא ,א ַ
פמ ְִ +ד ָ
ְה ְר ְ) ָעא ְ) ַעל ְל ֵבי ַמ ְט ַָ +ח>ָא ְְ +
ַברָא ְ) ִמַ 2
קידושי! ד& עַ :ההא ְ Q
ֵיתיב ָל ְ.
ְקאל ְונ ִ
ְחז ֵ
ְהדה ַ+ר י ֶ
ְטר ַעד ְ) ֵָ 3קיל ְל ֵַ 4ָ 3עי)ְ 1רַב י ָ
ֲמר ֵלי :1נ ַ
ַהב ִלי ִ/ְ +רָא .א ַ
ֲמר ֵליְ 1לרַב
יס ַקאל ְ) ָק ֵדי ִלי ִ) ְַ 3קל ִמ! ַק ַ4אי? ֲאזַל ,א ַ
ְהדה ַ+ר ְִ 3ו ְ
ֲמרַ :מא! י ָ
אַ
ֲליַ )ְ 1ע ְב ָ)א האֲ .א ַזל ַההא
9כ ִריז ע ֵ
ָ3י ַע ְב ֵדיְ .
ֲמר :ר ִָגיל ְ) ָקרֵי ֱאנ ֵ
ְהדהֵ 4ְ 3ַ .תי !1א ַ
י ָ
ַברָא?
ֲמא ֵַ 4ְ 3תיָ 1מר ְל ַההא ְ Q
=מר ֵליַ :1מאי ַטע ָ
ַח ָמ!ַ .
9ז ְְמנֵיְ 1ל ִדינָא ְל ַק ֵ4י)ְ 1רַב נ ְ
=מר ֵלי)ְ :1ר ִָגיל ְ) ָקרֵי
ֲליַ )ְ 1ע ְב ָ)א הא? ַ
9כ ִריז ָמר ע ֵ
ֲמא ְ
ַ+נַ!ַ .מאי ַטע ָ
יחא ְ)ר ָ
ִצ ֵער ְִ 3ל ָ
ְהדה:
ֲמר ֵליַ 1ההא ַ+ר ִ)ינֵיְ 1לרַב י ָ
ְה ִכי א ַ
ָ )9ה ִכי ו ָ
'6סל ָ6סלְ .
ְתנֵי0ָ :ל ַה ֵ
ָ3י ַע ְב ֵדי ,ו ָ
ֱאנ ֵ
מאל:
ֲמר ְֵ 3
=מר ֵליָ :1ה ִכי א ַ
=תינָא ִמ ֵ+ית ַח ְ3מ'נַאי ַמ ְל ָ0א! ַ
ְל ִד ִידי ְקרֵית ִלי ַע ְב ָ)אֵ )ְ ,
=תינָאַ ,ע ְב ָ)א האָ )ְ ,לא ִא ְ.ְ 3יר ִמ ַ2יְה ֵא ָRא ַה ִהיא
ָ0ל ְ)= ַמר ִמ ְ) ֵבית ַח ְ3מ'נַאי ַמ ְל ָ0א ָק ֵ
ַמיָא ָק ָלא ַו ֲא ַמרָה0ָ :ל ְ)= ַמר ִמ ֵ+ית ַח ְ3מ'נַאי ֲאנָאַ ,ע ְב ָ)א
יתאְ )ְ ,ס ֵל ָקא ְל ִא ָQרָא ְור ְ
ָב ָ
רִ
ֲליַ )ְ 1ע ְב ָ)א הא.
9כרז ע ֵ
יתהְ .
מ ָ
ָפ ָלה ֵמ ִא ָQרָא ִ
הא .נ ְ

♣
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ַרב ַנ ְח ָמ
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .קרא אותה שוב עד שתבי כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1#6

מסכת תענית ד $ה ע"ב
ַח ָמ
ֲמר ֵלי* רַב נ ְ
ע%ד ָתא .א ַ
ָת ִבי ִ' ְס ָ
ַח ָמ ו ְִר ִ'י י ְִצ ָחק הֲו %י ְ
רַב נ ְ
ימא ָמר ִמ ְָ -תא!
ְל ִר ִ'י י ְִצ ָחקֵ :ל ַ
ע/דה1ָ 3ֶ ,א
יחי ַ' ְָ 0
י%ח ָנ ֵ :אי ְמ ִס ִ
ֲמר ִר ִ'י ָ
ֲמר ֵלי*ָ :ה ִכי א ַ
אַ
ידי ַס ָ4נָה
ֶ3ט ְוָיבֹא ִל ֵ
י ְַק ִ6י ָקנֶה ַלֶ /
ֲמר ֵלי*ִ :ל ָב ְר ַכ ָמר!
ֲד ֵדי ,א ַ
ִ4י הֲוִ %מ ְַ 7ט ִרי ֵמה ָ
8ד ֶָ 3היָה
%6מהָ :ל ָ
ֲמר ֵלי*ֶ :א ְמֹ3ל ָל ְ ָמ ָ3ל ְל ָמה ַה ָָ 6בר ֶ
אַ
יר%תיו
יל ֶָ 7ֵ 3
/מ ָצא ִא ָ
ָעב ו ְָעיֵ $ו ְָצ ֵמאָ ,
ְהיָה ר ֵ
ה%ל ְ ַ' ְִ 1ד ָ'ר ,ו ָ
ֵ
8כל
ע%ברֶת ְַ 9ח ָ9יוַ .
ְ1:ת ַה ַ1יִ ֶ
ָאה ,ו ַ
ת/קי ו ְִצ %-נ ֶ
ְמ ִ
ָ3ב ְ' ִצ.%-
ימיו ְוי ַ
ְָ 3תה ִמ ֵָ 1
ר%תיו ו ָ
ִמ ֵָ 7
א%מר
ֲב ְר ָכ ְ? ִא ַ
יל ! ַ' ֶ1ה א ָ
יל ִ ,א ָ
יל ְַ 8 ,מרִ :א ָ
/כ ֵֶ 3;ֵ 'ִ 3ל ֵ
ְ
ת/קי ; ְֵֶ =3הא ִצ ְָ -
י ְמ ִ
ר%ת ָ
ת/קי ֲ ,הרֵי ֵֶ 7
י ְמ ִ
ר%ת ָ
ָל ְ ְֶ=3הֶ 7ֵ /
יֲ ,הרֵי
ע%ברֶת ְַ 9ח ֶָ 9
1:ת ַה ַ1יִ ֶ
ָאה; ֵֶ 9ְ 3הא ַ
ָאהֲ ,הרֵי ִצ ָ ְ -נ ֶ
נֶ
יֵ .א ָ-א ,י ְִהי רָצ4ָ 3ֶ %ל נ ְִטיע%ת
ע%ברֶת ְַ 9ח ֶָ 9
1:ת ַה ַ1יִ ֶ
ַ
מ%ת ְ!
?%ט ִעי ִמ ָ ְ 1י ְִהיָ 4ְ /
ְֶ 3
ֲב ְר ָכ ְ? ִא ַ'%9רָהֲ ,הרֵי %9רָה; ִא ְ'ע ֶֹ3ר,
9:ה1ֶ 'ַ ,ה א ָ
ָ $:
ֱצ ֵאי
ֲהרֵי ע ֶֹ3ר; ִא ַ' ָ'נִיֲ ,הרֵי ָ'נִיֵ .א ָ-א י ְִהי רָצְ=3ֶ %הֶ /צא ָ
מ%ת ְ.
י ְָ 4
ֵמ ֶע ָ
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ָת ִבי  #היו יושבי:
הֲו %י ְ
ימא ָמר ִמ ְָ -תא  #יאמר
ֵל ַ
אדוני דבר תורה1ָ 3ֶ :א
ֶ3ט #
י ְַק ִ6י ָקנֶה ַלֶ /
המאכל נכנס דר
הוושט ,וכשידבר נפתח
הלשו שעל פי הקנה
ונכנס המאכל לקנה
ומסתכ 4ִ :י הֲוִ %מ ְַ 7ט ִרי
 #כאשר רב נחמ נפרד
ֲד ֵדי #
מרב יצחקֵ :מה ָ
יר%תיו
אחד מהשניָ 7ֵ :
ת/קי  #לאד רעב:
ְמ ִ
ָאה  #לנוח תחתיו:
ִצ %-נ ֶ
1:ת ַה ַ1יִ  #לצמא:
וְ ַ
מ%ת ְ  #בתורה
י ְִהיָ 4ְ /
ועושר וכבוד:

אמוראי בבל

רב נחמ

שאלות
 .1שתי בקשות ביקש רב נחמ מרב יצחק.
א .העתק מהסוגיא את הבקשה הראשונה____________________________:
ב .מדוע סירב רב יצחק לבקשה זו?ֹ________________________________
 .2מדוע אסור לשוחח בשעת הסעודה לפי רבי יוחנ ? סמ את התשובה הנכונה!
א .סכנת נפשות .ב .ביטול תורה.

ג .השלח הוא כמו מזבח .ד .שמא ישכח לבר.

♦  .3מה שואל הב איש חי בש החיד"א?

ב איש חי בהר#בחוקותי
אי משיחי בסעודה :כתב הגאו חיד"א,
שלא נמצא שו חכ וחסיד שנזהר בזה.
ונחה דעתו דעת עליו  ,שבזמנ היו מסובי
באכילת וההיזק מצוי ,ובזמ הזה יושבי
ישר .ולכ בליל פסח שכולנו מסובי ,
חייבי מ הדי להיזהר בדבר זה:

_________________________
_________________________
מה תשובתו?_________________
_________________________
מתי אי לשוחח בסעודה בזמננו ומדוע?
_________________________

 .4העתק מהסוגיא את הבקשה השנייה שרב נחמ ביקש מרב יצחק!______________
הא רב יצחק מילא את בקשתו זו?________________________________
 .5למה נזקק האד שהל במדבר? א _________.ב _________.ג__________.
במה האיל סיפק צרכי אלו? א _________.ב _________.ג__________.
♦  .6מה הנמשל לדברי הבאי:
א .איל מאכל____________:
ב .הפירות המתוקי_________:
ג .הצל של האיל __________:
ד .המי________________:

מהרש"א
כי האד ע Hהשדה :שאיש כשר ותלמיד חכ
דומה לע Hמאכל ,אבל הרשע דומה לאיל סרק.
דימה כא את הצדיק בשלוש מעלות טובות...
פירות המתוקי ה משל התורה ,צל הוא משל
לעושר ,ואמת המי הוא משל הבני:
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תולדות אמוראי
עיי בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .7#11
דורו ומשפחתו :סת רב נחמ בתלמוד
הוא רב נחמ בר יעקב ,דור שני לאמוראי

)שפת החידקל(; ומשנבנתה נהרדעא

בבל .רב נחמ היה נשוי לילתא ,בתו של

מחדש ,היה ש רב נחמ לדיי ולראש.

רבו  #רבה בר אבוה ,וזכה לבני תלמידי

תורתו :רב נחמ היה מומחה בדיני ממונות

חכמי ולעושר.

)מפני שלמד תורה מפי שמואל המומחה

רבותיו ותלמידיו :רב נחמ היה תלמידו
של רבה בר אבוה ממשפחת ראש הגולה,

בזה ,ומפני קרבתו למשפחת ראש הגולה #
מקו הדי והמשפט( ,לפיכ כלל בידנו:

וכ למד מפי שמואל ראש ישיבת נהרדעא,

הלכה כרב נחמ בדיני ממונות .רב נחמ

ומפי רב הונא בסורא שהיה לו לרב חבר.

תיק שבועת היסת לכופר בכל.

רב נחמ היה חבר לרב חסדא ולרב ששת,

מידותיו :רב נחמ הצטיי בענוותנותו,
וכשטעה בדרשה שלח להודיע לתלמידי:

מתלמידיו :רבה ורב יוס ,$רבא.

דברי שאמרתי לפניכ טעות ה בידי.

מגוריו :רב נחמ התגורר בנהרדעא )שפת

וכשפרצה מגפה באר Hישראל גזר תענית

נהר פרת( .אחרי חורב נהרדעא במלחמה,

ואמר :א גבירה לוקה שפחה לא כל שכ .

וכ לחכמי אר Hישראל עולא ורב יצחק.

עבר לישיבתו של רבה בר אבוה במחוזא

 .7מי היו רבותיו של רב נחמ ?____________________________________
מי היו חבריו?_____________________________________________
ומי היו תלמידיו המובהקי?____________________________________
 .8מהו סדר הדורות הנכו לגבי האמוראי הבאי :רב נחמ  ,רב הונא ,רבה ,שמואל ,רבא.
א.

ב.

ד.

ג.
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רב נחמ
 .9עיי בקטע וכתוב ,מי עמדו בראש הישיבות הבאות:

א .סורא ___________:ב .מחוזא ___________:ג .נהרדעא___________:
 .10ילתא :א .מה ש אביה?______________________________________
ב .מה ש בעלה?__________________________________________
 .11הבא דוגמא מהקטע לגדלותו של רב נחמ בתחומי הבאי:
א .מידת הענווה___________________________________________:
ב .אהבת אר Hישראל_______________________________________:

מקורות נוספי לעיו
-Lה/
ָל/תא ְוכ ְ
ֲמרָה ֵלי* :רֵיָ M 3
ַח ָמ  ,א ַ
ֲתאי ְל ַק ֵ1י* ְ6רַב נ ְ
סוכה ד $לאַ :ה ִהיא ַס ְב ָ9א ַ6א ַ
ֲמרָה
ַח ָמ  .א ַ
ַM3:ח ַ'* ַרב נ ְ
ַחה ו ְָלא ְ
ָת ִביְ .צו ָ
ז/לה הֲו %י ְ
4Lה ְָ M
ָל/תאָ 0'ַ ,
ַ' ַנ ְֵ 6בי רֵיָ M 3
רָ
ְחא ַק ַ1יְכ /ו ְָלא
ְת ְמנֵי ְסרֵי ַע ְב ֵדיָ ,צו ָ
ֲב/הא ְָ 9לת ֵמ8ה ו ַ
ֵלי*ִ :א ְָ 9תא ֲַ 6הוָה ֵלי* ַלא ָ
ְאי ָל* ֵא ָ-א ְֵ 6מי ֵע ִצי ִ' ְל ַבד.
יתא ִהיא ָ6א ,ו ֵ
ַח ָמ ִ 7ָ :ע ָ
ֲמר ְלה /רַב נ ְ
ִ Mְ 3:חיתַ /ב*! א ַ
ְ
ַחה
רש"י וביאורי מיליַ :ה ִהיא ַס ְב ָ9א  #עבדי ראש הגולה סיככו בעצי שגזלו ממנהְ :צו ָ
ֲב/הא  #לאברה אבינו ילידי ביתו שמנה
 #להחזיר לה את העצי עצמ ולא דמיַ :לא ָ
יתא  #קולנית היא זוֵ :א ָ-א ְֵ 6מי ֵע ִצי  #תקנת השבי ,שהגוזל קורה
עשר ושלש מאותִ 7ָ :ע ָ
ובנאה בבירה אינו חייב לקעקע את בניינו אלא ישל דמי בלבד:

ֲביד?
ֲמרֵ ,ה ִיכי ַנע ֵ
ַח ָמ  .א ַ
יתה6ְ /רַב ה/נָא ֲהוָה ַל* ִ6ינָא ַק ֵ1י* ְ6רַב נ ְ
שבועות ד $לִ 6ְ :ב ְ
ְ9י* ְַ 6ב ַעל ִ6ינָא; ָלא ֵאיקִ /מ ַ; ֵַ ,*1א ֶ3ת ָח ֵבר ֲהרֵי ִהיא
ִאי ֵאיקִ /מ ַ; ִַ ,*1מ ְס ַָ 9ְ 9מ ַט ַענ ֵ
ְאיק./
ְֵ 3די ִע ָ-וַאי ו ֵ
ְ:פרַח ָע ַלי ַ'ר /ָ :זָא ו ָ
ֲמר ֵלי* ְל ֵַ 1ָ 3עי*ֵ :צא ו ְ
ְָ 4ח ֵבר .א ַ
:פ ַרח ָע ַלי ַ'ר /ָ :זָא
יתה # /אשתוַ 6ְ :רב ה/נָא  #משמת רב הונאְ :
רש"י וביאורי מיליִ 6ְ :ב ְ
 #ואעמוד ולא יבי בעל דינה שבשבילה עמדתיֵ 3ָ :די ִע ָ-וַאי  #יזרק עלי:

♣

♣
72

♣

רב ששת

אמוראי בבל

ַרב ֵ ֶת
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .17

מסכת ברכות ד! נח ע"א
)(י
*%לי ֵ
,י ָע ְל ָמא ְל ַק ֵרַב ֵ ֶת ַס'ֵי נְה%ר ֲהוָה .הֲוָ %ק0ז ְִלי ֵ .
ֲמר
13קי ,א ַ
) ְֵ .חיַ 2הה1א ַצ ִ
ֲדיְה 1רַב ֵ ֶתְ .
ַמ ְל ָ.א ,ו ְָק 0זֵל ַ*ה ַ
ָד ְענָא ְט ֵפי
ֲמר ֵלי8ָ :2א ֲחזֵי ְ3י ַ
ֵליַ :2ח ְצ ֵ*י ְל ַנ ֲהרָאְ .ַ ,ג ֵני ְלָיא? א ַ
ִמ.ְָ 9
ֲתא
13קי :א ָ
ֲמר ֵליַ 2הה1א ַצ ִ
ְא ,א ַ
ֲל! '-נ ְָ3א ַק ַ:י ְָ8א.ִ .י ָקא 0ו ָ
חַ
0תי.
ֲמר ֵלי 2רַב ֵ ֶתָ :לא ָק ֵ
ַמ ְל ָ.א .א ַ
13קיָ :ה ָ ָתא
ֲמר ֵליַ 2הה1א ַצ ִ
ְא ,א ַ
ֲל! '-נ ְָ3א ְִ 8נָינָא.ִ .י ָקא 0ו ָ
חַ
0תי ַמ ְל ָ.א.
ֲמר ֵלי 2רַב ֵ ֶתָ :לא ָקא ֵ
0תי ַמ ְל ָ.א .א ַ
ָקא ֵ
ַ3אי ָה ָ ָתא
ֲמר ֵלי 2רַב ֵ ֶת :ו ַ
יתאי.ִ .י ָקא ָ ְת ָקא ,א ַ
ָח ֵלי! ְִ 8ל ַ
0תי ַמ ְל ָ.א.
ֵ
כ1תא
ֲמר ֵליַ 3ְ :2מ ְל ָ
13קיְ :מנָא ָל ְ ָהא? א ַ
ֲמר ֵליַ 2הה1א ַצ ִ
אַ
יעאְ 3ִ ,כ ִתיבֵ " :צא ו ְָע ַמ ְד ָָ 8ב ָהר ִל ְפנֵי
כ1תא ְִ 3ר ִק ָ
)ר ָעא ְֵ .עי; ַמ ְל ָ
ְְ 3
1מ ַ ֵ*ר ְס ָל ִעי
ְחזָק ְמ ָפרֵק ָה ִרי ְ
ד%לה ו ָ
ְר1ח ְ' ָ
ה' ,ו ְִהֵ9ה ה' ע ֵֹבר ,ו ַ
ְ)חר
ַע ה'; ו ַ
ַע ,לֹא ָבר ַ
ר1ח ר ַ
ְ)חר ָה ַ
ר1ח ה'; ו ַ
ִל ְפנֵי ה' ,לֹא ָב ַ
ְ)חר ָה ֵא ק%ל ְָ 3מ ָמה ַד ָ?ה".
ַע ֵא ,לֹא ָב ֵא ה'; ו ַ
ָהר ַ
ֲלינְה1
ר%הי ַ.ח ִ
0מ ִריַ ,ח ְב ִ
13קי? ִא ָ.א ְְ 3
ֲליַ 3ְ 2הה1א ַצ ִ
ַמאי ָהוֵי ע ֵ
ֲ@ה 'ַל ֶל
ָת; ֵעינָיו *ְ %ו ַנע ָ
0מ ִרי ,רַב ֵ ֶת נ ַ
י.א ְְ 3
ְל ֵעינֵי ;2ו ְִא ָ
ֲצמ%ת:
עָ
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ַס'ֵי נְ ה%ר  הרבה
אור ,כלומר סומא:
הֲוָ %ק0זְ ִלי  היו
)(י ַמ ְל ָ.א
הולכיֵ :
ֲדיְה1
 פני מל*ַ :ה ַ
 ביחד אית:
) ְֵ .חי  2מצאו:
ְ
ַח ְצ ֵ*י ְל ַנ ֲה ָרא 
השלמי
הכדי
לשאיבת מי בנהר:
ְְַ .גג ֵני ְל ָיא  השבורי
להיכ; ,כלומר אתה
סומא ולא תראהו,
להיכ; תל8ָ :א ֲחזֵי
 בא וראהְ :ט ֵפי 
ֲל!  עבר:
יותר :ח ַ
ְ8א  גדוד
'-נְ ָ3א ַק ַ:י ָ
ִ.י ָקא
ראשו;:
0וְ ָא  ברעש:
ָה ָ ָתא  עכשיו:
ֲלינְ הְ 1ל ֵעינֵי 2
ַ.ח ִ
ניקרו לעיניו:
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שאלות
 .1מה הנמשל למילי הבאות שאמר אותו צדוקי:
אַ .ח ְצ ֵ* י ְל ַנ ֲה ָר א___________________________________________:
ב.ַ .גְ ֵני ְל ָיא______________________________________________:
 .2צפני בארמית :שלושה פירושי למילה ' ָהא' .1 :זה )קיצור של האי( .2 .הרי .3 .אבל.
א .מה הפירוש הנכו; במשפט שבסוגיא " ְמנָא ָל ְ ָהא"____________________:
ב .מה הפירוש במשפט " ָהא ָקא ָ'נֵיב ֵלי,ֵ .- 2י ,"2מסוגית רב הונא לעיל_________:
 .3כתוב בטבלה שלפני את השיחה בי; רב ששת והצדוקי כשעבר כל אחד מהגדודי.
מה אמר הצדוקי?

מה אמר רב ששת?

גדוד ראשו;
גדוד שני
גדוד שלישי
 .4כיצד ידע רב ששת את הדברי הבאי:
א .שהמל אינו מצוי ע הגדודי הראשו; והשני?_______________________
ב .שהמל כ; מצוי ע הגדוד השלישי?_____________________________
♦ .5במסכת ברכות ד! נח נאמר" :הרואה מלכי אומות העול אומר :ברו שנת; מכבודו
לבשר וד" .הסבר לפי זה מדוע רב ששת רצה ללכת לקראת המל?____________
 .6מה היה עונשו של אותו צדוקי? אפשרות א'__________________________:
אפשרות ב'______________________________________________:
 .7צטט משפט מהקטע המוכיח את יכולת הראייה המיוחדת של רב ששת כדלהל;:
א .רב ששת מבי; בשכלו יותר ממה שאד רגיל רואה בעיניו_________________:
ב .רב ששת פועל בעיניו באופ; שאד רגיל לא יכול לפעול_________________:
74

רב ששת

אמוראי בבל

תולדות אמוראי
עיי; בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .812
תלמודו ,והיה אומר :שמחי נפשי ,ל

רבותיו ותלמידיו :רב ששת הינו אמורא
מדור שני לאמוראי בבל .תלמידו של רב 

מקרא ,ל משנה.

ראש ישיבת סורא ,וכ; תלמידו של רב הונא

מסופר בתלמוד ,שרב נחמ; העיד על עצמו

 בחיר תלמידיו של רב.

ועל רב ששת ,שלמדו משניות וספרא

רב ששת היה חבר של רב נחמ; ורב חסדא,

וספרי ותוספתא וכל התלמוד .עוד מסופר,

ורב של רבה ורב יוס! ושל אביי ורבא.

שרב חסדא היה נרעד מבקיאותו של רב

תולדות חייו :רב ששת היה סגי נהור ,א
היה פיקח מאוד וראה בעיני שכלו מה

ששת במשנה וברייתות ,ורב ששת היה
נרעד מכח פלפולו של רב חסדא.

שאד רגיל אינו יכול לראות.

במחלוקות בי; רב נחמ; ורב ששת ,נקבעה

רב ששת היה איסטניס וחלש בגופו ,והיו

הלכה כרב נחמ; בדיני ממונות וכרב ששת

לו בנות א לא בני.

באיסור והיתר.

גדולתו בתורה :רב ששת עמד בראש בית
מדרש בעיר שלחי שעל שפת נהר החידקל.

רב ששת נהג בחסידות ,והעיד על עצמו
שלא היה הול ארבע אמות בלא תפילי;,

כל שלושי יו היה רב ששת חוזר על כל

ומסופר שזכה לראות גילוי שכינה.

 .8השל את הקטע שלפני!
רב ששת הינו אמורא מדור ______________ לאמוראי ________________.
עמד בראש בית מדרש בעיר _____________ שעל שפת נהר _____________.
 .9רבותיו חבריו ותלמידיו:
א .מי היו רבותיו של רב ששת?__________________________________
ב .מי היו חבריו?___________________________________________
ג .ומי היו תלמידיו?_________________________________________
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 .10כתוב את האמוראי שלפני לפי הסדר הנכו;! רב הונא ,אביי ,רב ,רב ששת ,רב יוס!.
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

 .11כיצד נהג רב ששת בתחומי הבאי. :
א .חזרה על לימודו_________________________________________:
ב .מצות תפילי;___________________________________________:
 .12כיצד נפסקה ההלכה במחלוקות בי; רב ששת ורב נחמ;:
א .בדיני ממונות ______________:ב .בדיני איסור והיתר______________:
מי שני האמוראי הקודמי שג לגביה נאמר כלל הלכתי זה?______________

מקורות נוספי לעיו;
ֲפְ 1,מ ַה ֵ.ְ ,
0מר :א ִ
ע%מד .רַב ֵ ֶת ַ
0מרֵ :מ ֵ
ברכות ד! לֵ :ה ִיכי ְמ ַצ ֵ,י ַל ?2רַב ִח ְס ָ3א ַ
ֲמר ֵלי 2רַב ֵ ֶת
0ר ָחאָ ,ק רַב ִח ְס ָ3א ו ְָקא ְמ ַצ ֵ,י .א ַ
רַב ִח ְס ָ3א ְורַב ֵ ֶת הֲוָ %קְ 0ז ִלי ְ* ְ
ַמי
א%ק ַמ; נ ֵ
ֲמר ֵליְ :2
1מ ַצ ֵ,י .א ַ
ֲמר ֵליָ :2ק ֵאי ְ
ְל ַ ֵָ :עיַ :2מאי ָקא ָע ֵביד ַרב ִח ְס ָ3א? א ַ
ֲצ ֵ,י! ִמ ְהי%ת ט%ב )ל ִ?ָ 8רֵא רַע:
ְל ִד ִידי ַוא ַ
0ר ָחא  היו
יכי ְמ ַצ ֵ,י ַל  2אי מתפלל תפילת הדר :הֲוָ %קְ 0ז ִלי ְ* ְ
רש"י וביאורי מיליֵ :ה ִ
הולכי בדרָ :ק  עמדְ :ל ַ ֵָ :עי  2למשמשוַ :מאי ָקא ָע ֵביד  סומא היה ושאלו מה
ידי
א%ק ַמ;  העמד אותיְ :ל ִד ִ
1מ ַצ ֵ,י  עומד ומתפלל תפילת הדרְ :
עושה רב חסדאָ :ק ֵאי ְ
 לעצמיִ :מ ְהי%ת ט%ב )ל ִ?ָ 8רֵא ַרע  הואיל וחברי עומד ואני יכול להתפלל מעומד ,לא
אקרא רע להתפלל מהל וא! על פי שמותר:

♣

♣
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ַרב ִח ְס ָדא
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .קרא אותה שוב עד שתבי כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1#8

מסכת ברכות ד %מא ע"ב
ע&ד ָתא,
ָת ִבי ִ' ְס ָ
רַב ִח ְס ָ)א ְורַב ַה ְמנ&נָא הֲו& י ְ
,יְת* ְל ַק ַ+יְה* ְַ .מרֵי ו ְִר&+נֵי.
ֵי/א.
ְ .,מרֵי ְ'ר ָ
ְַ /קל רַב ַה ְמנ&נָאֵ 'ָ ,ר ְי ַ
ֲמר ֵלי 0רַב ִח ְס ָ)אָ :לא ְס ִבירָא ֵליָ 0מר ְל ָהא
אַ
ימא ִר ִ'י י ְִצ ָחק3ָ " :ל
ית ָ
י&ס ,%ו ְִא ֵ
ֲמר רַב ֵ
ַ)א ַ
ָכה"?
ק&ד ַל ְ'ר ָ
ַה ְ +5ק ָ) ְ' ָפס*ק זֶה ֵ
י/י ְל ֶארֶ.7
ֲמ ִ
ֲמר ֵלי :0זֶה ִֵ /ני ְל ֶארְֶ 7וזֶה ח ִ
אַ
ָהיב ַל ִנ ְג ֵרי ְ) ַפ ְרז ְָלא
ֲמר ֵליַ :0מא י ֵ
אַ

רש"י וביאורי מילי
,יְת* ְל ַק ַ+יְה*  #הביאו לפניהַ /ְ :קל #
י/א  #בהתחלה :זֶה ֵ/נִִנִנני
לקחֵ 'ְ :ר ָ
ְל ֶא ֶר' # 7אר 7זית שמ ודבש' ,ותמרי
שני לאר 7זה שבסו %הפסוק :וְ זֶה
י/י ְל ֶא ֶר' # 7אר 7חיטה ושעורה'
ֲמ ִ
חִ
וכו' ,והרימו חמישי לאר 7זה שבראש
ָהיב ַל  #מי ית לי :נִִננִנ ְגְג ֵרי
הפסוקַ :מא י ֵ
ְ) ַפ ְרזְ ָלא  #רגלי של ברזל* :נְ ִַ +ְ /עינ ְָ #
נשמש ונל אחרי תמיד:

ְִ +ְ /עינ ְָ:
*נ ַ

שאלות
 .1איזה פירות הגישו לפני רב חסדא ורב המנונא בסעודה?___________________
מאיזה פרי אכל רב המנונא תחילה?________________________________
מדוע הקדי לאכול פרי זה?____________________________________
 .2לפני ענבי ,תאנה ,רימו  ,זית ,ותמר .כתוב את סדר אכילת לפי דעת רב המנונא?
א.

ב.

ד.

ג.
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 .3פרש את המשפטי הבאי:

ע&ד ָתא"______________________________________:
ָת ִבי ִ' ְס ָ
א" .הֲו& י ְ
ְִ +ְ /עינ ְָ"____________________________:
ָהיב ַל ִנ ְג ֵרי ְ) ַפ ְרז ְָלא *נ ַ
בַ " .מא י ֵ
 .4מי אמר למי:
י&ס_________________________:"...%
ֲמר רַב ֵ
אָ " .לא ְס ִבי ָרא ֵליָ 0מר ְל ָהא ַ)א ַ
י/י ְל ֶארֶ_______________________________:"7
ֲמ ִ
ב" .זֶה ִֵ /ני ְל ֶארְֶ 7וזֶה ח ִ
ְִ +ְ /עינ ְָ"____________________________:
ָהיב ַל ִנגְ ֵרי ְ) ַפ ְרז ְָלא *נ ַ
גַ " .מא י ֵ
 .5הוכח מהסוגיא שרב חסדא קיבל את דעת רב המנונא ,שהתמרי קודמי לברכה!
_____________________________________________________
 .6צפני בארמית :יש שני פירושי לקידומת הקישור @ :א .על .ב .את.
ֲד ֵדי  #זה את  /על זה:
ְידי  #על ידיְ )ַ , :ע ָ # ְ .את דעת, :ה ָ
דוגמאותָ , :הא  #על זאת, :י ֵ
א .חפש בסוגיא מילה ע הקידומת @______________________________:
ב .פרש מילה זאת יחד ע הקידומת_______________________________:
שלח ערו סימ ריא

♦ .7כתוב לפי פסקי השלח ערו שלפני:
מדוע?_____________________

סעי %ה :הא דחיטה ושעורה קודמי,
דוקא כשעשה מה תבשיל או פת; אבל

ב .חיטי וענבי ,מה קוד?_________

הכוסס חיטה שברכתו בורא פרי האדמה,

א .עוגה וענבי ,מה קוד?__________

מדוע?_____________________
♦ .8לפני ענבי ורימוני .באיזה מקרה לפי
הרמ"א ,אפשר להקדי ולבר על הרימו ?
__________________________
__________________________
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אינה קודמת לברכת בורא פרי הע:7
הגה :כל הא דאמרינ דאחד קוד
לחברו ,היינו שרוצה לאכול משניה;
אבל א אינו רוצה לאכול משניה ,אינו
מבר אלא רק על זה שרוצה לאכול ,א%
על פי שג השני מונח לפניו:
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תולדות אמוראי
עיי בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .9#13
רבותיו ותלמידיו :רב חסדא שיי לדור
שני לאמוראי בבל .היה תלמיד מובהק של

גדולתו בתורה :רב חסדא היה מתמיד
עצו .כשאמרה לו בתו שיש מעט ,השיב

רב ,ותלמיד חבר של רב הונא.

לה :עוד מעט יבואו הימי שאחר המיתה

רב חסדא היה חבר של רב נחמ רב ששת

שפטור מתורה ומצוות ויש הרבה.

ורב המנונא ,ורב של חתניו רמי בר חמא

רב חסדא עסק בהלכה ובאגדה ,היה חרי%

ורבא ,וכ של רבה ואביי.

מאוד בשאלותיו ,עד שמסופר שרב ששת

תולדות חייו :רב חסדא היה כה  .בגיל
שש עשרה נשא את נכדתו של רב לאשה,

חברו היה נרתע בכל גופו מכוח פלפולו
של רב חסדא .משנפטרו רב הונא בסורא

והתגורר בכפרי שבבבל )סמו לסורא(.

ורב יהודה בפומבדיתא ,היה רב חסדא

רב חסדא זכה לשלושה שלחנות :חיי,

לראש ישיבת סורא לעשר שני.

בני ,ומזונות .בצעירותו היה עני מרוד,

צדקותו :רב חסדא ורבה תלמידו ,זכו
לתואר 'רבנ צדיקי' ,על שהורידו גש

היו לו בני תלמידי חכמי ובנותיו נישאו

בתפילת .משהגיע עת פטירתו של רב

לגדולי האמוראי .זכה לאריכות ימי

חסדא ,מלא המות היה מוכרח להבהילו,

ונפטר בגיל תשעי ושתי.

כדי להפסיקו מתלמודו ויוכל להמיתו.

עסק בעשיית שיכר ונהיה לעשיר מופלג.

 .9על איזה אמוראי מדובר במשפטי שלפני?
א .שלושת חבריו__________________________________________:
ב .שני חתניו_____________________________________________:
 .10בראשות איזה ישיבות עמדו שלושת אמוראי בבל שלפני?
א .רב חסדא _________:ב .רב הונא _________:ג .רב יהודה__________:
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 .11באיזה הקשר הוזכרו בקטע המספרי הבאי?

א .שש עשרה____________________________________________:
ב .תשעי ושתי__________________________________________:
ג .עשר________________________________________________:
 .12שני מעלות היו לרב חסדא שבזכות זכה לגדול בתורה .איזה ה?
א ________________________.ב_________________________.
 .13רב חסדא זכה לשלושה שלחנות .מה שלושת השלחנות ובמה בדיוק זכה?
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
ג____________________________________________________.

מקורות נוספי לעיו
ָתי0
ֲד ֵדי ,רַב ִח ְס ָ)א ִמ ְר ְָ .ע ְִ Gפו ֵ
ֲדי ה ָ
עירובי סז :רַב ִח ְס ָ)א ְורַב ֵ/ֶ /ת ִ3י ָפ ְג ִעי ַ'ה ֵ
*Hלי)ְ 0רַב ִח ְס ָ)א:
*Iפיִ 0מ ְִ Hל ֵ
J5יֵ 0
ָתא ְ)רַב ֵ/ֶ /תְ ,ורַב ֵ/ֶ /ת ִמ ְר ַ.ע ֵ 3
ִמ ְַ +ת ְני ָ
*Hלי # 0חרי %ועמוק ביותר:
ָתא ְ) ַרב ֵ/ֶ /ת  #שהיו משניות סדורות לוִ :מ ְִ Hל ֵ
רש"יִ :מ ְַ +ת ְני ָ

י&מאֲ .הוָה ָקא ָח ֵליִ /ל ַ'יְה*.
J5י ָ
ָת ִבי ְ' ִדינָא ֵ 3
ַ'ה ַ'ר רַב ה*נָא הֲו& י ְ
שבת י :רַב ִח ְס ָ)א ְור ָ
ְ.נָא ְלה* רַב ִחָKא ַ'ר רַב ִמ ִ) ְפ ֵ.יַ " :וֲַ Kעמֹד ָה ָע ַעל מ ֶֹ/ה ִמ ַה' ֶֹקר ַעד ָה ָערֶב" .ו ְִכי
ל&מר ָל ְ,
ֲGית? ֵא ָJא ַ
י&/ב ו ְָד ָ3ל ַה&. ?&J53 &Kרָת& ָמ ַתי ַנע ֵ
ֲלה ַעל ַ) ְע ָ/ֶֹ +/ֶ ְ .ה ֵ
ַ.ע ֶ
ֲGה %.ָ /5
ֲלה ָע ָליו ַה ָ3ת*ב ְִ 3אַ *Jנע ָ
,חתַ ,מע ֶ
ֲפָ /ָ *Jעה ַ
ֲמ &.א ִ
ֱמת ַלא ִ
ָ3ל ַ)ָ)ִ )ָ /ֶ Kי א ֶ
ֵא/ית:
ֲGה ְבר ִ
ר* ה*א ְ' ַמע ֵ
ְל ַה ָNד&ְ 'ָ /
רש"יָ :ח ֵליִ /ל ַ'יְה*  #מצטערי שלא עסקו בתורה.ְ :נָא ְלה*  #שגדול שכר הדייני:

♣

♣
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ַרב ִא ָא ַר  ֲה ָבה
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי" .קרא אותה שוב עד שתבי $כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1&8

מסכת תענית ד' כ ע"ב
ְה ְר ְ ָעאָ ְ ,לא ֲהוָה ָח ֵלי' רַב
ע)עה ַ ֲהוַאי ִנ ַ
יתא ְר ָ
ֲ* ָ
ַה ִהיא א ִ
יסר ְ*נִי.$
תרֵַ -ְ ,ל ַ
ְמא ְ ְ
)תַ ' ,,על ַ.ב ְ ָקי ָמ)אל ַ
)* ֵ
ְ
מ)אל
ֲמר ֵליֵ *ְ ,
ֲבה ְל ָה ָת" .א ַ
י/מא ַחדִ ,א ְַ 0לע רַב ִא ָא ַר ה ָ
ָ
י4א רַב
ֲמר ֵליָ :,לא ְצ ִר ְיכנָא ָה ִא ָנָאִ ְ ,א ָ
ַ0י'! א ַ
ֵיתי ָמר נ ִ
ְלרַב :נ ֵ
ְכ)תי ,ו ְָלא ִמ ְס ְֵ -פינָא.
ֲדִ ,$נ ְִפי* ז ֵ
ֲבה ַה ַ
ִא ָא ַר ה ָ
יעא ,ו ְָב ֵעי
יתא ְר ִע ָ
רַב ה)נָא ֲהוָה ֵליַ ,הה)א ַח ְמרָא ְ ַהה)א ֵ ָ
ֲבה ְל ָה ָת"ַ ,מ ְ* ֵכיַ *ְ ִ ,מ ְע ָ-א
ְל ַפ/5יֵיַ .,עְֵ 6ליְ ,לרַב ִא ָא ַר ה ָ
ֲבה,
ר ִ.י* רַב ִא ָא ַר ה ָ
יתאְ .
ַעד ְ ַפ ְ5יֵיַ ָ .,תר ִנ ְַפקְ ,נ ַפל ֵ ָ
ע/ל" ל ַי ֲעמֹד ָ 7ד"
ֲמר ִר ִי ַיַ5איְ :ל ָ
ִא ְַ 0פדְ .ס ַבר ַל4ִ ,י ָהא ַא ַ
ע9/י $ל /נֵס.
ע9/יִ $לי נֵס:ָ *ֶ ,א ֵאיִ $
ֹאמר ִ
ִ ְמקַ "/ס ָ4נָה ְוַ 6
ֲבה? ִ4י ָהא ְ ִא ְַ -מר*ָ :אֲל)
ע/ב ֵדיְ ,רַב ִא ָא ַר ה ָ
ַמאי ֲהוָה ָ

ביאורי מילי"
יתא & חורבה:
ֲ* ָ
אִ
ַ ֲהוַאי & שהיתה:
)ת & ,תחתיה:ַ
ת ַר,
ְ ְ
ִא ְַ 0לע
ְל ָה ָת"
ָה ִא ָנָא
ֲד& $
ַה ַ

& במקומה:
& הזדמ:$
& לש":
& עכשיו:
ביחד אתנו:

נְ ִפי* & מרובהָ :לא
ִמ ְס ְֵ -פינָא & איני
פוחדַ :ח ְמ ָרא & יי:$

יתיְ ,ולֹא ָצ ַע ְד ִ-י ִ ְפנֵי ִמי ֶ*ָ.ד/ל
תִ ֵ /
ָמי לֹא ִה ְק ַ> ְד ִ-י ְ ְ
ִמַ 6

ָב ֵעי & רצהַ ָ :תר
ִנְ ַפק & אחרי שיצא:
עָ /ב ֵדי & ,מעשיו
הטובי":
ִ4י ָהא
ְ ִא ְַ -מר & כמו זה

ֲב ִריְ ,ולֹא
ֵ*נַת ֶק ַבע ְולֹא ֵ*נַת ֲערַאיְ ,ולֹא ַ-ִ 9ְ 9י ְ ַת ַָ 0לת ח ֵ

שנאמרֲ ַ :ה ִכי ָנת& /
בכינויו:

7מר ָל ֶה":
ָמי"? ַ
ַכ ָ -י ִ
ֲבה:ֶ ַ :ה ֶה ֱאר ְ
ידיו ְלרַב ִא ָא ַר ה ָ
ְַ -ל ִמ ָ
ר ַע
ִמ ִֶ5:יְ ,ולֹא ִה ְר ַה ְר ִ-י ַ ְ:ב/א/ת ַה ְ? :טָ5פ/תְ ,ולֹא ָה ַל ְכ ִ-י ְ
ָ*נ ְִ-י ְ ֵבית ַה ְִ :דרָ* לֹא
)בלֹא ְִ -פ ִ@יְ ,$ולֹא י ַ
/:ת ְלֹא /-רָה ְ
ֲב ִרי ַ ֲה ִכי ָנת:/
ָאתי ַלח ֵ
ָקר ִ
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שאלות
ֵיתי ָמר נ ִַ0י'" .מדוע רב ושמואל לא קיצרו את הדר?____________________
" .1נ ֵ
יו" אחד רב ושמואל נמנעו מהקפת הדר ,מדוע?_______________________
 .2באיזה דורות פעל רב אדא בר אהבה לפי המשתמע מסוגיתנו?________________
הא" פעל בבבל או באר Cישראל?_________________________________
באיזה עיר היה המעשה ע" רב ושמואל?_____________________________
 .3צפני" בארמית :בהקשר לאיזה עניי $הוזכרו המספרי" הבאי" בסוגיא:
אַ .ח ד_________________________________________________:
יסר_______________________________________________:
בֵ -ְ .ל ַ
ר ְ ָעא & ארבעהַ .ח ְמ ָֹשא & חמישה.
שי" לבַ :חד & אחד-ְ .רֵי & שני"ָ -ְ .ל ָ-א & שלושהְ .
ֵיסר & שני" עשר.
ַח ְד ַסר & אחד עשר-ְ .ר ַ

יסר & שלושה עשרֶ .ע ְשֹ ִרי & $עשרי":
ְֵ -ל ַ

 .4בשני מקרי" נכנס רב אדא בר אהבה לחורבה.
ע" מי נכנס בפע" הראשונה?_________ ע" מי נכנס בפע" השנייה?_________
ע9/יִ $לי נֵס".
ֹאמר ִ
ע/ל" ל ַי ֲעמֹד ָ 7ד" ִ ְמקַ "/ס ָ4נָה ְוַ 6
ֲמר ִר ִי ַיַ5איְ :ל ָ
" .5א ַ
הא" רב ושמואל ורב הונא חששו לדברי רבי ינאי?_______________________
מדוע לפי זה נכנס רב אדא בר אהבה לבית הרעוע?______________________
♦ .6עיי $תענית כא ע"א וכתוב ,מי אמר לתלמידיו בהיותו בבית רעוע? "פנו את הכלי" ואחר
כ פנו את מיטתי ,שמובטח לכ" שכל זמ $שאני בבית אי $הבית נופל"__________:
 .7בזכות שבעה דברי" זכה רב אדא בר אהבה לאריכות ימי" .כתוב אות" לפי נושאי":
א .נושא לימוד תורה_________________________________________:
ב .נושא כבוד בני בתו וחבריו___________________________________:
♦" .8לֹא ִה ְר ַה ְר ִ-י ַ ְ:ב/א/ת ַה ְ? :טָ5פ/ת" .מאיזה דבר אחר שהזכיר רב אדא בר אהבה ,אפשר
להבי $את גודל קושי הניסיו $שהיה לו בדבר הזה?_______________________
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תולדות אמוראי"
עיי $בקטע תולדות האמוראי" שלפני ,וענה על שאלות .9&12
לידתו" :וזרח השמש ובא השמש" & לפני

התורה .מעול" לא הקפיד בתו ביתו ,ולא

פטירתו של רבי יהודה הנשיא התנבא,

הל ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילי,$

שזהו יו" מילתו של רב אדא בר אהבה.

ולא פגע בכבוד חברו ,ובשל כ זכה

דורו ורבותיו :רב אדא בר אהבה הינו ב$
הדור השני לאמוראי בבל ,תלמיד מובהק

לאריכות ימי".

של רב ,וחבר" של רב הונא ורב חסדא &

מלומד בנסי" :רב אדא בר אהבה זכה
לשמירה בדר נס ,ותפילתו היתה נענית

ראשי האמוראי" בדור השני.

מיד .מסופר בגמרא שרב אדא בר אהבה

מסופר בגמרא ,שרב אדא בר אהבה

גזר תענית על עצירת גשמי" ,משחל Cנעל

ואמוראי" נוספי" השתתפו בהלווית רב;

ראשונה החל גש" מטפט' ,ומשחל Cנעל

בחזרת" נזקקו לדבר הלכה ולא ידעו ,ק"

שנייה ירד גש" רב .עוד מסופר,

רב אדא בר אהבה וקרע קריעה נוספת ,על

שהאמוראי" לא חששו להיכנס ע" רב

ביטול פסיקת ההלכה שקיבלו מרב".

אדא בר אהבה לבית רעוע הנוטה ליפול,

חסידותו :רב אדא בר אהבה היה מפורס"

לפי שסמכו על זכותו של רב אדא בר

בחסידותו ובמסירות נפשו על קיו" מצוות

אהבה שתג $עליה" ותמנע כל נזק.

 .9השל" את השמות הנכוני" לפי הכתוב בקטע.
"עד שלא כבתה שמשו של ____________ ,זרחה שמשו של _____________".
 .10השל" את הקטע שלפני!
רב אדא בר אהבה שיי לדור ___________ לאמוראי _________ .רבו המובהק
היה ____________ ,וחבריו היו __________ ו___________ ,ראשי הדור
___________ לאמוראי __________.
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 .11הסבר לפי הכתוב בקטע:

א .מדוע קרע רב אדא בר אהבה את בגדו קריעה ראשונה?_________________
ב .מדוע קרע את בגדו פע" שנייה?________________________________
♦" .12טר" יקראו ואני אענה" )ישעיהו סה ,כד( .כיצד התקיי" פסוק זה ברב אדא בר אהבה?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

מקורות נוספי" לעיו$
יֵיַ :מאי ְ*נָא ִרא*/נִי" ְ ִא ְת ְר ִחי* ְלה) נ ִָNא,
ֲמר ֵלי ,רַב ַ> ָ>א ְל ַ
ברכות ד' כ ע"א :א ַ
ַפ ַ*יְה)
ֲמר ֵליַ :,ק ֵָ :אי הֲוָ /קא ָמ ְס ִרי נ ְ
)מאי ְ*נָא ֲאנַָ ְ $לא ִמ ְת ְר ִחי* ַל $נ ִָNא? ...א ַ
ַ
ֲבה ַח ְזַי,
?Oת ַה ֵ4ִ ."Oי ָהא ְרַב ִא ָא ַר ה ָ
0ד ַ
ַפ ִ*יְ $
?Oת ַה ֲֵ ,"Oאנַ $לֹא ָמ ְס ִרינַ $נ ְ
 ְ0ד ַ
ָאל ִהיאָ ,ק" ַק ְר ֵעיִ ,מ.,ַ5
*)קאְ ,ס ַבר ְ ַבת י ְִ9ר ֵ
י*א ְַ 4ר ַ ְל ָ-א ְ ָ
)4תית ַ ֲהוָת ְל ִב ָ
ְל ַה ִהיא ִ
ר ַע ֵמ7ה ז)זֵי:
כ)תית ִהיא*ַ ,יְמ)ְ ְ ,
ַ@אי ִמ ְ@ ָתא ְ ִ
ִאַ .
7מ ִרי :נֵיזִיל
ידיו ָ ְתרֵי4ִ .,י ָה ְד ִרי ְ
ַפ ֵ*יְ ,רַבֲ ,אזַל) ְַ -ל ִמ ָ
ברכות ד' מב ע"ב4ִ :י נָח נ ְ
ֲבל
ָת ִבי ,ו ְָקא ִמ ַ ְעיָא ְלה)ֵ " :ה ֵס)" ַו ְָקא ְ-נַ ,$א ָ
ְונֵיכ)ל ַל ְח ָמא  ְַ 5הר ְ ַנקַ ָ .תר ְ ָכ ְר ִכי י ְ
ִיתא"4ִ ,י ֵה ֵס) ָ ֵמי?
?כ ָ-א ְ> ָלנ ָ
7מ ִרי "נֵיזִיל ְונֵיכ)ל ִר ְפ ָ-א ְד ְ
ָ*ב) ָלא ,אְ ִ /ל ָמא4ֵ ,יוְָ ְ $
יְ
יעה ֳ 7ח ֵרינָא.
ה ַר ַק ְר ֵעיַ ,לאֲח/רֵיְ ) ,ק ַרע ְק ִר ָ
ֲבהְ ,
ידיְה)ָ .ק" רַב ִא ָא ַר ה ָ
ָלא ֲהוָה ִ ַ
ָמ ִרינַ.$
)ב ְר ַ4ת ְמז/נָא ָלא ְ .
ַפ ֵ*יְ ,רַבִ ,
ֲמר :נָח נ ְ
אַ
ידיו ָ ְתרֵי & ,ליווהו לקוברו בעיר אחרת4ִ :י ָה ְד ִרי & כאשר
רש"י וביאורי מילי"ֲ :אזַל) ְַ -ל ִמ ָ
ה ַר ַק ְר ֵעי,
יתא & במקו" פלוניְ :
?כ ָ-א ְ> ָל ִנ ָ
חזרוַ 5ְ :הר ְ ַנק & כ שמוִ :ר ְפ ָ-א & פתְ :ד ְ
ַלאֲח/רֵי & ,קרע שקרע בהספד רבו החזיר לאחוריו ,כדי לקרוע קרע אחר:

♣

♣
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ַרב ַה ְמנ ָנא
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1$8

מסכת מועד קט! ד %כה ע"א
ַ'ה ַ'ר ה&נָא ְורַב ַה ְמננָא,
ַפ ֵ+י) ְ(ר ָ
ִ-י נָח נ ְ
ַמ ֵלי.
+ְ 0/רָאָ ,קמ& ְ 0
ִ ./קינְה& ְל ָה ָת-ִ .י ְמט ִ
ְ
ֲמר& ֵלי):
ָעאַ :מאי ַהאי? א ַ
ֲמר ְלה& ַהה&א ַטָ 1
אַ
ֲד ֵדיָ ,מר ַ 5מרָ :מר
ַ'נַ! ְ( ָקא ָע ְב ִדי ְי ָקרָא /ה ָ
רָ
ֵי+א.
&מר ַ 5מרָ :מר נֵיעל ְ'ר ָ
ֵי+אָ ,
נֵיעל ְ'ר ָ
ֵי+א.
ַ'ה ַ'ר ה&נָא ֵליעל ְ'ר ָ
ֲמר(ִ :ינָא ה&א ְ(ר ָ
אַ
ְֵ6+י)
ַ'ה ַ'ר ה&נָא .נַת&ר ַ-ֵ -י) ו ִ
ַמ ֵלי) ְ(ר ָ
ָח ֵליְ 0 %
ָעא.
ְ( ַהה&א ַטָ 1
י+י ָע ָלה
ֲלי) ַהה&א ְינ& ָקא0ֶ :זַע ְי ִִ +
ַָ 7תח ע ֵ
רכב ֲע ָרבת ָ::
ִמ ָ' ֶבל ְו ִעֵ 9ס ֶפר ִמ ְלחֲמתֵ ...
ָקי ו ְַצ ִ(יק:
ֶפ +נ ִ
ְֵ :מ ַח ְ'בֹא ֵא ָליו נ ֶ
וָ

רש"י וביאורי מילי
ִ ./קינְ ה&
ַפ ֵ+י)  $כאשר נפטרְ :
ִ-י נָח נ ְ
ְל ָה ָת  $העלו לאר= ישראל-ִ :י ְמט
ָ +ְ 0/רא  $כאשר הגיעו לגשר צר ,שאי!
ִ
יכולי! לעבור אלא זה אחר זהָ :קמ&
ַמ ֵלי  $עמדו הגמלי נושאי המיטות
ְ0
במקומ!ַ :ט ָָ 1עא  $סוחר ישמעאלי:
ַר ָ'נַ!  $רבה בר רב הונא ורב המנונא:
ָע ְב ִדי ְי ָק ָרא  $מכבדי זה לזה ,שכל
אחד לא רצה לעבור לפני חברו :נַת&ר
 $נשרו ,משו שביזה לרב המנונא:
ַ-ֵ -י)  $שיניי טוחנותֵ :ס ֶפר ִמ ְלחֲמת
 $ספר תורה:

שאלות
 .1פרש באופ! מילולי ומדויק את המשפטי הבאי הכתובי בקטע )היעזר ברש"י(.
א -ִ " .י ְמ ט ָ +ְ ִ0/ר א"________________________________________:
ַמ ֵלי"____________________________________________:
בָ " .קמ& ְ 0
גָ " .ע ְב ִדי ְי ָק ָרא ֲ /ה ָד ֵדי"_______________________________________:
ד" .נַת&ר ַ -ֵ -י) ְו ִֵ6 +י)"_______________________________________:
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ִ ./קי ְנה& ְל ָה ָת " .א .את מה העלו?_______________________________
ְ " .2
ב .להיכ! העלו?____________________________________________
 .3תאר את הגשר אליו הגיעו המלווי?_______________________________
מדוע הגמלי עצרו מללכת?____________________________________
 .4השל בציטוט שלפני ,לאיזה אמורא הכוונה בכל מילה:
ֵי+א,
" ָמר___________________ ַ 5מרָ ,מר _________________ נֵיעל ְ'ר ָ
ֵי+א".
& ָמר___________________ ַ 5מרָ ,מר _________________ נֵיעל ְ'ר ָ
 .5ארונו של איזה אמורא עבר ראשו! בגשר?____________________________
מה גר לכ שארונו עבר ראשו!?_________________________________
♦ .6הסבר את חטאו של הסוחר הישמעאלי:
א .לפי רש"י_________________:
ב .מה קשה על פירוש רש"י?_______
_________________________
ג .במה חטא לפי העיו! יעקב?_______
_________________________

עיו! יעקב
נתור ככיה :רש"י פירש ,משו כבודו של
רב המנונא .והוא תמוה ,הא כהוג! וכדינא
דיבר ונעשה על פיו ,ולמה נענש?
ויותר נראה לי דנענש לפי שבוודאי היו
ש גדולי ישראל שליוו למתי ,והווי
כמורה הלכה בפני רבו:

 .7צפני בארמית :לפני ארבע מילי מהסוגיא .קשר בי! המילי לבי! הביאורי לקידומת!
ֶשל
ֶש
ֶא ת
ַע ל

ָ +ְ ִ0/ר א
ֲ /ה ָד ֵד י
ַפ ֵ +י) ְ( ַר ָ' ה
נָח נ ְ
ִ( ינָא ה&א ְ( ַר ָ' ה
 .8למה התכוו! התינוק המספיד במילי הבאות שבפסוק:

י+י ________________:בֵ .ס ֶפר ִמ ְלחֲמת )רש"י(____________:
א0ֶ .זַע ְי ִִ +
ֶפ +נ ִָקי ְו ַצ ִ(יק________________:
רכב ֲע ָרבת ________________:ד .נ ֶ
גֵ .
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תולדות אמוראי
עיי! בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .9$13
רב המנונא הראשו! והשני :שני אמוראי

השמש ,יו שמת רב אדא בר אהבה נולד

בש רב המנונא מוזכרי בתלמוד ,ועיתי

רב המנונא בנו".

קשה להבדיל ביניה .הראשו! מדור שני
לאמוראי בבל ,תלמיד של רב וחבר של רב

רב המנונא הראשו! :כלל בידינו :כל
מקו שנאמר 'אמרי בי רב' ,הכוונה לרב

חסדא; והשני מדור שלישי לאמוראי בבל,

המנונא סבא.

תלמיד של רב הונא ורב חסדא ,וחבר של

רב המנונא תיק! את ברכת התורה" :אשר

רבה ורב יוס $ %ראשי הדור השלישי

בחר בנו מכל העמי ...נות! התורה" .הוא

לאמוראי בבל .רב המנונא מוזכר בתלמוד

שאמר" :לא חרבה ירושלי ,אלא בשביל

ג כב! דור של אביי ורבא  $ראשי הדור

שביטלו בה תינוקות של בית רב!"" .כל

הרביעי לאמוראי בבל וא %בתקופה

המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו ,מעלה

מאוחרת יותר ,ולא ברור הא הארי ימי

עליו הכתוב כאילו נעשה שות %לקב"ה

או שזה רב המנונא אחר.

במעשה בראשית" .משנפטר רב המנונא

נאמר במדרש קהלת" :וזרח השמש ובא

ירדו אבני ברד מהרקיע:

 .9השל בטבלה שלפני את הפרטי לגבי רבותיו וחבריו של רב המנונא.
לאיזה דור שיי?

רבותיו

חבריו

רב המנונא סבא
רב המנונא השני
 .10באיזה כינוי מכונה רב המנונא בתלמוד____________________________:
מה משמעות כינוי זה?_______________________________________
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 .11על מי מדובר לפי הכתוב בקטע?

א .ראשי הדור השלישי לאמוראי בבל_____________________________:
ב .ראשי הדור הרביעי לאמוראי בבל______________________________:
 .12כתוב את שמות האמוראי שלפני המוזכרי בקטע ,לפי סדר הדורות.
רב  ,אביי  ,רב המנונא הראשו!  ,רב הונא  ,רב יוס. %
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

 .13איזה ברכה התקי! רב המנונא?__________________________________
מה ירד משמי ביו פטירתו של רב המנונא?_________________________

מקורות נוספי לעיו!
5ד ָ0דל
קידושי! ד %כט ע"בִ :מ ְ'ַ Kַ +ח ֵלי) רַב ִח ְס ָ(א ְלרַב ה&נָא ִ' ְדרַב ַה ְמננָאָ (ְ ,
ֲמר
ס&דרָא .א ַ
ֲתאַ ,ח ְזיֵי) ְ( ָלא ָ7רֵיס ָ
יאה& ְלָי ִדי-ִ .י א ָ
ֲב ֵ
ָד ְ ,ה ִ
ֲמר ֵלי)1ָ+ֶ -ְ :בֹא ְלי ָ
ה&א .א ַ
7/י) ִמֵ6י),
/ה ְ( ִרינְה& ְל ֵ
יבנָאְ .
ֲמר ֵלי)ָ (ְ :לא נ ְִס ְ
ס&דרָא? א ַ
ֵיס ְָ K
ֲמא ָלא ָ7ר ַ
ֵלי)ַ :מאי ַטע ָ
ָס ַב ְ:K
ֲמר ֵלי)ֲ :חזִי ְ( ָלא ָח ֵזית ְלה& ְל7ַ /י ַעד ְ(נ ְ
אַ
ס&ד ָרא  $כדר הנשואי! שהיו
ביאורי מיליַ :ח ְזיֵי)  $רב הונא לרב המנונאָ (ְ :לא ָ7רֵיס ָ
ָס ַב ְ $ Kתישא אישה:
7/י) ִמֵ6י)  $החזיר פניו ממנו(ְ :נ ְ
/ה ְ( ִרי ְנה& ְל ֵ
רגילי! לכסות ראש!ְ :

יחי! ַחֵ1י
ֲמרַ :מ ִִ 6
לתי) .א ַ
ֲר ְי ִ' ְצ ֵ
ָבא ַח ְזיֵי) ְלרַב ַה ְמננָא ְ( ָקא ַמא ִ
שבת ד %י ע"א :ר ָ
ְמ! Kרָה ְלחד:
ְמ! ְִ Kפ ָLה ְלחד &ז ַ
ְעס ִקי ְ' ַחֵ1י ָָ +עה! וְה&א ָס ַבר :ז ַ
על ו ְ
ָ
על  $תורהַ :חֵ1י ָָ +עה $
לתי)  $בתפילתוַ :חֵ1י ָ
רש"י וביאורי מיליַ :ח ְזיֵי)  $ראהוְ 'ִ :צ ֵ
תפלה ,צור חיי שעה היא לרפואה לשלו ולמזונות:

♣

♣
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ַרב ַ ֲה ָנא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .18

מסכת בבא קמא ד" קיז
ֲתא ְל ַק ֵ/י'ְ #רַב.
*) ְבנָא ְ' ַח ְברֵי ,#א ָ
*חו+יֵי ִ
ַברָא ַ' ֲהוָה ֵָ ,עי ְ
ַהה.א ְ -
.מ ֲחוֵינָא! י ְֵתיב
ֲמר ֵליַ :#מ ֲחוֵינָא ַ
ֲמר ֵליָ :#לא ַת ְחוֵי ו ְָלא ַת ְחוֵי .א ַ
אַ
ֲמר ֵלי :#קַ .סק
ק+עיִ #מֵ2י .#א ַ
רַב ַ ֲהנָא ַק ֵ/י'ְ #רַבְ 4ַ ,מ ֵטיְ #ל ֵ
י+חנַָ 4ְ 6בע ְ4נִי.6
ֲל ְ ְ' ָלא ַ) ְק ֵ4י ְל ִר ִ,י ָ
ָאל ,ו ְַק ֵ,יל ע ָ
*ר ָעא ְ'י ְִ5ר ֵ
ְל ְ
ֲרי ָע ָלה ִמ ֶָ ,בל! ִל ַעָ 6ֵ8מר
י+ח ָנ :6א ִ
ֲמר ֵליְ #ל ִר ִ,י ָ
ֲא ַזל רֵיָ 4ל ִקי ,4א ַ
י+חנָ.6
א+תבָ ,ְ #.דרָא ַק ָ/א ַק ֵ/יִ 'ְ #ר ִ,י ָ
יב ָתא ְ' ִל ְמ ַחרְ .ל ָמ ָחר ְ
ְִ ,מ ִת ְ
ֲתי #אֲח+רֵי
*ק ֵ4יְ * .נח ֵ
*ק ֵ4יַ 4ְ ,מ ְע ָ) ָתא ו ְָלא ְ
ֲמר ְַ 4מ ְע ָ) ָתא ו ְָלא ְ
אַ
י+חנְָ 6ל ִר ִ,י
ֲמר ֵליִ #ר ִ,י ָ
א+ת ֵביָ ,ְ #דרָא ְָ ,תרָא .א ַ
ְַ 4בע ָדרֵי ַעד ְ' ְ
.4על!
ֲ5ה ָ
9מ ְר ָ) ַנע ָ
ֲרי ֶַ 4
ְִ 4מעָ 6,ֶ 6+ל ִקי :4א ִ
ֲמר ֵלי:#
ֲמר ,י ְֶהא ַר ֲעוָא ְ' ָהנֵי ְַ 4בע ָדרֵי ֶלהֱוִ +חַ 4ְ ".:בע ְ4נִי .6א ַ
אַ
ְ*ק ֵ4י .אְ +ק ֵמיָ ,ְ #דרָא ַק ָ/א.
ֲמר ְַ 4מ ְע ָ) ָתא ו ְ
ֵי4א .א ַ
ֶנ ְה ַ'ר ָמר ְ,ר ָ
*< ַבע ְִ ,ס ַ) ְר ֵקי,
ָתיב ְ
י+חנֲָ 6הוָה י ֵ
ְ*ק ֵ4יִ .ר ִ,י ָ
ֲמר ְַ 4מ ְע ָ) ָתא ו ְ
אַ
ְ*ק ֵ4י ֵלי.#
ֲמר ְַ 4מ ְע ָ) ָתא ,ו ְ
).תי .#א ַ
ֲדא ְִ ,ס ַ) ְר ָקא ִמ ֵ
ְַ 4לפֵ .לי #ח ָ
*ר ָעא.
יתיב ַעל ְ
).תיַ ,#עד ִ' ֵ
=:הְ ,ִ .ס ַ) ְר ֵקי ִמ ֵ
ַעד ִ' ְַ 4לפֵ .ליְ  #
ֲמר ְלה'ְ :.לִ +לי ֵעינַי
.מ ְס ְר ִחי ְִ -בינֵי .#א ַ
ַברָא ָס ָבא ֲהוָה ַ
י+חנְָ - 6
ִר ִ,י ָ
ְא ְח ְזיֵי'ְ .#לֵ +ליֲ ,#חזָא ִ' ְפ ִרי ָטא ְִ 5פ ֵ)יָ ,#ס ַבר* :חֵ +כי ָק ְמ ַחְֵ 8
וֶ
ַפ ֵ4י.#
ֲלְ 'ַ 4ע ֵ)יְ ,#ונָח נ ְ
ֵ,י !#ח ַ
ַ,נֲַ :6חזֵיתְ .ל ַב ְב ָל9ה ֵה ִיכי ָע ֵביד?
י+חנְָ 6לר ָ
ֲמר ְלהִ .ר ִ,י ָ
ִל ְמ ַחר א ַ
ַ,י ְמ ָע ְר ָתאֲ ,חזָא ַ' ֲהוָה ָה ְדרָא ֵלי#
ֲמרֵ .ליְ 'ַ :#ר ֵיָ #ה ִכיָ .על ְלג ֵ
אַ
?.מ ְְ ,וי ִָנֵס ָהרַב ֵא ֶצל
ֲמר ֵליַ :#ע ְכנָאַ ,ע ְכנָא! ָ? ַתח ָ
ַע ְכנָא ,א ַ
ַ) ְל ִמיד! ו ְָלא ְפ ַתח .י ִָנֵס ָח ֵבר ֵא ֶצל ָח ֵבר! ו ְָלא ְפ ַתח .י ִָנֵס ַ) ְל ִמיד
ְא+ק ֵמי:#
ֲמי ו ְ
ֵא ֶצל ָהרַב! ְ? ַתח ֵליָ ,ְ .#עא ַרח ֵ
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ביאורי מילי
*חו+יֵי  להלשי:6
ְ
ק+עי  #שבר
ְל ֵ
ְָ ,ד ָרא
מפרקתו:
ַק ָ/א  בשורה
ראשונה לפני רבי
יוחנַ 4ְ :6מ ְע ָ) ָתא 
ֲתי #
הלכה* :נְ ח ֵ
הרחיקוהוִ :ח".:
 במקוְ ,ִ :ס ַ) ְר ֵקי
 כריותַ :מ ְס ְר ִחי
ְִ -בינֵי  #גבותיו
גדולי ומכסי 6את
עיניו'ְ :לָ  +ה ִרימ.
ֵ /ה ִרימְ :.פ ִרי ָטא
ְִ 5פ ֵ)י  #נקרעה
שפתו ע"י מכה :נָח
ַפ ֵ4י  #רב כהנא
נְ
נפטרְ 'ַ :ר ֵיָ #ה ִכי
 דרכו בכָ :ה ְד ָרא
ֵליַ #ע ְכנָא  נחש
בפתח
מקי"
א+ק ֵמי #
המערהְ :
החייהו:
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רב כהנא

שאלות
ַב ָרא" לעשות?__________________________________
 .1מה רצה " ַהה.א ְ -
כיצד הגיב על כ רב?_____________ כיצד הגיב רב כהנא?______________
.מ ֲח ֵוינָא"_______________________________:
 .2מי אמר למי? אַ " .מ ֲחוֵינָא ַ
ִָ 5ר ֵאל"___________________________________:
*ר ָעא ְ'י ְ
ב" .קַ .סק ְל ְ
 .3על איזה אמורא מדובר במשפטי שלפני?
.4על"___________________________________:
ֲ5ה ָ
9מ ְר ָ) ַנע ָ
ֲרי ֶַ 4
א " .א ִ
ֲלְ 'ַ 4ע ֵ)י__________________________________________:"#
ב " .ח ַ
 .4צטט משפט מהקטע ,בו באי לידי ביטוי הענייני הבאי:
א .איסור מסירת ממו 6חברו לנכרי_______________________________:
ב .הבושה מכפרת במקו גלות__________________________________:
 .5מה מנע את כניסת רבי יוחנ 6למערה?_______________________________
כיצד לבסו" נכנס?__________________________________________
מה רבי יוחנ 6עשה במערה?____________________________________
יעא = ביצה.
 .6צפני בארמית :בארמית לפעמי אותיות ע'  /צ' מתחלפות .לדוגמאָ ,ֵ :
ַע ְמ ָרא = צמר .מצא שני מילי נוספות כאלה בסוגיא_________.2 ________.1 :
 .7צפני בארמית :שלושה פירושי למילה ֵָ ,עי :רצה  /ביקש  /שאל .מה הפירוש
ֲמי"__________:
*חו+יֵי" __________:בָ ,ְ " .עא ַרח ֵ
במשפטי שלפני? אֵ ,ָ " .עי ְ
♦  .8מהי שאלת הרב שמואלבי Lזצ"ל:
_____________________
_____________________
מה תשובתו?_____________
____________________

שיחות מוסר וארא תשל"ג
לכשנתבונ 6תתעורר תמיהה גדולה ,מפני מה לא
מחל רבי יוחנ 6לרב כהנא כדי שלא יענש בעונש
מיתה? ונראה שהחומרה של פגיעה בכבוד הרב
אינה משו כבוד הרב כשלעצמו ,אלא עיקרה הוא
בכ שהיא גורמת לביטול כח השפעת הרב בישראל.
לפיכ אי 6לרב למחול על פגיעה בכבודו.
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תולדות אמוראי
עיי 6בקטע "תולדות אמוראי" שלפני וענה על שאלות .913
דורו ורבותיו :רב כהנא הינו אמורא מדור

יוס" ,גדולי אמוראי בבל בדור השלישי.

שני לאמוראי בבל ,ותלמידו המובהק של

וכ 6היה רבו של רבי יאשיה באר Lישראל,

רב .עקב הריגת מלשי 6וחשש מתגובת

וא" הניח לו בירושה ספרי ומעות.

השלטונות ,נאל Lרב כהנא לברוח לארL

רב כהנא הרביעי :נוס" לרב כהנא תלמידו

ישראל ,לישיבת של רבי יוחנ 6וריש לקיש

המובהק של רב ,היו בבבל אמוראי

בטבריה .לאחר זמ 6חזר לבבל ,ולמד תורה

נוספי בש זה ,ועיתי קשה להכריע

מפי רב הונא ורב יהודה תלמידי רב .לבסו"

לאיזה מה מתכוו 6התלמוד .הידוע בה

עלה שוב לאר Lישראל  בימיו של רבי

הוא רב כהנא הרביעי ,מדור חמישי  שישי

אלעזר ב 6פדת בראשות ישיבת טבריה 

לאמוראי בבל .כיה 6כראש ישיבת

ונפטר באר Lישראל.

פומבדיתא ,היה תלמיד של רבא ורב

תלמידיו :רב כהנא היה רב של רבה ורב

זביד ,ורבו המובהק של רב אשי.

 .9השל בטבלה את הפרטי לגבי שני האמוראי בש רב כהנא המוזכרי בקטע.
רבותיו

מאיזה דור?

תלמידיו

רב כהנא
הראשו6
רב כהנא
הרביעי
 .10השל את הקטע שלפני!
רב כהנא הינו מאמוראי בבל .עלה לאר Lישראל לישיבתו של _________ ,חזר וירד
לבבל ולמד תורה מפי __________ .ושוב עלה לטבריה לישיבתו של ________.
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 .11בקטע מוזכרי האמוראי הבאי :רב ,רבא ,רב יוס" ,רב כהנא ,רב אשי ,רב הונא.
כתוב אות בתרשי שלפני לפי סדר הדורות הנכו!6
א.

ב.

ד.

ג.

ה.

ו.

 .12מי האמוראי שעמדו בראשות הישיבה במקומות הבאי לפי הכתוב בקטע:
א .ישיבת טבריה____________________ .2 __________________ .1 :
ב .ישיבת פומבדיתא________________________________________:
 .13קשר בח Lבי 6שני הרשימות שלפני!
נפטר באר Lישראל

רב אשי

קיבל ירושה מרב כהנא

רב כהנא

תלמיד של רב כהנא הרביעי

רבי יאשיה

מקורות נוספי לעיו6
9מר ַרב ַ ֲהנָאַ :ד ֲהוֵינָא ַ,ר ַ) ְמנֵי ְסרֵי ְ4נִיַ ,6ו ֲהוָה ְִ -מ ְירנָא
מסכת שבת ד" סג ע"אַ :
ידי ְפ.4טַ +עד ָה ָָ 4תאַ .מאי ָקא
י+צא ִמ ֵ
ָד ְענָא ְ' ֵאיִ 6מ ְקרָא ֵ
=:י #הש"ס ,ו ְָלא ֲהוָה י ַ
ֵליְ #לכ ֵ
ַמ ְַ 4מע ַלִ 'ְ ?6ל ְג ַמר ֱאנְַ 4ו ָה ַדר ִל ְס ַ,ר:
רש"י וביאורי מיליַ :ד ֲהוֵינָא  כאשר הייתיִ 'ְ :ל ְג ַמר ֱאנַ  4לגרוס שמעתא מרביה ,וא"
על גב דלא ידע לכולהו טעמיהְ :ו ָה ַדר ִל ְס ַ,ר  אחר כ יחזור וילמד את הטעמי:

♣

♣
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ַר ָה ַר ַר ַח ָה
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1 7

מסכת ברכות ד #נג ע"ב
*כל ו ְִא ְ( ְֵ %לי
ַה ַר ַר ַחָה ֲהוָה ָק*זֵל ְ ַ(' ְַר ָ%אַ ,
רָ
*מינָא ְלהִ 0א ְ ַ(אי
ֲבד? ִאי ֵ
ֲמרֵ ,ה ִיכי .ע ֵ
ֵי .א ַ
ו ְָלא ָבר ְ
יכא ְִ 1מ ָב ְר ַכ ְ,%
ֵי ָה ָכא2ָ ,ל ֵה ָ
*מ ִרי ִלי ָר ְ
ְֵ ,
ְל ָבר ְ
*מינָא ְלהִ 0א ְ ַ(אי י4נָה
מ0טב ְֵ 1
ֲמנָא ְמ ָב ְר ַכ ְָ !%
ְל ַרח ָ
ֲבא.
ֲמר ְלהְ :0נ ַטרִ 0ליִ 1ְ ,א ְ ַ(אי י4נָה ְַ 1דה ָ
ֲבא .א ַ
ְַ 1דה ָ
ֲבא.
ְ2ַ (.ח י4נָה ְַ 1דה ָ
ֵי ,ו ְ
0בר ְ
ֲא ַזל ָ
ָאל ְלי4נָה,
ֶסת י ְִ6ר ֵ
0מאי ְ(נָא י4נָה? ְִ 1מ ִת ִילי ְ2נ ֶ
ַ
ַקרַק
יה ִיר ְ
ר4ת ָ
ְא ְב ֶ
ֶח ָ8ה ַב ֶֶ 2ס ,#ו ֶ
ְפי י4נָה נ ְ
ְִ 1כ ִתיב2ַ " :נ ֵ
יה#. ,
ָפ ָ
ָחרַ ."90מה י4נָה ֵאינָ= ִנ< ֶֹלת ֵא ָ:א ִ ְכנ ֶ
ִ<4לי@ ֵא ָ:א ַ ִ? ְצו4ת:
ָאל ֵאינָ@ נ ִ
י ְִ6ר ֵ

רש"י וביאורי מילי
היה הול

ֲהוָה ָק*זֵל ְ ַ(' ְַר ָ%א
יכי
בשיירהִ :א ְ( ְֵ %לי שכחֵ :ה ִ
*מינָא
ֲבד אי אעשהִ :אי ֵ
.ע ֵ
י ָה ָכא
ְלה 0א אומר להֵ ָ :ר ְ
ֲבא
תבר כא@ִ :אְְְ ַ(אי י4נָה ְַ 1דה ָ
שכחתי יונה של זהב :נְְננְנ ַטרִ 0לי
2ַ (.ח מצא:
המתינו לי:
ְ
ילי שנמשלה :י4נָה ֵאינָ=
ְִ 1מ ִת ִ
יה או בורחת
נִ < ֶֹלת ֵא ָ:א ִ ְכנ ֶ
ָפ ָ
או נלחמת:

שאלות
 .1מה היתה הבעיה שרבה בר בר חנה עמד בפניה כאשר נזכר שלא ביר? סמ@!
א .הצור לבר מיד ,לפני שיעברו  72דקות מזמ@ שסיי לאכול.
ב .הצור לשכנע את אנשי השיירה לעצור ולהמתי@ עמו עד שיבר.
ג .הצור לחזור למקו שאכל ולבר ש.
 .2צטט מהסוגיא משפטי ע המשמעות שלפני.
א .אכל ושכח ולא ביר_______________________________________:
ב .הל וביר ומצא יונת זהב____________________________________:
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 .3למי אמר רבה בר בר חנה את המשפטי הבאי? חשוב היטב ודייק בתשובת!
*מינָא ְלה "...0וכו'__________________________:
ֲבד? ִאי ֵ
ֲמרֵ ,ה ִיכי .ע ֵ
א " .א ַ
ֲבא"_________________________:
ֲמר ְלהְ :0נ ַטרִ 0ליִ 1ְ ,א ְ ַ(אי יָ 4נה ְַ 1דה ָ
ב " .א ַ
 .4מדוע רבה בר בר חנה לא אמר לאנשי השיירה ששכח לבר? בחר בתשובה הנכונה!
א .רבה חשש שאנשי השיירה יסעו מיד ,ולא יסכימו להמתי@ עד שיבר.
ב .רבה חשש שאנשי השיירה יאמרו לו לבר במקומו ולא לחזור למקו שאכל.
ֲבא".
♦ִ " .5א ְ ַ(אי י4נָה ְַ 1דה ָ
מה מקשה על כ העיו@ יעקב בקטע שלפני?
_______________________________
למה התכוו@ רבה כשאמר ששכח יונה?
_______________________________
למה הוא התכוו@ כשאמר שהיונה היא של זהב?
_______________________________

עיו@ יעקב
"לא שיקר כשאמר ששכח יונה
דדהבא.
שכוונתו היה על המצוה ,ששכח
לבר ברכת המזו@ שמגינה על
ישראל ככנפי יונה.
ודדהבא כוונתו על התורה
והמצוות ,היקרי מאוד כזהב":

 .6במה מגני הנוצות על היונה:
א) .רש"י(_______________________________________________:
ב) .רש"י(_______________________________________________:
מסכת שבת ד #מט ע"א

♦ .7עיי@ בסוגיא שלפני וכתוב:
מה המשות #לסיפור בסוגיא שלנו,
ולסיפור על אלישע בעל כנפיי?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

"פע אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על
ישראל ,שכל המניח תפילי@ ינקרו את מוחו.
והיה אלישע מניח ויוצא לשוק .ראהו קסדור
אחד ,ר 9מפניו ור 9אחריו ,וכיו@ שהגיע אצלו
נטל@ מראשו ואחז@ בידו .אמר לו :מה זה ביד?
אמר לו :כנפי יונה! פשט את ידו ונמצאו כנפי
יונה ,לפיכ קורי@ אותו אלישע בעל כנפיי":
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תולדות אמוראי
עיי@ בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .8 13
ב@ פדת .בבבל היה קשור לגדולי

דורו ומשפחתו :רבה בר בר חנה הינו
מדור שלישי לאמוראי בבל .נולד בבבל א

האמוראי בדור השני

שהה זמ@ רב באר 9ישראל ,והיה

נחמ@ ורב חסדא ,ובדור השלישי רבה ורב

מהאמוראי שהעבירו תורת אר 9ישראל

יוס ,#ומסר לה דברי ששמע מחכמי

לבבל ולהיפ .רבה בר בר חנה היה

אר 9ישראל.

ממשפחתו של רב ,ובנו רב יצחק נשא

משפחתו ומסעותיו :רבה בר בר חנה נדד

לאשה את נכדתו של רב יהודה.

בערי ובארצות שונות ,בי וביבשה,

רבותיו :באר 9ישראל היה רבה בר בר חנה

וסיפר את שבחה של אר 9ישראל.

תלמיד מובהק של רבי יוחנ@ ,ומוסר

וכ@ סיפר משלי וסיפורי אגדה עמוקי על

בתלמוד הבבלי מאות מאמרי בשמו .כ@

שראה במסעותיו ,ע רמזי לענייני מוסר

למד תורה מפי ריש לקיש ומפי רבי אלעזר

ואמונה.

רב יהודה רב

 .8השל את הקטע שלפני!
רבה בר בר חנה שיי לדור _______________ לאמוראי _______________.
נולד ב____________ ,אבל שהה זמ@ רב באר 9ישראל.
 .9השל את הקטע שלפני!
רבה בר בר חנה היה ממשפחתו של ___________ ,ובנו רב יצחק נשא את נכדתו של
_____________ לאשה.
 .10מי היו רבותיו של רבה בר בר חנה:
א .באר 9ישראל___________________________________________:
ב .בבבל_______________________________________________:
95

אמוראי בבל

רבה בר בר חנה

 .11לאיזה מקומות רבה בר בר חנה נדד?______________________________
למה רומזי סיפורי מסעותיו?___________________________________
 .12כתוב את שמות חמשת האמוראי שלפני המוזכרי בקטע ,לפי סדר הדורות הנכו@.
רבה בר בר חנה ,רבי יוחנ@ ,רבי אלעזר ב@ פדת ,רב ,רב יוס.#
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

 .13כתוב לגבי האמוראי שלפני המוזכרי בקטע ,הא פעלו באר 9ישראל או בבבל?
ריש לקיש __________________:רב חסדא_____________________:
רב יהודה __________________ :רבה________________________:

מקורות נוספי לעיו@
יתא ְַ 1ח ְמרָא.
ק4ל ֵאי ָח ִב ָ
ַה ַר ַר ַח ָהַ %ְ ,ברֵ 0לי= ַהנְהָ (ָ 0
בבא מציעא ד #פג ע"א :ר ָ
ֲמר ֵלי=1ִ :ינָא ָה ִכי?
ימיְה .0א ַ
ֲמר ֵלי=ַ :הב ְלהִ Kְ 0ל ַ
ימיְה .0אֲתֲ 4א ַמרְ 0לרַב .א ַ
ְ( ַקל ִל ְג ִל ַ
ימיְה.0
ט4בי"ְ .י ַהב ְלהִ Kְ 0ל ַ
ֶ ִ
ֲמר ֵלי=ִ :אי@ְ " ,ל ַמ ַע@ ֵֵ %ל ְ ְ ֶדר ְ
אַ
ֲמר ֵלי= :זִיל ַהב
י4מא ְו ָכ ְפנִינַ@ ,ו ְֵלית ַל@ ִמ ִידי .א ַ
:Lה ָ
ְט ְר ִחינַ@ ָ 2
ֲמרֵ 0לי=ֲ :ע ִנ'ֵי ֲאנַ@ ,ו ָ
אַ
יקי ִ(ְ %מֹר":
ְ*רח4ת ַצ ִִ 1
ֲמר ֵלי=ִ :אי@" ,ו ְ
ֲמר ֵלי=1ִ :ינָא ָה ִכי? א ַ
.ג ַריְה .0א ַ
ְ
יתא ְַ 1ח ְמ ָרא
ק4ל ֵאי סבליָ :ח ִב ָ
רש"י וביאורי מיליַ %ְ :בר 0שברוַ :ה ְנה 0אלוָ (ָ :
ֶ ִ
חבית של יי@ַ :הב ְלה 0ת@ להִ :אי@ כ@ֶ ְ :דר ְ
ט4בי לפני משורת הדי@ָ :כ ְפ ִנינַ@
.ג ַריְה 0ל ת@ שכר:
ידי אי@ לנו משהוִ :זיל ַהב ְ
רעבי אנוֵ :לית ַל@ ִמ ִ

♣

♣
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ִר ִי  ָה
בסוגיא שלפני מובאי מעשי המראי את ענוותנותו של רבי אבהו .למד היטב את
הסוגיא בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .1"9

מסכת סוטה ד #מ ע"א
תרָא.
א ִא ְ' ַלע ְל ַההא ְ
ה ו ְִר ִי ִח(ָא ַר ָ
ִר ִי ָ
א ְ*רַ-
ַד ָ+א ִר ִי ִח(ָא ַר ָ
ה ְ*רְַ ,ְ -
ִר ִי ָ
א,
/0י ָע ְל ָמא ְל ִר ִי ִח(ָא ַר ָ
ִ ְַ -מ ְע ָ+אְ -ַ .בקֵ 1 2
ֲמר ֵלי:2
ֲלְ *ַ -ע ֵ+י .2א ַ
ה .ח ַ
ַיִ *ְ 2ר ִי ָ
וְזל ְלג ֵ
9ד,
*7מהִ :ל ְ-נֵי ְבנֵי ָ
ֶא ְמֹ-ל ָל ְ ָמ ָ-ל ְל ָמה ַה ָ* ָבר ֶ
מ7כר ִמינֵי ִס ְד ִקית.
ְא ָחד ֵ
ֲבנִי ט7ב7ת ,ו ֶ
מ7כר א ָ
ֶא ָחד ֵ
=7כר ִמינֵי ִס ְד ִקית?
ק7פ ִצי ?:לֹא ַעל זֶה ֵֶ -
ַעל ִמי ְ

רש"י וביאורי מילי
ת ָרא "
ִא ְ' ַלע " הזדמנוַ :ההא ְ
אותו מקוַ -ְ :מ ְע ָ+א " הלכות:
ְַ -בק " 2עזבו :זל " הלכו:
ֲלְ *ַ -ע ֵ+י" 2
ַי " 2אצל :ח ַ
ְלג ֵ
הצטערִ :מינֵי ִס ְד ִקית " כלי מלאכה
לנשי ועניי ,כגו :פל ומחט:

ה
א ְל ִר ִי ָ
י7מאֲ ,הוָה ְמ ַל ֶה ִר ִי ִח(ָא ַר ָ
ָ1ל ָ

=7כר ִס ְד ִקית " בתמיה.
לֹא ַעל ֵ
מתו שדמיה מעטי ,יש לה
קוני הרבה .ואמר כ :להפיס

א ַעד 0א ְ>ִ -יזֵי,2
ה ְל ִר ִי ִח(ָא ַר ָ
 ְל ְוֵייִ 2ר ִי ָ

דעתו0 :א ְ>ִ -יזֵי " 2אכסניתו:
י7מא " אותו
ְי ָק ָרא " כבודַ :ההא ָ

י7מא,
יסרַ .ההא ָ
ַעד 0א ְ>ִ -יזֵיִ ,2מ? ְי ָקרָא ְ* ֵבי ֵק ָ
7+תב ַ* ְע ֵ+יִ 2מ@ֵי:2
ֲפָ /ה ִכי לֹא ִא ַ
ַוא ִ

7+תב ַ* ְע ֵ+י " 2התעודד:
יוִ :א ַ

שאלות
 .1באיזה נושא דרש רבי אבהו?____________________________________
באיזה נושא דרש רבי חייא בר אבא?_______________________________
לשיעור של מי הגיעו כל הציבור?_________________________________
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 .2מי אמר למיֶ " :א ְמֹ-ל ָל ְ ָמ ָ -ל"?_________________________________
לאיזה צור אמר לו את המשל הזה?________________________________
 .3על איזה אמורא מדובר במשפטי הבאי:
אֲ " .ח ַל ְ *ַ -ע ֵ +י__________________________________________:"2
ב .היה מקורב לשלטו :הרומי___________________________________:
 .4שני דברי עשה רבי אבהו כדי לעודד את רבי חייא בר אבא .פרט אות!
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
הא הצליח לעודדו?________________________________________
 .5מי הנמשל לדברי הבאי? באר תשובת!
א .המוכר אבני טובות_______________________________________:
ב .המוכר סדקית___________________________________________:
 .6מי ליווה את מי לאכסנייתו ומדוע?
א .בכל יו______________________________________________:
ב .באותו יו_____________________________________________:
 .7צטט משפט מהקטע בו כתובי הדברי הבאי:
א .כול הלכו לדרשה של רבי אבהו_______________________________:
ב .אנשי מעדיפי לקנות כלי זולי ושימושיי_______________________:
♦  .8הסבר לפי רש"י :א .מה כלי סדקית?______________________________
ב .מדוע יש יותר קוני לכלי סדקית מאשר למרגליות?____________________
♦  .9באיזה דברי מתגלית ענוותנותו של רבי אבהו ,במעשה המוזכר בקטע?
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
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תולדות אמוראי
עיי :בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .10"13
רבותיו ותורתו :רבי אבהו הינו מדור
שלישי לאמוראי אר ישראל .רבו המובהק

חבריו ותלמידיו :רבי אבהו היה ב :דור
של רבי אמי ורבי אסי ראשי ישיבת טבריה,

היה רבי יוחנ ,:ולמד תורה ג מפי ריש

ושל רבי חייא בר אבא .היה רב חבר לרבי

לקיש ורבי אלעזר ב :פדת .היה חכ גדול

זירא ורב מובהק לרבי ירמיה ,ולרבי יונה

בתורה ,וא #במדעי שוני ובשפות .היה

ורבי יוסי " ראשי ישיבת טבריה בדור

דיי :וראש ישיבה בקסריה ,ורבי באו

הרביעי .וכ :היה רב לבניו :אבימי ,רבי

לדרשותיו באגדה ובהלכה .מפורסמת

זעירא ורבי חנינא ,שהיו מאמוראי אר

תקנתו לתקוע שלושי תקיעות בראש

ישראל בדור הרביעי.

השנה ,וכ :מאמרו" :מקו שבעלי תשובה

מידותיו ואישיותו :ברבי אבהו התמזגו
תכונות וכישורי נדירי :היה גדול בתורה

נציג הע :רבי אבהו התגורר בקיסריה
)בירת השלטו :הרומי ביהודה( ,וייצג את

ובחכמה ,יפה תואר ,בעל כח גופני רב,
ועשיר מופלג.

הע כלפי השלטו :הרומי שאהד אותו

בשעת פטירתו העבירו לפניו יג' נהרי

מאוד ,וכ :ניצח את המיני ואת הנוצרי

אפרסמו ,:שהיו מזומני עבורו לחיי

בוויכוחי רבי.

העול הבא.

עומדי ,צדיקי גמורי אינ עומדי".

 .10בחרוז שלפני רמוזי שמונה מקורות חייו או מכישוריו של רבי אבהו .פרש חרוז זה!
"מראה______________________ וכוח_______________________,
ממו ______________________:ומוח;______________________
הנהגה_____________________ ומדע______________________,
בני_______________________ וענווה"_____________________.
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 .11ציי :שמות שישה אמוראי המוזכרי בקטע ,שהיו תלמידיו המובהקי של רבי יוחנ.:
א ________________________.ב_________________________.
ג ________________________ .ד_________________________.
ה ________________________.ו_________________________.
 .12השל את הקטע שלפני!
רבי אבהו התגורר בקיסריה ___________ ,שהיתה בירת השלטו :ה_________.
התווכח ע ה_________________ וע ה________________ וניצח אות.
 .13איזה תקנה של רבי אבהו מוזכרת בקטע?___________________________
ואיזה מאמר שלו מוזכר בקטע?__________________________________

מקורות נוספי לעיו:
ָפ ָקַ :מ ְטרִ 7נָ( ָתא ְ* ֵבי
יסר ,נ ְ
יב ָתא ְל ֵבי ֵק ָ
9תי ִמ ְ= ִת ְ
ה1ִ ,י ֲהוָה ֵ
סנהדרי :ד #ידִ :ר ִי ָ
צינָא ִ*נְה7רָאִ ְ ,ר ְי ַמ ְתי ְָ ִל ְָ -ל!
ֵ =0תיִ ,2
ַה ְ* ַע ֵ=יַ ,2מ ְד ְ ָרנָא ְ*א ָ
מ ְָ -ריֵָ :לי :2ר ָ
יסר ְ
ֵק ָ
ַה ְ* ַע ֵ=י " 2נשיא בעמיוַ :מ ְד ְ ָרנָא " מנהיג ,על ש שהיה פרנס וקרוב למלכות:
רש"י :ר ָ
י ַמ ְתי ְָ " ברו בוא:
צינָא ִ*נְה7רָא " שהיה גדול בנויִ ְ :ר ְ
ִ

א ְ* ִמ:
ֵי-א1ֵ .יוַָ *ְ :ח ְזיֵיְ 2ל ִר ִי ָ
ֲליְ 2ל ַמ@7יֵיְ 2ר ָ
ַנַ :ע ֵ
ה ִא ְ=נ 7ר ָ
סוטה ד #מִ :ר ִי ָ
ַה:
ֲלי ח7ב7תֲ ,א ַמר ְלהִ :א ָ1א ר ָ
י-י ֵליַ 2ע ֵ
ַע*ִ 71נ ְִפ ִ
ֲלי ח7ב7ת " שהיה צרי ללוותִ :א ָ1א ַר ָה " חכ גדול וראוי לישב
י-י ֵליַ 2ע ֵ
רש"יְ *ִ :נ ִפ ִ
בראש יותר ממני ,כדי שיושיבוהו בראש ונותני :לו מנות ומעשירי :אותו:

+תיִ .2א ְת ְר ִחיֵ -לי 2נ ִָNאָ ,ק
ה ָעל ְל ֵבי ָנֵיִ .א ַ> ִחית ֵי ָנֵי ִמ ֵ
ברכות ד #סִ :ר ִי ָ
ַברֵי ְ ַחד ֶא ְב ֵרי:2
ְחד ְ ,
=דא-ֵ ,זֵיב ֵמ9ה ו ַ
ַעל ַע ָ
+תי " 2חפירה שהמי נופלי לתוכה ,ובני אד רוחצי על
רש"יֵ :בי ָנֵי " בית מרחֵ :
תקרה שעל גבהַ ְ :חד ֶא ְב ֵרי " 2בזרועו החזיק אחד או שני ,וזה בזה החזיקו כול:

♣

♣
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ִר ִי ֵזי ָרא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .18

מסכת בבא מציעא ד! פה ע"א
ָאל ,י ְֵתיב
'ר ָעא ְ&י ְִ%ר ֵ
ִר ִי זֵירָא)ִ ,י ְס ִליק ְל ְ

רש"י וביאורי מילי

ָתאִ &ְ ,ל ְַ 0ְ 1כח ְָ .מרָא ַ ְב ָל-ה
ְמ-ה ַת ֲע ִנ* ָ

ְתיב  ישב ,התענה:
ִ)י ְס ִליק  כאשר עלה :י ֵ
ְ& ִל ְַ 0ְ 1כח  שישכחָ .ְ :מ ָרא ַ ְב ָל-ה  התלמוד
יכי  כדיָ &ְ :לא נִ ְט ְר ֵדי 2
הבבלי)ִ :י ֵה ִ
כשיעלה לאר ישראל ללמוד מפי רבי יוחנ,:
ואמוראי אר ישראל לא היו בני מחלוקת,
ומיישבי :את הטעמי בלא קושיות ופירוקי::
ָתא  תעניות אחרותָ &ְ :לא ִל ְ8)1ב 
 ֳח ָרנְ י ָשלא ימותִ :ר ִי ֶא ְל ָעזָר  רבי אלעזר ב :פדת,
ממלא מקומו של רבי יוחנ :בראשות ישיבת
טבריה1ְ :גַר  הדליקַ ְ :גֵ8י  2בתוכו:
ְהבֵ 8י  2נתנו בוִ :א ֲח ַרכ 8
נָ 8רא  אש :י ַ
נשרפו מעטַ :ק ִ<י  :שהיה נמו:

ִמֵ3י)ִ ,2י ֵה ִיכי ְ& ָלא נ ְִט ְר ֵדי ;2י ְֵתיב ְמ-ה
ָתאָ &ְ ,לא ִל ְ8)1ב ִר ִי ֶא ְל ָעזָר ִ ְֵ 1ני2
 ֳח ָר ְני ָָתיב ְמ-ה
ָפ ִליִ :ע ָ9וֵיִ 2מ ֵ9י ְ& ִצ8רָא; ְוי ֵ
ְונ ְ
ֵיה.ָ3
ִ1ל8ט ֵי 2נ8רָא ְ&ג ִ
ֲרינֵיָ &ְ ,לא נ ְ
'ח ִ
ַפ ֵ1י1ְ .2גַר
י;מיֲ ,הוָה ָ ֵדיק נ ְ
ָ)ל ְָ 0ל ִתיֵ :
ָתיב ְ ַגֵ8י ,2ו ְָלא ֲהוָה
ַ830רָאְ ,ס ִליק ְוי ֵ
ַנַ:
י;מא ַחד י ְַהבֵ 8י 2ר ָ
ְָ 1ל ָטא ֵבי 2נ8רָאָ .
ֵעינָא ,ו ְִא ֲחרַכֵ 1ָ 8קיְ 8 ,2קר; ֵליַ " 2ק ִ<י:
ֲר ְי ֵָ 1קי."2
חִ

שאלות
 .1לפני רשימת מילי בעברית המצויי בסוגיא בשפה הארמית .חפש וכתוב אות!
כאשר ._________:ממנו ._________:תנור ._________:אש._________:
 .2במה עדיפה תורת אר ישראל על דר הלימוד בבבל )רש"י(?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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♦  .3במה התקשה הב :יהוידע?
______________________
______________________
מה תיר?________________
______________________
______________________

אמוראי אר ישראל
ב :יהוידע
תלמודא דבבלאי  נראה שלא התפלל שישכח
גו! התלמוד ,כי תורת אמת הוא; רק רצה
שישכח סדר הלימוד שלה שהורגל בו.
ויערב לו סדר הלימוד של בני אר ישראל,
שה נוחי זה לזה ואי :אד נכנס לדברי
חברו ולא יקפחנו בקושיות לסתור דבריו:

 .4עיי :בביאורי המילי וכתוב:
א .מיהו רבי אלעזר המוזכר בקטע?________________________________
ב .מה היה תפקידו?_________________________________________
 .5לש מה התענה רבי זירא את מאה התעניות האחרונות?___________________
כיצד בדק הא הועילו תעניות אלו?_______________________________
 .6מה נית :ללמוד על מידותיו של רבי זירא ,משלושת הדברי הבאי עליה התענה?
א .שישכח את דר הלימוד שהורגל בה_____________________________:
ב .שלא יפול עליו עול הציבור והישיבה____________________________:
ג .שלא תשלוט בו אש גהנ____________________________________:
♦ .7במה התקשה הב :יהוידע?__________
__________________________
מה תיר?____________________
__________________________

ב :יהוידע
יהבו ביה רבנ :עינא  נראה כי ה ודאי
היה לה עי :טובה .א כיו :ששיבחוהו
הרבה בדבר ,הסטרא אחרא נתנה בו עי:
הרע ,וה היו הגורמי לזה:

 .8מדוע כונה רבי זירא בתארי הבאי:
אַ " .ק ִ<י) ":רש"י(__________________________________________:
ֲר ְי ֵָ 1קי___________________________________________:"2
ב" .ח ִ
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תולדות אמוראי
עיי :בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .914
תולדות חייו :רבי זירא שיי לדור השלישי

תלמידיו :רבי זירא העמיד תלמידי רבי

לאמוראי בבל .רבי זירא היה כה ,:וזכה

ובה :רבי אהבה בנו ,רבי ירמיה תלמידו

לאריכות ימי .התיית מאביו ומאמו בגיל

המובהק ,וכ :רבי יונה ורבי יוסי  ראשי

צעיר ,היה גו ,עורו כהה ושוקיו חרוכות,

ישיבת טבריה בדור הרביעי.

והיו מכני אותו "קטינא חרי שקיה".

עלייתו לאר ישראל :לקראת עלייתו של
רבי זירא לאר ,נמנע מלהיפרד מרב יהודה

רבותיו :רבי זירא למד בבבל בישיבת רב
הונא בסורא ובישיבת רב יהודה

רבו ,מחשש שיצווה עליו להישאר בבבל;

בפומבדיתא .יותר מאוחר עלה לאר

א הל לראות פניו וללמוד מפיו תורה.

ישראל ,ולמד תורה אצל רבי יוחנ :ואצל

בשעת עלייתו התענה רבי זירא מאה

רבי אלעזר ב :פדת ראשי ישיבת טבריה

תעניות ,כדי לשכוח את הרגלי הלימוד של

בדור השני ,ואחר כ למד אצל רבי אמי

בני בבל ,ולפנות לבו לתורת אר ישראל.

ורבי אסי ממלאי מקומ בראשות הישיבה

באר ישראל נמנע מקבלת סמיכה ורבנות,

בדור השלישי.

א לבסו! הוסמ בהדרכת רבי אלעזר רבו.

 .9השל את הקטע שלפני!
רבי זירא נולד ב___________ ,והינו מדור __________ לאמוראי .עלה לאר
ישראל ,ולמד ש בישיבת ____________ .היה כה :וזכה ל______________.
 .10מי היו ראשי ישיבת טבריה בדורות הבאי:
א .בדור השני____________________________________________:
ב .בדור השלישי__________________________________________:
ג .בדור הרביעי___________________________________________:
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 .11מי כיהנו כראשי ישיבה במקומות הבאי לפי הכתוב בקטע?

א .בפומבדיתא _________________:ב .בסורא___________________:
 .12מי היו רבותיו של רבי זירא?
א .בבבל_______________________________________________:
ב .באר ישראל__________________________________________:
 .13מי היה תלמידו המובהק של רבי זירא?_____________________________
מי היו יתר תלמידיו?________________________________________
 .14מה נאמר על רבי זירא בקטע לגבי הענייני הבאי:
א .מראהו החיצוני_________________________________________:
ב .סמיכתו לדו___________________________________________::

מקורות נוספי לעיו:
ב8תיִ &ְ 2ר ִי זֵירָאֲ &ַ ,הוָה ְמ ָקרֵב ְלה)ִ ,8י ֵה ִיכי
סנהדרי :ד! לזַ :הנְהְ ִ 8רי;נֵי ַ& ֲהוָה ְ ִֵ ְ 1
מ ִריַ :עד ָה ִא ָ&נָאַפ ֵ1יִ &ְ 2ר ִי זֵירָאְ ,
ַנַ)ִ .:י נָח נ ְ
י8ב ָתאַ ,והֲו; ָק ְפ ִדי ר ָ
ֶה ְ&רְ 8להְ ִ 8ת ְ
ְ&נ ְ
81בה.
ֲבדָ 0ְ 8
ֲמי?ַ ...וע ַ
ֲלַ :רח ֵ
ֲמיָ ,ה ָָ 1תא ַמאֵ ָ :עי ע ַ
ֲלַ :רח ֵ
יכא ַק ִ<יֵ 1ָ :קיֵ ָ 2עי ע ַ
ֲר ָ
ֲהוָה ח ִ
')ַ 1ח ַמ ָרָא ְל ִמ ְע ַר.
ָאל לֹא ְ
כתובות ד! קיב ע"אִ :ר ִי זֵירָא ִ)י ֲהוָה ָס ֵליק ְל ֶארֶ י ְִ%ר ֵ
8Lמיְכְ 8ל Kא ְד ַניְכ...8
&8קיַ :ע ָNא ִַMLיזָא ְ& ַק ְ& ִמיתַ 8
ֲמר ֵליַ 2הה8א ַצ ִ
נ ְַקט ְ ִמ ְצרָא ו ְָק ָע ַבר .א ַ
ָכינָא ַל:2
ֵימר ְ&ז ֵ
Kכ ָ0א ְ&מ ֶֹ1ה וְ' ֲהרָֹ :לא ְזכ; ַלֲ ,2אנָא ִמי י ַ
ֲמר ֵליְ & :2
אַ
רש"י וביאורי מיליְ :נ ַקט ְ ִמ ְצ ָרא  מקו ללא גשר ,ויש ע צר על רוחב הנהר משפה
8Lמיְכְ 8ל Kא ְד ַניְכ 8
לשפה ,ואוחז בידיו בחבל המתוח למעלהַ :מ ָ ָרא  מעבורתַ &ְ :ק ְ& ִמיתַ 8
שהקדמת נעשה לנשמע ,ועודכ בבהלתכ שאתה פזיז לעבור מהר את הנהר באופ :זה:

♣

♣
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ַר ָה ַר ַנ ְח ָמ ִני
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי! .למד אותה שוב עד שתבי #כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1%8

מסכת בבא מציעא ד' פו ע"א
0ר ָצא ֵי
ֲכלֵ .בי) ק ְ
ַפ ֵ+י) .א ַ
ַח ָמנִי ַ,-ב ְָ +מ ָדא נָח נ ְ
ַה ַר נ ְ
רָ

רש"י וביאורי מילי!
0ר ָצא  %הלשינו
ֲכלֵ .בי) ק ְ
אַ
עליו למלכות:
יסר
ְֵ 3ר ַ

ְַ 5מ ְל ָ1א...

ל ֵפי  %שני! עשר אל'ְ
נקבצי! אליו בניס #ותשרי
לשמוע דרשות :י ְַר ָחא

ֵיסר
יה.ד ֵאיָ 5ְ ,קא ְמ ַב ֵ4ל ְ3ר ַ
ַברָא ִ ָ
ַמ ְל ָ1אֲ ,א ַמרִ :.א ָ1א ַחד ְ ,
ְטא ְוי ְַר ָחא ְ ִס ְתוָא ִמ ְָ 1רגָא
ָאל ,י ְַר ָחא ְ ַקי ָ
ַברֵי ִמ6ְִ 7ר ֵ
ל ֵפי ְ ,ְ
יב ָתא
ג ָמא ו ְָקא ָ,רֵיסָ .קא ִמ ִַ 8ְ 9גי ִ ְמ ִת ְֲערַק ַו ֲא ַזל ְל ְ
יב ָתא
80הְ .מ ִת ְ
א:מר ָטה:רְ ,וכ ְ
ר .ה.א ֵ
יעאַ ...ה ָ;דְ ָ +:
ְִ 5ר ִק ָ
ַה ַר
נ:כח ר ָ
נ:כח? ַ
<מ ִריַ :מאַ #
<מ ִרי ָט ֵמאְ .
יעא ְ
ְִ 5ר ִק ָ
ָחיד
ָעי!ֲ ,אנִי י ִ
ָחיד ִ ְנג ִ
ַח ָמנִיֲ :אנִי י ִ
ַה ַר נ ְ
ֲמר ר ָ
ַח ָמנִי5ַ ,א ַ
נְ
ֲמרָ :טה:רָ ,טה:ר!
ַפ ֵ+י) ,א ַ
ִיחא נ ְ
ְא ָֹהל:ת1ִ ...י ֲהוָה ָקא נ ָ
.,פ ְ
ַח ָמנִיָ +ֶ ,
ַה ַר נ ְ
ֶי ר ָ
+ר ְָ<מרָהְ :
ָצאת ַת ק:ל ו ְ
יָ
ִָ +מ ָת ְ ַ ָ4ה:ר.
ָצאת נ ְ
ָטה:ר ְוי ָ
ַח ָמנִי נ ְִת ַ ַ;+
ַה ַר נ ְ
יתא :ר ָ
פ.מ ְ ִד ָ
יעא ְ ְ
ְנ ַפל ְִ 9ת ָקא ֵמ ְר ִק ָ
:Aקי
ַנְַ #ל ִא ַע ֵ
80ה .ר ָ
ָבא ְוכ ְ
יֵי ְור ָיבה ֶ+ל ַמ ְע ָלה .נ ְַפקַ .
יָ +
ִ ִ
ג ָמא ,חֲזִ :צ ְ9רֵי ְִ 5מ ַט ְִ 8לי0כ ֵ3י)ֲ .אזַלְ .ל ְ
ֵבי)ָ ,לא הֲו :י ְָד ִעי ְ 5

ְטא  %חודש בקי:C
ְ ַקי ָ
ְָ 1רגָא ְַ 5מ ְל ָ1א  %מס המל:
ג ָמא  %ברחֲע ַרק ַו ֲא ַזל ְל ְ
והל לאג!ִ :מ ִַ 8ְ 9גי %
היתה מחלוקת בשמי!
בנושא טומאה וטהרה:
נ:כח  %מי יוכיח:
ַמאַ #
:Aקי
נְ ַפק % .יצאוְ :ל ִא ַע ֵ
ֵבי)  %להתעסק בקבורתו:

י:מי
<מ ִריַ +ְ :מע ִמָ ,)ַBה ָת! ה.אַ .ס ְפדָ 3ְ ).ל ָתא ֵ
ו ְָקי ְִמיְ .

מקומו:
%
0כ ֵ3י)
ְ5
ְִ 5מ ַט ְִ 8לי וְ ָקי ְִמי  %עומדי!
ועושי! צל בכנפיה!:

ית ֶכ! ְל ָ+ל:!:
י:מי .נ ְַפל ְִ 9ת ָקאְ :לכְ .ל ֵב ְ
ַס ְפדְ +ִ ).ב ָעה ֵ

ְָ 3ל ָתא  %שלושה:

ָתאְ .נ ַפל ְִ 9ת ָקא1ָ :ל ַה:9רֵ +י ְֶהא ְנִ.5י!
.ת ָל ָתא ֵל ְילו ָ
ְ
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רבה

שאלות
 .1מה היתה הסיבה שבגללה רבה נרד' על ידי המלכות? סמ #התשובה הנכונה!
א .גזירת שמד נגד לימוד התורה.

ב .רבה לא שיל! מס.

ג .תלמידיו לא היו נאמני! למלכות.

ד .תלמידיו שילמו פחות מס.

 .2לאיזה אמוראי! מתכוונת הגמרא במילי! הבאות:
אֲ " .א ַזל ְל-גְ ָמא" _______________:בֲ " .אזַלְ .ל-גְ ָמא"_______________:
 .3מי אמר את המשפטי! הבאי!:
ָחיד ְא ָֹהל:ת"___________:
ַח ָמנִי" ___________:בֲ " .אנִי י ִ
ַה ַר נ ְ
נ:כח ר ָ
אַ " .
גָ " .טה:ר ָטה:ר" ________________:דָ " .ה ָת! ה.א"________________:
 .4מדוע נבחר רבה לפסוק הלכה במחלוקת שהיתה במתיבתא דרקיעא? סמ!#
א .היה גדול הדור.

ב .היה מומחה בטומאה וטהרה.

ג .היה צדיק ונרד'.

 .5כיצד גילו חכמי! את מקו! הימצאו של רבה בר נחמני אחרי שנפטר?___________
______________________________________________________
 .6שלושה פתקי! נפלו מהשמי! אל חכמי ישראל.
מה היה כתוב בפתק הראשו___________________________________?#
מה היה כתוב בפתק השני?_____________________________________
ומה היה כתוב בפתק השלישי?__________________________________
♦  .7לפני שני פתגמי! .כיצד באי! לידי ביטוי פתגמי! אלה בסוגיא?
א" .החיי! והמות ביד הלשו__________________________________:"#
ב" .לא בשמי! היא"________________________________________:
 .8צפני! בארמית :חפש בקטע מילי! ארמיות כדלהל:#
א .שתי מילי! שבה! האות צ' מתחלפת באות ט'____________ __________:
ב .מילה אחת ,שבה האות ש' מתחלפת באות ת'________________________:
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תולדות אמוראי!
עיי #בקטע תולדות האמוראי! שלפני ,וענה על שאלות .9%13
רבותיו וחבריו :סת! רבה בתלמוד הוא
רבה בר נחמני ,מגדולי אמוראי בבל בדור

פעלו ותלמידיו :בתלמוד מסופר שהיו
לרבה ארבע מאות תלמידי! קבועי!

השלישי .מסופר על רבה שלא יש #ביו!

הסמוכי! על שלחנו ,ושבחודשי ירחי כלה

יותר מששי! נשימות ,כשנת סוס .היה

 %תשרי וניס ,#באו  12000תלמידי! לשמוע

חרי' מאוד בלימודו וכונה בתואר" :עוקר

את דרשותיו .רבה היה דודו ורבו המובהק

הרי!" .רבו המובהק היה רב יהודה ,וכ#

של אביי ,וכ #רב! של רבא ורב ספרא.

היה תלמיד! של רב הונא ורב חסדא .חברו

תולדות חייו :בצעירותו היה עני מרוד,
ואפילו לח! שעורי! לא היה לו.

נפסקה בדר כלל הלכה כרבה.

רבה היה כה #מבית עלי שנאמר עליו:

ראשות הישיבה :אחרי פטירת רב יהודה
רבו ,התמנה רבה לראשות ישיבת

"ולא יהיה זק #בבית כל הימי!" ,ונפטר
בגיל ארבעי! בלבד .רבה נפטר מאימת

פומבדיתא ,ועמד בראשה  22שנה .בעשר

המלכות ,אחר שהלשינו עליו שהוא מבטל

השני! הראשונות היה עדיי #כפו' לרב

אלפי אנשי! בחודשי ירחי כלה מעבודה

חסדא ראש ישיבת סורא ,ומשנפטר רב

ותשלו! מס .אחרי פטירתו התמנה רב יוס'

חסדא עבר מרכז התורה לישיבתו של רבה.

חברו לראשות ישיבת פומבדיתא.

המובהק היה רב יוס' ,ובמחלוקות ביניה!

 .9השל! את הקטע שלפני!
"רבה היה מגדולי האמוראי! בדור ה________ לאמוראי _________ .היה תלמיד
מובהק של _________ ,היה דודו ורבו של _________ ,ורב! של _________.
 .10השל! את הקטע שלפני!
רבה התמנה לראשות ישיבת _____________ בהיותו ב #שמונה עשרה בלבד,
ונפטר בהיותו ב .__________ #אחר מותו התמנה __________ לראש הישיבה.
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רבה
 .11בהקשר לאיזה עניי #הוזכרו בקטע המספרי! הבאי!?

א .ששי!_______________________________________________:
ב .ארבע מאות____________________________________________:
ג .עשרי! ושתי!___________________________________________:
 .12על איזה אמורא מדובר?
א .ראש ישיבת סורא________________________________________:
ב .חברו של רבה__________________________________________:
♦ .13מה משמעות התואר "עוקר הרי!"?_______________________________
התדע מי כונה בתואר "סיני" ומה משמעות תואר זה )ברכות סד ע"א(?__________
____________________________________________________

מקורות נוספי! לעיו#
ְהא רַב
ֲמרֵ .לי) :ו ָ
ֲתא ִמ ְטרָא .א ַ
ֲמי ו ְָלא א ָ
ִיתאֵ ָ ,עי ַרח ֵ
ַה ְ,זַר ֲַ 3ענ ָ
תענית ד' כד ע"א :ר ָ
ֲבד? ִאי ִמ:B3ַ !.Nיֵיֲ ,אנַ#
ֲמר ְלהַ :.מאי -ע ֵ
ֲתא ִמ ְטרָא! א ַ
ִיתא א ָ
ְה.דה1ִ ,י ֲהוָה ָגזַר ֲַ 3ענ ָ
י ָ
ְה.דה ָ1ל ַ:B3יֵי ִ ְנז ִִ;יֲ #הוָהַ ,ו ֲאנַָ #קא ַמ ְתנִינַ3ָ +ִ ְ #א ִס ְד ִרי.#
יפינִַ #מ ַBיְהְ 5ְ ,.ב ְ+נֵי ְ5רַב י ָ
ֲד ִ
עִ
ד:לי ַה:5ר ֵֶ +אי:5 #רָ#
ֲבל ַמה ַ7עֲֵ ,ְ .6
ימא .א ָ
ע:ב ָדאִ ,אי ִא ָ1א ֲַ 5חזָא ִמ ִידי ֵל ַ
ִאי ִמָ !.N
ָפה:
:5מה י ֶ
ֶ
ֲתא  %באְ :ו ָהא  %והרי1ִ :י ֲהוָה ָגזַר  %כאשר גזר:
רש"י וביאורי מילי!ֵ ָ :עי  %ביקש :א ָ
ֲבד  %מה אעשה:B3ַ :יֵי  %לימוד תורהֲ :אנַ % #אנוִ :מ ַBיְה % .מדורו של רב יהודה:
ַמאי -ע ֵ
ע:ב ָדא  %מעשי! רעי!ִ :אי ִא ָ1א  %א! יש:
ָ

♣

ימא  %יאמר:
ידי  %ראה משהוֵ :ל ַ
ֲחזָא ִמ ִ

♣
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ַרב י ֵס
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .17

מסכת בבא מציעא ד פה ע"א
יחנָ/ָ :#ל ֶ.ה,א
ֲמר ִר ִ'י ָ
ֲמר ִר ִ'י ַ* ְרנ ְָ א ַ
אַ

יל ְ,
ְא ָ
ֲמר ִר ִ'י י ְִר ְמיָהִ :מ ָ/א #ו ֵ
על? א ַ
ָ

,ב'ְ #נ
,בנ ְַ 0ל ִמיד ָח ָכ ֶ
ְַ 0ל ִמיד ָח ָכ ְ

=כ ַס ְניָא ֶ.;<ָ .
0רָה ְמ ַח ֶ2רֶת ַעל ְ
ָתא,
=ר ְ' ִעיַ #ת ֲע ִנ> ָ
ְ
י ְֵתיב

*ס ֶקת
ְַ 0ל ִמיד ָח ָכ,. ,ב ֵאי0 #רָה ֶ

יס
ֵ
רַב

ֱמרַ " :ו ֲאנִי זֹאת
על4ֶ .ֶ ,א ַ
ִמְַ 2רע ְל ָ

=ר ְ' ִעי#
י .י ְֵתיב ְ
ְ=ק ְרי :;,לֹא יָמִ ,.,מ ִ* ָ
ו ְ

י
ֲ.ר ָע ֶל ָ
ר,חי א ֶ
6מר ה'ִ ,
את ַ
יתי ָ
ְ' ִר ִ

ְ=ק ְרי :;,לֹא יָמ,.,
ֲרינֵי ,ו ְ
ָתא =ח ִ
ַת ֲע ִנ> ָ

י ,לֹא יָמ,.,
ֲ.ר ְַ 8מ ִ0י ְ' ִפ ָ
,ד ָברַי א ֶ
ְ

ָתא
ֲ .י ְֵתיב ְמ6ה ַת ֲע ִנ> ָ
,מ ִ*י ז ְַרע ָ
י ִ
ִמ ִ* ָ

6מר
ֲַ ,
,מ ִ*י ֶזרַע ז ְַרע ָ
ֲ ִ
,מ ִ*י ז ְַרע ָ
י ִ
ִמ ִ* ָ

,מ ִ*י
י ִ
ְ=ק ְרי :;,לֹא יָמִ ,.,מ ִ* ָ
ֲרינֵי ,ו ְ
=ח ִ

על".
ה'ֵ ,מ ַע ָ0ה ו ְַעד ָ

יל ְ
ְא ָ
ֲמרִ ,מ ָ/א #ו ֵ
ֲ .א ַ
,מ ִ*י ֶזרַע ז ְַרע ָ
ֲ ִ
ז ְַרע ָ

ר ,ה,א:
6מר ַה ָ:דְ 'ָ .
ַמאי ַ 6מר ה'? ַ

=כ ַס ְניָא
ָלא ְצ ִר ְיכנָא0 ,רָה ְמ ַח ֶ2רֶת ַעל ְ

ֲאנִי ָערֵב ָל ְ ְ' ָד ָבר זֶהַ .מאי ֵמ ַע ָ0ה ו ְַעד

ֶ:;<ָ .

רש"י וביאורי מילי
=ק ְרי  ;,הקריאו לו פסוק זה
ָתא  שלא תפסוק תורה מזרעוְ :
=ר ְ' ִעיַ #ת ֲע ִנ> ָ
ַמאי  מהְ :
יכנָא  איני צרי להתענות עוד:
ֲרינֵי  תעניות אחרותָ :לא ְצ ִר ְ
ָתא =ח ִ
מ #השמיַ :ת ֲע ִנ> ָ

שאלות
יחנָ."#
ֲמר ִר ִ'י ָ
ֲמר ִר ִ'י ַ* ְרנ ְָ א ַ
 " .1א ַ
א .מי אמר מימרא זו ,רבי פרנ או רבי יוחנ__________________________?#
ב .מדוע אמוראי אלה קרויי רבי ,ואילו רב יוס קרוי רב?_________________
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רב יוס
 .2שתי שאלות מופיעות בסוגיא שלמדת ,צטט אות!#

א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .3צטט משפט מהסוגיא ע המשמעויות הבאות:
א .התורה נשמרת בבית קבוע של תורה_____________________________:
ב .הקב"ה בעצמו מתחייב שבית זה ישאר בית של תורה___________________:
 .4לאיזה מטרה התענה רב יוס את התעניות הבאות?
א .ארבעי התעניות הראשונות__________________________________:
ב .ארבעי תעניות נוספות_____________________________________:
ג .מאה תעניות אחרונות______________________________________:
ָאל" )תהלי קכח( .פרש פסוק זה לאור מה שלמדת
ֶי ָ.ל ַעל י ְִ8ר ֵ
,ר ֵאה ָבנִי ְל ָבנ ָ
♦ ְ " .5
בסוגיא!________________________________________________
♦ .6מה שואל המהרש"א מהמשנה באבות?
__________________________
__________________________
מה תשובתו?_________________
__________________________
__________________________
♦ .7מדוע רב יוס התענה תחילה  40תעניות?
__________________________
מדוע בפע שלישית התענה  100תעניות?
__________________________
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מהרש"א
התורה מחזרת  קשה מה שאמרו בפרקי
אבות' :התק #עצמ ללמוד תורה שאינה
ירושה ל מאבותי'.
לב #של תלמיד חכ אמר ,שיזרז עצמו
ללמוד תורה ,אז יגיע למקו אבותיו.
ובכ עדי ב #של תלמיד חכ ,שהתורה
שלומד מסייעתו להגיע למקו אבותיו:
מהרש"א
ארבעי יו  שכ #קבלת התורה למשה
היה ארבעי יו לח לא אכל וגו' ,אבל
בפע השלישית שיהיה זוכה לדורות,
היה צרי מאה יו בתענית:
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תולדות אמוראי
עיי #בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .811
וכרמי והתפרנס מעבודת האדמה ועשיית

רבותיו ותלמידיו :רב יוס היה מגדולי
אמוראי בבל בדור השלישי ,תלמיד מובהק

יי ,#וכ #היה גבאי צדקה.

לרב יהודה ולרב הונא ,וחברו וב #פלוגתו

רב יוס חלה ,ומחמת חוליו שכח תלמודו,

של רבה בר נחמני .היה רב המובהק של

ואביי תלמידו חזר לפניו והזכיר לו את

אביי ורבא שהעריצוהו מאוד ,ומסופר

תלמודו .נראה שבהקשר לכ אמר רב

שאביי היה עומד לפניו משעה שהיה רואה

יוס " :לוחות ושברי לוחות מונחי #בארו,#

את אוזני חמורו ,ורבא כשנפרד ממנו היה

מכא #לתלמיד חכ ששכח תלמודו מחמת

פוסע לאחוריו עד שנגפו רגליו ושתת דמו.

אונסו ,שאי #נוהגי #בו מנהג בזיו."#

פעלו ומידותיו :רב יוס היה בקי מאוד
במשנה ובברייתות וזכה לתואר "סיני".

רב יוס נעשה סגי נהור ,ומובא במדרש
שרב יוס סימא את עצמו כיו #שלא יכל

היה בקי במעשה בראשית ומעשה מרכבה.

להימנע מלהסתכל חו Jלארבע אמותיו.

אחרי פטירת רבה חברו ,כיה #רב יוס

אחרי פטירתו ,מילא אביי תלמידו את

במש שנתיי ומחצה כראש ישיבת

מקומו בראשות ישיבת פומבדיתא.

פומבדיתא .הצטיי #בענוותנותו ובייחסו

מאמרותיו" :לעול ילמד אד מדעת קונו,

לתלמידי חכמי ,וכשהיה שומע קול צעדי

שהרי הקב"ה הניח כל הרי וגבעות

אמו אמר :אקו מפני השכינה שבאה.

והשרה שכינתו על הר סיני ,והניח כל

תולדות חייו :רב יוס היה בעל שדות

אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה".

 .8השל את הקטע שלפני!
רב יוס היה מגדולי אמוראי __________ בדור ה __________ לאמוראי .כיה#
כראש ישיבת _____________ במש _______________ .אחרי מותו כיה#
תחתיו ______________ תלמידו ,בראשות ישיבת פומבדיתא.
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רב יוס
 .9רבותיו ,חברו ותלמידיו:

א .מי היו רבותיו של רב יוס ?__________________________________
ב .מי היה חברו המובהק?_____________________________________
ג .מי היו תלמידיו המובהקי?__________________________________
 .10מה מסופר בקטע על המצוות הבאות:
א .כיבוד רב_____________________________________________:
ב .כיבוד הורי___________________________________________:
 .11שלושה ביטויי נאמרו בקטע על רב יוס  ,הסבר אות!
א" .סיני"_______________________________________________:
ב" .שברי לוחות"__________________________________________:
ג" .סגי נהור"____________________________________________:

מקורות נוספי לעיו#
יכא ְלהְ .ַ ,ע ָ0אַ .ְ .לח,
עקר ָה ִריִ .א ְצ ְט ִר ָ
ַ'ה ֵ
יס ִסינַי ְור ָ
ברכות ד סד ע"א :רַב ֵ
ְעקר ָה ִריֵ ,איזֶה ֵמ ֶה ק ֵד? ְַ .לחְ ,להִ :,סינַי ק ֵדַ .ֶ ,הֹ/ל ְצ ִר ִיכי#
ְל ָה ָתִ :סינַי ו ֵ
6מ ִרי ֵלי; ְַ /ל ֵָ Lאיָ :מ ְל ַכ ְְ 0ַ 0ר ֵ0י#
יס ְ Lְ ,
ְל ָמרֵי ִח ַָ>Kאַ = .על ִ*י ֵכ ,#לֹא ִק ֵ'ל ָע ָליו רַב ֵ
,פ ְלָMא/ָ .ל ָהנ ְָ ְ.נֵי
יס ְַ 0ר ֵ0י.ְ #נִיַ #
ְת ְר ֵ0י.ְ #נִיְ ,#מ ַל ְ רַב ֵ
ַ'ה ֶע ְִ 8רי #ו ַ
ְ.נִיְ .#מ ַל ְ ר ָ
יתי; ָלא ְקרָא:
ֲפ<O ,א ָNנָא ְל ֵב ֵ
ַ'ה ,א ִ
ְִ Lמ ַל ְ ר ָ
רש"י וביאורי מיליִ :סינַי  כינוי על שהיה בקי בברייתות :ע ֵקר ָה ִרי  כינוי על שהיה
יכא ְלהְ .ַ ,ע ָ0א  הוצר לה למנות אחד מהחכמי לראש ישיבה:
חרי בפלפולִ :א ְצ ְט ִר ָ
ְל ָה ָת  לשָ :מרֵי ִח ַָ>Kא  בעל החיטי .כלומר ,בקי בשמועותְ /ַ :ל ֵָ Lאי  חוזי
בכוכביָ :מ ְל ַכ ְְ 0ַ 0ר ֵ0יִ .ְ #ני  #תעמוד שנתיי בראש הישיבה .וחשש שימות לסו שנתי:
יתי; ָלא ְק ָרא  רב יוס לא נהג שו צד שררה בכל השני שרבה מל:
Oא ָNנָא ְל ֵב ֵ

♣

♣
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ַ ֵיי
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1#6

מסכת גיטי! ד %ס ע"ב
,מרֵ 'ָ 'ַ :אי ָ.ת-
ִא ְ' ַמר ְ :נֵי ַנ ֲהרָא ,רַב ַ

רש"י וביאורי מילי

,מרִ :ע ֵָ 0אי ָ.ת-
מ-אל ַ
ֵ .ֵי.אְ .
ַמָ/א ְ ר ָ

ִא ְ' ַמר  #נאמר .מילת פתיחה לדברי
אמוראי ְ :נֵי ַנ ֲה ָרא  #שדות בשפת הנהר:
ַ' ָ' ֵאי  #השדות במורד הנהרִ :ע ֵָ 0אי #
השדות במעלה הנהרְ ִ :ד ֵמיזָל  #א אינ!

01י ָע ְל ָמא ָלא ְפ ִל ִיגי.
ֵי.אְ ִ .ד ֵמיזָלֵ 2 ,
ַמָ/א ְ ר ָ
ִ2י ְפ ִל ִיגיִ ְ ,מ ְס ָ2ר ְו ְ.ק3יֵי.
ֲמר
ֲתא ְל ַק ֵ6י ַ 4ְ 5יֵי .א ַ
.,י א ָ
ימי ַ ר ֵ
רַב ֵֵ .
ֲמר ֵליִ :5אית ִלי
ל3ת ַב! ָמר ְ ִע ָ4נָא! א ַ
ֵליְ :5
ֲמר
ְל3ת ַב! ָמר ְ ֵל ְיליָא! א ַ
ִע ָ4נָא ְל ִד ִידי .ו ְ
ֲמר ֵליֲ :5אנָא
ֵליִ :5אית ִלי ַמָ/א ְל ְ.ק3יֵי .א ַ
ְל3ת ַב! ָמר
ימ ָמא ,ו ְ
ַמ ְֵ .קינָא ֵליְ 5ל ָמר ַמָ/א ִ ָ
ֲמר ֵליְ :5ל ַחֵ/י!
ְ ֵל ְיליָא! א ַ
ֲמר ְלהֵ 'ָ 'ַ :-אי ָ.תַ -מָ/א
ֲא ַזל ְל ִע ֵָ 0אי ,א ַ
ֲמר ְלהִ :-ע ֵָ 0אי ָ.ת-
ֵי.אֲ .א ַזל ְל ַת ָ' ֵאי ,א ַ
ְר ָ
ֵי.אָ 4ְ .ה ִכי ְס ַכר ִמ ְס ָ2ר ְו ְֵ .קי2ִ .י
ַמָ/א ְ ר ָ
ֲמר ֵליֵ 2ְ :5בי ְתרֵי
ֲתא ְל ַק ֵ6י ַ 4ְ 5יֵי ,א ַ
אָ
ֲמינְה-
ֲב ְד ְ' ִלי? ו ְָלא ַטע ִ
עַ

ַ יֵי ְל ֵפירֵי

ְַ 4ה ִהיא ַ'ָ .א:
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סוכרי את הנהר אלא דולי! והולכי ,כולי
עלמא לא פליגי שכל הרוצה לדלות ידלה:
ְפ ִל ִיגיִ ְ ,מ ְס ָ2ר וְ ְ.ק3יֵי  #המחלוקת כשאי!
בנהר כדי לדלות כול! יחד ,והעליוני רוצי
לסוכרו שלא ירדו המי למטה ,ולהשקות
שדותיה דר תעלות קטנות .והתחתוני
מעכבי עליה אלא א כ! נשקה אנחנו
ל3ת ַב! ָמר
ֲתא ְל ַק ֵ6י # 5בא לפניְ :
תחילה :א ָ
ְ ִע ָ4נָא  #יושיבני אדוני ללמוד בעת קבוע:
ידי  #ללימוד שלי:
ִאית ִלי  #יש ליְ :ל ִד ִ
י.א  #ואי! את רשאי!
ַ' ָ' ֵאי ָ.תַ -מָ/א ְ ֵר ָ
לסוכרוָ 4ְ :ה ִכי  #בינתייֵ 2ְ :בי ְת ֵרי  #רב
ושמואל'ָ .ַ :א  #שנה:

אמוראי בבל

אביי

שאלות
 .1כתוב בטבלה שלפני את מחלוקת רב ושמואל לגבי זכות הקדימה להשקיה מנהר.
ההשקיה נעשית תו כדי
זרימת הנהר

ההשקיה נעשית על ידי סכירת
הנהר ועצירת הזרימה

דעת רב
דעת שמואל
 .2מי אמר למי את המשפטי הבאי?
ידי"_____________________________________:
אִ " .אית ִלי ִע ָ4נָא ְל ִד ִ
ְל3ת ַב! ָמר ְ ֵל ְיליָא"______________________________________:
ב" .ו ְ
ֲב ְד ְ' ִלי"_______________________________________:
גֵ 2ְ " .בי ְתרֵי ע ַ
 .3צטט משפט מהסוגיא ע המשמעות של המשפטי הבאי:
א .יש לי זמ! קבוע ללמוד בעצמי_________________________________:
ב .כאשר בא לפני אביי_______________________________________:
 .4מה אמר רב שימי לבעלי השדות לשכנע שזכותו להשקות תחילה ,וכשיטת מי עשה כ!?
א .מה אמר לבעלי השדות במעלה הנהר?____________________________
ב .מה אמר לבעלי השדות במורד הנהר?_____________________________
 .5כאשר התברר לאביי ,שרב שימי הישקה את שדותיו לפני השדות שמעליו ושתחתיו:
א .מה אביי אמר?___________________________________________
ב .מה אביי עשה?__________________________________________
♦ .6הסבר לפי תוספות:
א .מה אביי עשה ע הפירות?__________
ב .מדוע נמנע מלאוכל?_____________
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תוספות
לא טעמינהו  #להודיע שלא על פיו
עשה .ושמא מכר ,דאי! כא! גזל,
אלא מפני דרכי שלו בעלמא:

אביי

אמוראי בבל

תולדות אמוראי
עיי! בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .7#11
רבותיו ותלמידיו :אביי היה מדור רביעי

תקופת שמד ורדיפה כלפי היהדות

לאמוראי בבל .היה תלמיד מובהק לרבה

והישיבות באר@ ישראל .כתוצאה מכ

ולרב יוס ,%ראשי ישיבת פומבדיתא בדור

רבי מחכמי אר@ ישראל ירדו לבבל,

השלישי.

ולימוד התורה בבבל התרחב והעמיק.

אחרי מות רב יוס %רבו ,התמנה אביי

תולדות חייו :אביי נולד יתו .כשעברתו

ישיבת

אמו מת אביו ,וכשילדתו מתה אמו .אביי

פומבדיתא .אחרי מות אביי ,הצטרפו

גדל בבית רבה דודו ,אשר אמצו כב!.

תלמידיו לישיבתו של רבא במחוזא.

עיתי אביי אומר דברי בש אמו ,והיא

אביי היה רב המובהק של רב פפא #

האישה שגידלתו ושאביי כיבדה כא.

ראש ישיבת נרש ,ושל רב זביד  #ראש

אביי סבל מחולשה ומחלת מעיי .למד

ישיבת פומבדיתא.

תורה מתו עוני ,א אחר כ העשיר.

אביי ורבא :רוב עיונו של אביי היה ע
רבא חברו  #עיוני הלכתיי המכוני

היה מזרעו של עלי הכה! ,לא הארי
ימי ונפטר בגיל ששי.

'הוויות דאביי ורבא' .במחלוקות ביניה

שמו :שמו האמיתי של אביי היה נחמני,

נפסקה הלכה כרבא ,מלבד בששה דברי

כש סבו )אביו של רבה( .אול רבה

הרמוזי בראשי התיבות :יע"ל קג".

נמנע מלקוראו בש אביו ,וכינהו בש

בימי אביי ורבא הפכה הנצרות לדת

אביי  #מלשו! אבי .שמו בראשי תיבות

הרישמית בקיסרות הרומית ,והתחילה

רומז לפסוק" :אשר ב ירוח יתו".

כממלא

מקומו

בראשות

 .7השל את הקטע שלפני!
אביי שיי לדור ________ לאמוראי ________ ,והיה ראש ישיבת _________.
רבותיו היו ____________________ .תלמידיו.___________________:
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אביי

 .8מי אימ@ וחינ את אביי?______________________________________
למי אביי קרא בש 'א'?_____________________________________
 .9מה שני הפירושי לש אביי?
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .10מה נאמר על מצבו של אביי בתחומי הבאי:
א .בריאות______________________________________________:
ב .פרנסה_______________________________________________:
 .11האמוראי הבאי עמדו בראש ישיבת פומבדיתא :אביי ,רבה ,רב זביד ,רב יוס ,%רבא.
כתוב אות לפי הסדר הנכו!!
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

מקורות נוספי לעיו!
ֲמר ְלהַ -ר ָ הְ :ל ִמי ְמ ָב ְר ִכי!?
ָת ִבי ַק ֵ6יַ 4ְ 5ר ָ ה .א ַ
ָבא הֲו 3י ְ
ברכות ד %מח ע"א ַ :יֵי ְור ָ
ָבא ְחוֵי ִל ְֵ .מי ְט ָל ָלא ַ ,יֵי נ ְַפק ְל ָברָא,
יכא ָי ֵתיב? ר ָ
ֲמנָאֵ ,ה ָ
ֲמנָאְ .ו ַרח ָ
,מ ִרי ֵליְ :5ל ַרח ָ
ְ
ֲמר ְלהַ -ר ָ הְ 'ַ :ר ַויְכַ -ר ָ נַ! ָהוִית!-
ְחוֵי ְַ 2ל ֵFי ְַ .מָ/א .א ַ
ֵי.א.
ָת ִביַ ,והֲוְ 3צ ִר ִיכי ר ָ
ָבא ו ְִר ִ י זֵירָא ְו ַר ָ ה ַ ר ַמ ָ'נָה הֲו 3י ְ
הוריות ד %יד ע"א ַ :יֵי ְור ָ
01הִ -א ְִ Fר ְי ַ 4ְ ,יֵי ָלא ִא ְִ Fר ְי.
ֵי.א! ְ4כ ְ
,מ ִרי2ָ :ל ְַ ,4מר ִמ ְָ 0תא ו ְָלא ִמ ְִ Fר ְיֶ ,ל ֱהוֵי ר ָ
ְ
ימא!
ְא ָ
ַח ָמנִיַ Fְ ,תח ו ֵ
ֲמר ֵלי :5נ ְ
ֵי.א ,א ַ
ַח ְזיֵיַ 5ר ָ ה ְל ַ יֵי ְִ 4ג ַב 5ר ָ

♣
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ָר ָבא
למד את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .17

מסכת תענית ד כד ע"ב
ָבא .נ ְֵַ $די(
ַברָא ְִ #א ַחַב ִנ ְג ָדא ְ' ֵבי ִדינָא ְ#ר ָ
ַהה%א ְ $

רש"י וביאורי מילי

%מיתִ .א ְַ *ְ +מע ִמ ְ) ָתא ֵ'י ַ%'+ר ַמ ְל ָ,אָ 'ְ .עא
ָבאִ ,
רָ

נִִנִננ ְְגג ָדא  מלקותִ :א ְַ *ְ +מע ִמ ְ) ָתא
 נשמע הדברָ 'ְ :עא  רצה:
ה%ר ִמיז  כ שמה:
ְ
יפ ָרא
ִא ְ
ֲדי  ביחד עַ :מאי ְָ #בע %
ַ'ה ֵ
ָהיב  נות:9
מה שמבקשי :י ֵ
זִ ְמנָא ְִ #מ ְט ָרא ה%א  ואפילו לא
בקשו היה יורד מטרָ :ה ִא ָ#נָא 
ֲב-תינִ %ס ְ;רָ %לנ %
עכשיו :א ֵ
שהיית מפליא לה נסי:
פַ %מ ְרזְ ֵבי ְִ #מח-זָא  קילחו
ְַ +
מי מ 9המרזיבותְ :ל ִד ְג ַלת 
לנהר חידקל :אֲב  (%אביו של
רבאִ :א ְת ֲחזֵי ֵלי(  נראה לו:
ִמי ִא ָ,א  וכי ישַ #ְ :מ ְט ַרח ַק ֵ0י
ְַ +מ ָא  שמטריח לפני הבורא:
<כ ָ* ְ  שנה מקומ.
ַ>ֵ +י ְ #
כלומר ,אל תיש 9הלילה
;%ריֵי(  מיטתו:
ְ
במיטת:
ְ' ַס ִ,ינֵי  שדי רצו להורגו
וחתכו את מיטתו:

ְל ַצע-רֵי ְל ָר ָבא.
ה%ר ִמיז ִא ֵ0י( ְ%'+ַ #ר ַמ ְל ָ,א
יפ ָרא ְ
ֲמרָה ֵלי( ִא ְ
אַ
ְה%ד ֵאיָ #ְ ,כל
ֲדי י ָ
ִל ְברַ(ָ :לא ֶל ֱהוֵי ָל ְ ֵע ֶסק ְָ #ב ִרי ַ'ה ֵ
ְ5תי
ֲמי ו ֵ
ָהיב ְלהָ #ְ ,%בעַ %רח ֵ
ַמאי ְָ #בעִ %מ ַָ 0ריְה ,%י ֵ
ֲמר ַל(ַ :הה%אִ ,מ#ְ %7ז ְִמנָא ְִ #מ ְטרָא ה%א,
ִמ ְטרָא .א ַ
ק%פת ָ*מ%ז ו ְַלי ְֵ*י
ֲמי ָה ִא ָ#נָא ִ' ְת ַ
ֵא ָ)א ִל ְבעַ -רח ֵ
ֲמי
ָבא%ֵ ,ַ :יְ #ַ 9ע ָ* ְ ְ %ב ִעי ַרח ֵ
ִמ ְטרָא! ְַ +ל ָחה ֵלי( ְלר ָ
יתי ִמ ְטרָא!
ְֵ #ל ֵ
5מר ְל ָפנָיוִ :ר'-נ+ֶ -ל
5תי ִמ ְטרָאַ .
ֲמי ו ְָלא ֵ
ָ' ֵעי ַרח ֵ
ֲב-תינִ %ס ְ;רָ %לנ,%
ע-לֱ ,אל ִֹהיְ 5'ְ ,זנֵינַ +ָ %מ ְענ ,%א ֵ
ָ
ימי ֶק ֶד ,וְ5נֵ 'ְ %עינֵינ %לֹא
יה ִ' ֵ
ימ ֶ
; ַֹעל ָ; ַע ְל ָ* ִב ֵ
ְבי ְִ #מח-זָא
פַ %מ ְרז ֵ
ֲתא ִמ ְטרָאַ ,עד ְְ +ַ #
ָאינ !%א ָ
רִ
ְל ִד ְג ַלת.
ֲמר ֵלי(ִ :מי ִא ָ,א
ֲתא אֲבִ ,(%א ְת ֲחזֵי ֵלי( ְ' ֶח ְל ֵמי( ַוא ַ
אָ
<כ ָ* ְ!
ֲמר ֵלי(>ֵ +ַ :י ְ #
<)י ַהאי? א ַ
ְַ #מ ְט ַרח ַק ֵ0י ְַ +מָא ֵ ,
;%ריֵי( ְ' ַס ִ,ינֵי.
?ֵ ,ְ +חי( ְִ #מ ַר ְַ 7
<כ ֵ*י(ִ .ל ְמ ַחר ְ
ַ>ֵ +י ְ #
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שאלות
 .1מי אמר למי את המשפטי הבאי:
ְה%ד ֵאי"___________________________:
אָ " .לא ֶל ֱהוֵי ָל ְ ֵע ֶסק ְָ #ב ִרי ַ' ֲה ֵדי י ָ
ב5" .נֵ 'ְ %עינֵינ %לֹא ָר ִאינ_____________________________________:"%
 .2מי אמר את המשפטי הבאי:
א%ֵ ,ַ " .יְ #ַ 9ע ָ* ְ"___________________________________________:
<כ ָ* ְ"____________________________________________:
ב>ֵ +ַ " .י ְ #
 .3כתוב לגבי תפילתו של רבא:
א .במה בח 9שבור מלכא את כח תפילתו של רבא?_______________________
ב .מה מידת הגש שירד כשרבא התחיל להתפלל?______________________
ג .מה מידת הגש שירד לאחר שרבא חזר והתפלל?______________________
 .4כתוב שתי הוכחות מהסוגיא ,שאיפרא הורמיז ביקשה את טובתו של רבא!
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .5מה היתה הטענה בשמי כלפי רבא?_______________________________
מה רבא עשה בעצת אביו כדי להינצל מעונש?_________________________
 .6המילי שלפני כתובות בסוגיא בשפה הארמית .העתק אות מהסוגיא!
א .היכה אותו _________________:ב .תתרכז____________________:
ג .נהר חידקל _________________:ד .מיטה_____________________:
ימי ֶק ֶד".
יה ִ' ֵ
ימ ֶ
♦ַֹ ;" .7על ָ; ַע ְל ָ* ִב ֵ
א .מי ביקש לפי הכתוב בתנ" ,שהקב"ה יוריד גש בימי הקי_______________?G
ב .נסה להבי ,9מדוע ש לא היתה טענה על תפילת הנביא להורדת מטר ,ואילו כלפי רבא
יש טענה על כ )מהרש"א(?___________________________________
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תולדות אמוראי
עיי 9בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .811
)דורש בשבתות( ,רב פפא ורב זביד.

גדולתו :רבא הינו מגדולי אמוראי בבל
בדור הרביעי .היה גדול מאוד בתורה ,נהג

אביי ורבא :רבא היה חבר מובהק לאביי,
ובירוריה ההלכתיי מכוני בביטוי:

בחסידות רבה וזכה לעשירות מופלגת.
נאמר בתלמוד" :כשמת רבי עקיבא נולד

הוויות דאביי ורבא .במחלוקות ביניה

רבי ,כשמת רבי נולד רב יהודה ,כשמת רב

נפסקה הלכה כרבא ,מלבד בששה דברי

יהודה נולד רבא ,כשמת רבא נולד רב

שבה הלכה כאביי.

אשי; ללמד שאי 9צדיק נפטר מ 9העול

ישיבתו :רבא ייסד את ישיבת מחוזא
)בשפת החידקל( ,ועמד בראשה  14שנה.

השמש ובא השמש".

אחרי פטירת אביי חברו וראש ישיבת

רבותיו ותלמידיו :רבא היה תלמיד מובהק

פומבדיתא )שפת נהר פרת( ,עברו תלמידיו

לרב נחמ ,9וכ 9למד תורה אצל חמיו  רב

אל ישיבתו של רבא .בתקופה זו נחשב רבא

חסדא ,ואצל רבה ורב יוס  ראשי ישיבת

כגדול אמוראי בבל ,וישיבתו במחוזא

פומבדיתא .מסופר שרבא נהג כבוד גדול

היתה הישיבה היחידה שפעלה בבבל.

ברב יוס ,וכשנודע הדבר לרב יוס ברכו

אחרי מותו התפצלה ישיבתו :רב נחמ 9בר

שיהיה ראש ישיבה .מתלמידיו :רב נחמ9

יצחק חידש את הישיבה בפומבדיתא ,ורב

בר יצחק אשר כיה 9בישיבתו כראש כלה

פפא עמד בראש ישיבה בעיר נרש.

עד שנברא צדיק כמותו ,שנאמר וזרח

 .8כתוב לגבי רבא את הפרטי הבאי :א .חמיו ורבו______________________:
ב .רבותיו______________.3 ______________.2 _____________.1 :
 .9השל את הקטע שלפני!
רבא היה רב של____________.3 ____________.2 ____________.1 :
חברו המובהק היה_________________________________________:
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 .10מי עמדו בראשות הישיבות הבאות ,על פי הכתוב בקטע?

א .ישיבת פומבדיתא_________ .4 ________.3 ________ .2 ________.1 :
ב .ישיבת מחוזא___________________________________________:
ג .ישיבת נרש_____________________________________________:
 .11כללי פסיקה:
א .כמי נפסקה הלכה במחלוקות בי 9אביי לרבא?________________________
ב .כלל בידינו' :מאביי ורבא הלכה כבתראי' .מי האחרו ,9אביי או רבא?__________

מקורות נוספי לעיו9
%צב%
ָפיקְ ,
ַפ ֵ+י( ִל ְק ָט ָלא נ ֵ
ֲמר ָה ִכיְ 'ִ :צב %נ ְ
ָפיק ְל ִדינָא א ַ
יומא ד פו ע"בָ :ר ָבא ִ,י ֲהוָה נ ֵ
יצי5ה.
%לוַאי ֵֶ *ְ +הא ִ'י5ה ִִ ,
יתי( 5זֵילְ ,
ֵיקְ 9ל ֵב ֵ
יתי( ֵלית ה%א ָע ֵבידְ ,ור ָ
ֵ' ֵ
ֶלל-
יע,ְ .ג ְ
ֲלה ַל ַָ 7מיִ ִNיאְ ,-ורֹאָ -+ל ָעב י ִַַ $
ֲמרִ :א ַיע ֶ
?' ְתרֵי( ,א ַ
'%הא ָ
?מ ָ
ו ְִכי ֲה ָוה ָח ֵזי ְ
ֹאמר:- ? %
ֹאבד ,רֹ5יו י ְ
ֶצח י ֵ
ָלנ ַ
ָפיק  שמא ישגה בדי9
ַפ ֵ+י(  ברצו 9עצמוִ :ל ְק ָט ָלא נ ֵ
רש"י וביאורי מיליְ 'ִ :צב %נ ְ
יתי( ֵלית ה%א ָע ֵביד  צורכי ביתו אינו עושה להשתכר
וייענש ,ועל עצמו אמר כְ :9צבֵ 'ֵ %
'%הא  ראה גדודי
?מ ָ
יצי5ה  שישוב לביתו בלא חטאָ :ח ֵזי ְ
%לוַאי ֵֶ *ְ +הא ִ'י5ה ִִ ,
בדיְ :9
ֲלה ַל ַָ 7מיִ וגו'  אמר כל זה כדי שלא תזוח דעתו:
בני אד הולכי 9אחריו לכבודוִ :א ַיע ֶ

י-סֲ ,הוָה 5זֵיל ַלאֲח-רֵי( ַעד ְִ #מנ ְַָ $פ9
ָבא,ַ ,ד ֲהוָה ִמ ְ; ַטר ִמ>ֵי( ְ#רַב ֵ
יומא ד נג ע"א :ר ָ
ָבא.
י-סָ :ה ִכי ָע ֵביד ר ָ
ֲמרֵ %לי( ְלרַב ֵ
י-ס ְָ #מא .א ַ
<; ָתא ְֵ #בי רַב ֵ
?סק ָ
%מ ַ*ְָ %סְ 9
ְַ ,ר ֵעי(ִ ,
?ְ ,ַ ()-,ר ָכא:
ֵיַ ְ +
ֲמר ֵלי( :י ְֶהא ַר ֲעוָא ְִ #תר %ר ָ
אַ

♣

♣
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ִר ִי ִי ְר ְמ ָיה
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .13

מסכת בבא בתרא ד #כג ע"ב
('ה,
ֲמ ִ)י ָ
ת ,ח ִ
יתיָ :$נפ/ל ַהְִ .מ ָצא ְ ְ
ַמ ְת ִנ ִ

רש"י וביאורי מילי

ֲמ ִ)י
),ב ְ; חֵ /מח ִ
ֲהרֵי ה/א ֶ1ל ַ ַעל ַה ָ

('ה  של
ֲמ ִ)י ָ
ת ,ח ִ
ָנפ/ל  גוזלְ ְ :
(8ק  6/הוציאוהו:
שוב9ָ :א  זאתְ :

ת,
(חת ְ ְ
ְְָ 44מ ָראֵ ָ :עי ִר ִי י ְִר ְמיָה :ר ְַגלַ ,
ֲמ ִ)י
(חת חֵ /מח ִ
('הְ ,ור ְַגלַ ,
ֲמ ִ)י ָ
חִ

רשב"א בש תוספות
לאו משו דאמר מילתא דתמיהא ,אלא
משו דאמר מילתא דלא אפשר ,דכל
המדדה אינו מדדה יותר מחמשי אמה,
ואפילו רגלו אחד אי אפשר שיוציא בחו:

,צא:,
('הֲ ,הרֵי ה/א ֶ1ל מ ְ
ָ

('הַ ,מה?/
ָ
ָ1א:
(8קְ 6/ל ִר ִי י ְִר ְמיָה ִמ ֵי ִמ ְדר ָ
ו ְַעל ָ9א ְ

שאלות
 .1מהי השאלה המתבררת במשנה?_________________________________
מה הוסי #רבי ירמיה ושאל?____________________________________
♦ .2מדוע חכמי הקפידו על שאלתו של רבי ירמיה )סמ $התשובה הנכונה לפי הרשב"א(.
א .שאל על מקרה לא מצוי

ב .שאל בלא רשות

ג .שאל על מקרה שלא יתכ$

 .3צפני בארמית :למד את ארבעת סוגי השאלות שלפני!
בעיא = שאלה ע שתי אפשרויות לתשובה ,והתלבטות ביניה.
רומיא = סתירה בי $שני פסוקי או בי $שתי משניות  /ברייתות.
תיובתא = שאלה על אמורא מתו דברי תנאי )ממשנה או מברייתא(.
התקפתא = שאלה מכח פלפול וסברא.
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מסכת בבא בתרא ד #קסה ע"ב
לפני סוגיא נוספת לגבי רבי ירמיה .למד אותה היטב וענה על שאלות .47

ְַ 1לחִ /מ ַָ Cח ְב ַרָBא ְל ִר ִי י ְִר ְמיָה...

רש"י וביאורי מילי

/מת
ָ1בְ /ל ַקֶ ֵBאת ַה ְ) ָטר ֵ
ְ1ל ָֹ1ה ְֶ B1

ְַ 1לחִ /מ ָ  Cאמוראי אר ישראל1ְ :ל ָֹ1ה
ָ1בְ /ל ַקֶ ֵBאת ַה ְ) ָטר  שלושה דייני שבאו
ְֶ B1
לפניה שני העדי החתומי בשטר להעיד
שזו חתימתֵ :מת ֶא ָחד ֵמ ֶה  $אחר שהעידו
העדי על חתימת יד ,מת אחד הדייני :וְ ַחד

מ,תב
ֶא ָחד ֵמ ֶהְ ,$צ ִר ִיכי ְל ִמ ְכ ַCב " ְ ַ
ית,הי" ,אָ ,לא?
ְחד ֵל ִ
ְָ Cל ָתא ֲהוֵינָא ,ו ַ
(ַ 1ְ Cל ְח ֶC
ְַ 1לח ְלהֲ :/אנִי ֵאינִי ְכ ַדי ֶֶ 1
נ,טה,
ִליֵ ,א ָFא ַָ 9ַ ְ Eעת ְַ Cל ִמ ְיד ֶכ ָ
ית,הי" .ו ְַעל ָ9א ַעְBלְ 6/ל ִר ִי
ְחד ֵל ִ
וַ

ית,הי  כדי שידעו שהשטר קוי בפני
ֵל ִ
שלושה ,א #שחתמו שני דייני בלבדַ :על ָ9א
ַעְBל  6/החזירוהו על שהשיב כהוג ,$שהרי

ָ1א.
י ְִר ְמיָה ְ ֵבי ִמ ְדר ָ

הוציאוהו על ששאל שלא כהוג:$

מ,תב ְָ Cל ָתא ֲהוֵינָא,
ִֶ Gְ 1ר ִיכיְ $ל ִמ ְכ ַCב " ְ ַ

 .4באר בעזרת רש"י ,את המושג" :לקיי את השטר"!______________________
כמה עדי צריכי לקיי שטר?___________ בפני כמה דייני?____________
 .5מהו המקרה והבעיה שמעלה הגמרא? סמ $את התשובה הנכונה!
א .אחד הדייני מת לפני קיו השטר ,ולכ $קיו השטר לא נעשה כראוי.
ב .אחד הדייני מת לאחר קיו השטר ,ואינו יכול לחתו על הקיו.
ג .אחד הדייני מת לאחר שחת על קיו השטר ,א אי אפשר לוודא שזו חתימתו.
ית,הי"____________________:
ְחד ֵל ִ
מ,תב ְָ Cל ָתא ֲהוֵינָא ,ו ַ
 .6פרש את המשפטַ ְ " :
מה התועלת ברישו משפט זה בשטר______________________________:
♦ .7בזכות מה החזירו את רבי ירמיה לבית המדרש? סמ $לפי רש"י!
א .על שהשיב בענווה וכהוג .$ב .על שפתר את הבעיה היטב.
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תולדות אמוראי
עיי $בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .811
תולדות חייו ופעלו :רבי ירמיה נולד ולמד

רבותיו ותלמידיו :רבו המובהק היה רבי
זירא .רבי ירמיה זכה ללמוד תורה ג מפי

וגדל ש בתורה ,עד שנהיה לאחד מגדולי

רבי יוחנ ,$וכ $למד אצל רבי אבהו.

אמוראי אר ישראל בדור הרביעי.

מתלמידיו המובהקי :רבי יונה ורבי יוסי 

רבי ירמיה הקפיד מאוד בקריאת שמע

ראשי ישיבת טבריה בדור הרביעיחמישי,

ותפילה ,היה מארי באחד ושוחה כל גופו

וכ $רבי $ורב דימי.

בתפילת מודי .לפני מותו ציוה להלבישו

רבי ירמיה הרבה לחקור בשאלות

בתכריכי לבני ,ולתת נעליו ברגליו

תיאורטיות ,רוב בעיותיו לא הוכרעו

ומקלו בידו ולהשכיבו על הצד ,על מנת

ונשארו בתיקו ,ובמקרה מסוי הקפידו

שיהא מוכ $לביאת המשיח.

חכמי על שאלתו והרחיקוהו מבית

רבי ירמיה עסק בצרכי ציבור ,היה אחראי

המדרש לזמ $מה ,עד שראו מידת

מטע השלטו $לתשלו מיסי ,ונסע עקב

ענוותנותו הגדולה והחזירוהו.

תורה בבבל .בצעירותו עלה לאר ישראל

"במחשכי

הושיבני,

זה

כ למקומות רבי באר.

ממאמריו:

כלל בידנו :כל מקו שנאמר בתלמוד

תלמודה של בבל"" .העוסק בצרכי ציבור,

"אמרי במערבא" ,הכוונה לרבי ירמיה.

כעוסק בדברי תורה".

 .8השל את הקטע שלפני!
רבי ירמיה הינו יליד ________ ושיי לאמוראי __________ בדור ________.
עסק בצרכי ________ ,והיה אומר :שהעוסק בצרכי ציבור כעוסק בדברי _______.
 .9רבו המובהק היה .__________:רבותיו הנוספי.____________________:
תלמידיו._______________________________________________:
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רבי ירמיה

 .10כתוב את שמות האמוראי שלפני המוזכרי בקטע ,לפי סדר הדורות הנכו!$
רבי ירמיה ,רבי זירא ,רבי יונה ,רבי יוחנ.$
ב.

א.

ד.

ג.

" .11אמרי במערבא".
א .למי הכוונה?___________________________________________
ב .היכ $היא מערבא ומדוע קרויה בש זה?__________________________

מקורות נוספי לעיו$
ֶה ֶע ְלי."$,
FMד ָ ,6וְה/א יְכְ ,ננ ָ
ֵNמר ִאי 1ו ְִאי 1י ַ
/ל ִצ $,Bי ַ
כתובות ד #עה ע"אְ " :
א,ת.6
ְא ָחד ַה ְ' ַצ ֶ8ה ִל ְר ָ
,.לד ָ 6ו ֶ
ְהַ 1,ע ֵֶ $לוִיֶ :א ָחד ַה ָ
ַ1א ַר ְרֵיִ 9ְ 6ר ִי י M
ֲמר ִר ִי ְמי ָ
אַ
ֲדיְ Eִ #תרֵי
ְחד ִמEִ $ַ.י ְס ִליק ְל ָה ָת ע ִ
ָבא :ו ַ
ֲמר ר ָ
ֲדיְ Eִ #תרֵי ִמ .$ַ.א ַ
ְחד ִמ ַ.יְה /ע ִ
(יֵי :ו ַ
ֲמר ַ
אַ
ַנַEִ ;$י ְס ִליק ְל ָה ָת,
Nמ ִרי ר ָ
ָדע ַמאי ָק ְ
ִמ ַ.יְהָ 9ְ ,/הא ִר ִי י ְִר ְמיָהִ 9ְ ,כי ֲהוָה ָה ָכאָ ,לא ֲהוָה י ַ
ָקרֵי ַלְ ַ " $ב ָל ֵאי ַט ְֵ 1ָ 8אי"!
,.לד ָ 6וכו'  איש איש יתירא קא דריש ,אחד הנולד בה ואחד המצפה
רש"יֶ :א ָחד ַה ָ
ֶה ֶע ְלי  $,הקב"ה יכוננה להיות למעלה
לראותה ,יקרא מבניה ויביאוהו אצלהְ :וה/א יְכְ ,ננ ָ
ֲדי  #פקחי וחריפי יותר:
על כל העולְ :ו ַחד ִמ ַ.יְה  /אחד מבני אר ישראל :ע ִ

♣

♣
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ַרב ַנ ְח ָמ ַר ִי ְצ ָחק
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .#קרא אותה שוב עד שתבי כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1&8

מסכת שבת ד( קנו ע"ב
.מ ִרי ַל* ְַ -ל ָ) ֵאי:
ַח ָמ ַר י ְִצ ָחקְ ,
ִא ֵ,י* ְ)רַב נ ְ
ָבא ֲהוָה.
ְ ִר ְי ַָ 12
ֲמרָה ֵלי*7ֵ -ַ " :י
ֵי3י* ,א ַ
ָלא ְַ 3ב ְק ֵ6י* 45ַ2יֵי ר ֵ

ביאורי מילי#
ְַ -ל ָ) ֵאי & חוזי #בכוכביִ ְ :#ר ְי &
י3י* & לא
בנָ :לא ְַ 3ב ְק ֵ6י* 45ַ2יֵי ֵר ֵ

ימ ָתא ִ) ְַ 3מָ8אְ ; ,ב ֵעי
ֲל ְ ֵא ְ
י-ִ ,ְ 3י ֵה ִיכי ְ) ֶת ֱהוֵי ע ָ
ֵר ָ

ימ ָתא
הניחה אותו גלוי ראשֵ :א ְ
ֲמי &
ִ) ְַ 3מָ8א & יראת שמיְ ; :#ב ֵעי ַרח ֵ
בקש רחמי #להינצל מהיצר הרע:
;6תי ִ) ְק ָלא & תחת דקל שאינו שלו:
ֵ

ימא
;6תי ִ) ְק ָלאְ .נ ַפל ְִ 2ל ָ
י4מא ַחד ,י ְֵתיב ָקא ָ2רֵיס ֵ
ָ

<ֵ 5מי*
ַ) ֵ5י ֵעינֵי* & נשא עיניוְ :
י ְִצ ֵרי* & התגבר עליו יצרוְ :ס ִליק &
עלהִ :ק; ָרא & אשכול תמרי:#

ֲמי".
ַרח ֵ
.מרָה ֵלי*.
<,אי ָק ְ
ָדע ַ
ָלא ֲהוָה י ַ
<ֵ 5מי*
ֵי3י*5ֵ )ַ ,י ֵעינֵי*ֲ ,חזָא ְל ִד ְק ָלאְ .
ֵמ ִע ָ5וֵי* ר ֵ
י ְִצרֵי*ְ ,ס ִליקְ =ַ ,ס ֵקי* ְל ִק;רָא ְ ִֵ13י*.

שאלות
 .1מי הְ -ַ " #ל ָ) ֵאי"?___________________________________________
מה ה #אמרו לאמו של רב נחמ בר יצחק?____________________________
הא #אמו של רב נחמ בר יצחק התייחסה לדברי הכלדאי ברצינות?_____________
 .2פרש באופ מילולי ומדויק את המשפטי #שלפני!
;6תי ִ) ְק ָלא"_____________________________:
ְתיב ָקא ָ2רֵיס ֵ
י4מא ַחד י ֵ
אָ " .
ב5ֵ )ַ " .י ֵעינֵי* ֲחזָא ְל ִד ְק ָלא"_____________________________________:
<ֵ 5מי* י ְִצרֵי*ְ ,ס ִליקְ =ַ ,ס ֵקי* ְל ִק;רָא ְ ִֵ13י*"________________________:
גְ " .
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 .3שני דברי #עשתה אמו של רב נחמ בר יצחק כדי להציל את בנה מלגנוב .פרט אות!#
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .4מי אמר למי?
ָבא ֲהוָה"_________________________________________:
אִ ְ " .ר ְי ַָ 12
ֲמי"____________________________________________:
בְ " .ב ֵעי ַרח ֵ
מהרש"א

י."ְ 3
♦7ֵ -ַ " .5י ֵר ָ
א .מה שואל המהרש"א?__________
________________________
ב .מה תשובתו?________________
________________________
________________________
ֲמי".
♦ְ " .6ב ֵעי ַרח ֵ

כסי ריש :בשאר אינשי נמי בעי כיסוי
ראש ,משו #דשכינה למעלה מראשו,
ומאי ריבותיה דרב נחמ בר יצחק?
ואיכא למימר ,דאימיה דרב נחמ בר
יצחק  ...הוסיפה לכסות ראשו ג#
בגלימא ,לפי שיראה שלא יהיה גנב:
מהרש"א

א .כיצד פירש רש"י?_____________
________________________
ב .מה שואל המהרש"א?__________
________________________
ג .מה תשובתו?________________
________________________

בעי רחמי :שלא ישלוט ב יצר הרע ,כ
פירש רש"י.
והג #שהכל בידי שמי #חו Dמיראת
שמי ?#מכל מקו #יבקש אד #רחמי #על
כ ,ובדר שאד #רוצה ליל מוליכי
אותו ומ השמי #מסייעי :

♦" .7אחרי המעשי #ינועו הלבבות" )ספר החינו( .צטט משפט מהסוגיא ,המראה שמעשי#
חיצוניי #משפיעי #על המידות הטובות_____________________________:
 .8הא #ידע רב נחמ בר יצחק בילדותו מה אמרו החוזי #בכוכבי #לאמו?___________
הוכח את תשובת מהסוגיא! ____________________________________
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תולדות אמוראי#
עיי בקטע תולדות האמוראי #שלפני ,וענה על שאלות .9&12
חכימאה אנא ולא חוזאה אנא ולא יחידאה

דורו :רב נחמ בר יצחק הינו מגדולי
אמוראי בבל בדור הרביעי & חמישי.

אנא ,אלא גמרנא וסדרנא אנא ,וכ מורי

למד תורה יחד ע #רב פפא אצל רבא ,והיה

בבי מדרשא כוותי" )פירוש ,איני אומר

רבו של רב אשי.

הלכה מחכמה או נבואה ,אלא כ שמעתי

ישיבתו ומידותיו :רב נחמ בר יצחק כיה

בישיבה וסידרתי השמועות לפני רבותי(.

בישיבתו של רבא כראש כלה )מפרש את

ואכ רב נחמ בר יצחק היה עושה סימני#

השיעור לתלמידי #אחרי שהרב סיי,(#

להלכות ששמע ולש #אומר ,#וכ דייק

ועמד אחריו ארבע שני #בראשות ישיבת

מאוד בנוסח המקרא והמשנה.

פומבדיתא .רב נחמ בר יצחק נקרא בתואר
'חסיד שבבבל' ,והעיד על עצמו שהוא ירא

מאמרותיו" :כל הכועס ,בידוע שעונותיו
מרובי מזכויותיו"" .כי עלי הורגנו כל

חטא.

היו ,#אלו תלמידי חכמי #שממיתי עצמ

תורתו :רב נחמ בר יצחק העיד ואמר על

על דברי תורה"" .הרהורי עבירה קשי#

דרכו בלימוד ובידיעת התורה" :אנא לא

מעבירה":

 .9על איזה אמורא מדובר?
א .רבו של רב נחמ בר יצחק___________________________________:
ב .חברו של רב נחמ בר יצחק__________________________________:
ג .תלמידו של רב נחמ בר יצחק_________________________________:
 .10השל #את הקטע שלפני!
רב נחמ בר יצחק כיה בישיבתו של ________ בתפקיד של __________ .אחרי
פטירת רבא ,כיה רב נחמ בר יצחק כראש ישיבת ________ במש______ שני.#
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 .11מה היתה המעלה המיוחדת שבזכותה זכה רב נחמ בר יצחק לגדול בתורה? סמ !
א .דיוק בדברי רבותיו.

ב .חכמה מיוחדת.

ג .כח זיכרו מיוחד.

ד .רוח הקודש.

♦ .12במה זוכה אד #להיות תלמיד חכ ,#לפי מאמרו של רב נחמ בסו( הקטע? סמ !
א .אהבת תורה.

ב .התמדה במסירות נפש.

ג .הקפדה במצוות.

ד .מידות טובות.

מקורות נוספי #לעיו
י4ס( ְל ַתָ1אָ :לא ִת ְתנֵי
ֲמר ֵלי* רַב ֵ
סוטה ד( מטִ :מ ֶ,ֵ Kת ִר ִי ְ ֵט ָלה ֲע ָנוָה ְוי ְִר<ת ֵח ְטא .א ַ
י-א ֲאנָא:
ַח ָמ ְל ַתָ1אָ :לא ִת ְתנֵי י ְִר<ת ֵח ְטאִ )ְ ,א ָ
ֲמר ֵלי* רַב נ ְ
י-א ֲאנָא .א ַ
ֲע ָנוָהִ )ְ ,א ָ
ַח ָמ & הוא רב
י-א ֲאנָא & שאני ענוות ַ :רב נ ְ
ביאורי מיליָ :#לא ִת ְתנֵי & לא תישנהִ )ְ :א ָ
נחמ בר יצחק הקרוי חסיד שבבבל )רש"י למגילה כח ע"ב( .והדבר מבטא שרב נחמ בר
יצחק שנולד ע #נטייה לגנוב ,שינה את טבעו והגיע למצב של שלימות ביראת שמי:#

ֲמר רַב ה;נָאֶ -ְ :ב ָ3נָהֹ53ֶ ,א ָט ַעַ #ט ַע#
יומא ד( כב3ָ ֶ " :נָה ָ3א;ל ְ ָמ ְלכ ."4א ַ
;בצ.4ה?
Mכ ָל ְ ְ ִטיט ְ
ימא ְֶ -ב ָָ 3נה ֶ,ְ 3ל ְ
ְא ָ
ַח ָמ ַר י ְִצ ָחק :ו ֵ
ֵח ְטאַ .מ ְת ֵקי( ַל* רַב נ ְ
ֲדר
ֵיתי ָל ֶכַ ,#ע ְצמ4ת ָ3א;ל ֶ ִקי .3ה ַ
ֲמרֶ :נ ֱענ ִ
;8טא ְ ֶח ְל ֵמי* .א ַ
ַח ָמ ִס ָ
<חוִיא; ֵלי* ְלרַב נ ְ
ְ
ָאל:
ֵיתי ָל ֶכַ ,#ע ְצמ4ת ָ3א;ל ֶ ִקיֶ 3מ ֶל ְ י ְִNר ֵ
ֲמרֶ :נ ֱענ ִ
;8טא ְ ֶח ְל ֵמי* .א ַ
ֲחזָא ִס ָ
;8טא ְ ֶח ְל ֵמי* & מלאכי פחד הבהילוהו בחלומו:
<ח ִויא; ֵלי* & הראו לוִ :ס ָ
ביאורי מיליְ :#

♣

♣
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ַרב ַ ָא
קרא את הסוגיא שלפני בקריאה מקדימה .חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי
המילי .קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט ,וענה על שאלות .1#3

מסכת הוריות ד %י ע"ב
ְה&) ַע אֲת&
רַב ַ ָא ְורַב ה/נָא ְ.רֵי+ְ ,רַב י (
ָבא.
ְל ַק ֵ0י+ְ ,ר ָ
/מ ְֶ 3כ ָ1א
ימַ !/1מ ְֶ 3כ ָ1א ְ ָל! ַ
א&ק ְ
ֲמר ְלהִ /
אַ
/ר ָתא?
ֲמרֵ /ליִ :,אי!ִ .א ַע ִַ 1ריתְ /
ְ ָל!? א ַ
7ר ָעא.
ֲמרֵ /ליִ :,אי!ָ +ְ ,ז ְבנִי ַנ! ְק ִטינָא ְְ +
אַ
יע
יקיַ 9ִ 0ַ )ֶ ,
ֵיה ַל ִַ +ִ 8
)7ר ֶ
ֲליְהְ :/
ָקרֵי ע ַ
ע&ל ַה<ֶה
ֲ:ה ָה ְר ָ) ִעי ֶ) ָָ .
יה ְ; ַמע ֵ
ֲל ֶ
אֵ
ע&ל ַה<ֶה:
ָָ .

רש"י ובאורי מילי
ימַ !/1מ ְֶ 3כ ָ1א ְ ָל!  #מסכת פלוני
א&ק ְ
ִ
סדורה בפיכִ :אי!  #כ!ִ :א ַע ִַ 1רית/
/ר ָתא  #התעשרת מעט והנכ פנויי
ְ
7ר ָעא #
לעסוק בתורהָ :ז ְבנִ י ַנ! ְק ִטינָא ְְ +
כל אחד מאיתנו קנה חלקת אדמה קטנה,
ֲ:ה ָה ְר ָ) ִעי
ומתפרנס ממנה ברווחַ :מע ֵ
 #שיש לרשעי טובה בעול הזה.
ואשרי לצדיקי שנוס %לטובה בעול
הבא ,יש לה טובה ג בעול הזה:

שאלות
 .1מה שתי השאלות שרבא שאל את רב פפא ואת רב הונא בריה דרב יהושע?
א .בתחו הרוחני__________________________________________:
ב .בתחו הגשמי__________________________________________:
ֲ:ה ָה ְר ָ) ִעי".
יה ְ; ַמע ֵ
ֲל ֶ
יע א ֵ
יקיַ 9ִ 0ַ )ֶ ,
ֵיה ַל ִַ +ִ 8
)7ר ֶ
ְ " .2
א .מה עיקר הטובה השמורה רק לצדיקי )רש"י(?_______________________
ב .מה הטובה השייכת לרשעי ורב פפא ורב הונא קיבלו ג אותה?____________
 .3לפני מילי בעברית ,הכתובות בסוגיא בשפה הארמית .העתק אות! מהסוגיא!
א .כ! ____________:ב .מעט ____________:ג .קנינו_____________:
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מסכת ברכות ד %נז ע"א
למד היטב את הסוגיא שלפני וענה על שאלות .4#6

יבה;
ֲ:ה רֹא) י ְִ) ָ
ַהְִ Eכנָס ַל ֲאגַ ַ.חֲל&ַ ,נע ָ
ֲ:ה רֹא) ִל ְבנֵי ַכ ָHה.
ַערַ ,נע ָ
ְלי ַ
ְה&) ַע חֲז&
רַב ַ ָא ְורַב ה/נָא ְ.רֵי+ְ ,רַב י (
ֲ:ה רֹא)
7ג ָמאַ ,נע ָ
ֶח ְל ָמא .רַב ַ ָא ֲַ +עַיל ְל ְ
ְה&) ַע ֲַ +עַיל
יבה; רַב ה/נָא ְ.רֵי+ְ ,רַב י (
י ְִ) ָ
ֲ:ה רֹא) ִל ְבנֵי ַכ ָHה.
ַערַ ,נע ָ
ְלי ַ
7ג ָמא ָעי ְִליֵ ,א ָHא רַב
Iמ ִריְ 1ַ :ר ַויְהְ /ל ְ
ִא ָ;א ְְ +
יבה; רַב
ֲ:ה רֹא) י ְִ) ָ
ַ ָא ְָ +ת ֵלי ָט ְב ָלאַ ,נע ָ
ְה&) ַע ְָ +לא ָת ֵלי ָט ְב ָלא,
ה/נָא ְ.רֵי+ְ ,רַב י (

רש"י וביאורי מילי
ֲאגַ  #יש בו קני גדולי וקטני
וסמוכי זה לזה ,סימ! לראש ישיבה
שכול מתקבצי יחד לשמוע דרשה:
ַער  #אילנות גדולי ואינ! סמוכי ,סימ!
יַ
לראש לתלמידי הרב והוא ראש לבני
כלה ,שמפרש לתלמידי את השיעור
לאחר שהרב סייָ :ת ֵלי ָט ְב ָלא  #היה
פעמו! תלוי בצוארו ומשמיע קול ,והוא
סימ! לראש ישיבה שמשמיע קול לרבי:

ֲ:ה רֹא) ִל ְבנֵי ַכ ָHה:
ַנע ָ
 .4כתוב בטבלה שלפני את החלו ואת פתרונו ,לפי הגרסא הראשונה בסוגיא.
רב הונא בריה דרב יהושע

רב פפא
החלו
פתרו! החלו
" .5רֹא) ִל ְבנֵי ַכ ָHה".

א .מה תפקידו של הראש לבני כלה?_______________________________
ב .אי הוא מכונה בישיבה בזמננו? סמ!!  .1רב מחנ.

 .2משגיח .3 .נושא ונות!.

ָ " .6ת ֵלי ָט ְב ָלא".
א .מי חל זאת?___________________________________________
ב .מה משמעות החלו?______________________________________
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תולדות אמוראי
עיי! בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .7#11
מחסיא )סמו לסורא(.

רבותיו ותלמידיו :רב פפא הינו מגדולי
אמוראי בבל בדור החמישי .היה תלמיד

רב הונא בריה דרב יהושע :לצידו של רב

מובהק של אביי ורבא ,ורב המובהק של

פפא בישיבה ,כיה! חברו רב הונא בריה

מר זוטרא ,רב אשי ורבינא.

דרב יהושע כראש לבני כלה )חוזר ומסביר

רב פפא היה עשיר ובעל קרקעות ועסק

את השיעור לתלמידי(.

במסחר ובהכנת שיכר.

רב הונא בריה דרב יהושע היה תלמיד

ישיבתו :במות רבא ראש ישיבת מחוזא,
הקי רב פפא ישיבה בנרש ,ועמד בראשה

מובהק של אביי ורבא ,וחברו המובהק של
רב פפא ,ומוזכר עמו בתלמוד עשרות

תשע עשרה שנה .תלמידי רבא נחלקו בי!

פעמי ,וכ! השתת %ע רב פפא ג

ישיבת רב פפא בנרש ,לבי! ישיבת

במסחר וקניי! קרקעות.

פומבדיתא בראשות רב נחמ! בר יצחק.

מסופר על רב הונא בריה דרבי יהושע שלא

רבי היו תלמידי ישיבתו של רב פפא,

הל ארבע אמות בגילוי ראש ,והיה מעביר

ומאתי מה היו מאוכלי שלחנו.

על מידותיו ,וכשחלה ונטה למות שמע

במותו כיה! רב אשי כראש הישיבה במתא

שגזר הקב"ה שיבריא בזכות מידתו זו.

 .7הקטע שלפני עוסק ברבותיו ותלמידיו של רב פפא .השל אותו!
רב פפא היה מדור ___________ לאמוראי __________ .היה תלמיד של
_________ _________ ,ורב של ________ _________ ________.
 .8השל את הקטע שלפני!
רב פפא עמד _________ שנה בראש ישיבת ________ .בצידו עמד ________
כראש לבני כלה .במות רב פפא ,התמנה תלמידו ___________ לראש ישיבת סורא.
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רב פפא
 .9לאיזה ישיבות הלכו תלמידי רבא אחרי מותו ,ומי עמד בראש!?

א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.
 .10מי היו רבותיו המובהקי של רב הונא בריה דרב יהושע?__________________
מה היה תפקידו של רב הונא בישיבת רב פפא בנרש?_____________________
 .11שני דברי נכתבו בקטע על הנהגותיו של רב הונא בריה דרב יהושע ,כתוב אות!
א____________________________________________________.
ב____________________________________________________.

מקורות נוספי לעיו!
&Mלי ֵבי,,
ֲל)ָ .על רַב ַ ָא ְל ַ) ֵ
ְה&) ַע ח ַ
ראש השנה ד %יז ע"א :רַב ה/נָא ְ.רֵי+ְ ,רַב י (
ֲמר ְלהְ :/צ ִביתֵ /ליְ ,זו ְַד ָ1א! ַלִ %&3א ְַ 1פחֲ .הוָה ִמ ְ; ִסי %רַב
ֲלי) ֵליָ ,ע ְל ָמא .א ַ
ַח ְזיֵי+ַ ,ח ִ
ַ ָא ְל ִמ ְח ְזיֵי.,
ה&איל
ר /ה/אִ :
ֲמר ְלהַ /ה ָNד&) ְָ .
ֲמר ְלהִ :/אי!ָ ,ה ִכי ֲהוָהַ .וא ַ
ֲמרֵ /ליַ :,מאי ֲחזֵית? א ַ
אַ
נ&:א
ֱמר" :נ ֵֹ:א ָע&! ְוע ֵֹבר ַעל ֶ ַ)ע" ְ #ל ִמי ֵ
ֲדיEֶ )ֶ .,א ַ
מ&קי ְִ .מ ֵHיָ ,,לא ְתק/מ.ַ /ה ֵ
ו ְָלא ִ
ָע&!? ְלע& ֵבר ֶ ַ)ע:
רש"יְ :צ ִביתֵ /ליְ ,זו ְַד ָ1א  #הכינו לו צדה לדר ,תכריכי!ִ :א ְַ 1פח  #נתרפאִ :מ ְ; ִסי# %
מ&קי ְִ .מ ֵHי # ,אינו מעמיד על מדותיו ,שאינו
מתביישָ :ה ִכי ֲהוָה  #מיתה נקנסה עליָ :לא ִ
ֲדי # ,לא תדקדקו אחריו:
מדקדק למדוד מידה למצערי אותוָ :לא ְתק/מ.ַ /ה ֵ

♣

♣
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ַרב ֵי
לפני סוגיא ממסכת כתובות ,המתארת נס שאירע לרב אשי .קרא את הסוגיא בקריאה
מקדימה ,חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש"י וביאורי המילי! ,וענה על שאלות .1"7

מסכת כתובות ד $סא ע"א
ָת ִבי
ז*טרָא ְורַב ֵי הֲו( ָקא י ְ
*מר ְ
ימר ָ
ֲמ ָ
אֵ
ְ ,ת ָחא ְֵ +בי ְ -ז*/ר ַמ ְל ָ.אָ .ח ֵליְ $ו זֵילִ
ז*טרָא
ט( ַר ְנ ָגא ְַ +מ ְל ָ.אַ .ח ְזיֵי 0רַב ֵי ְל ָמר ְ,יַ ְ .0קל ְֶ 2א ְצ ָָ 2ע ֵתיַ1- 0ח ֵלי0ֲַ +ח ַור ֵ
פ*מי.0
ְֵ 2
ֲמר*
ע(ד ָתא ְַ +מ ְל ָ.א! א ַ
פ ַס ְד ְִ 6ל ְס ְֲמר ֵליְ :0
אַ
ֲמר ְלה*ַ :מא:
ֲביד ָה ִכי? א ַ
8אי ַ6ע ֵֵליַ :0
ֲמר* ֵלי:0
ְָ +ע ֵביד ָה ִכי ֵָ ,סיל ְל ֵמי ַכל ְל ַמ ְל ָ.א .א ַ
חר ֲחזַאי ֵ2יַ 2ְ .0דק*ֲמר ְלה*ָ +ָ :בר ֵ
8אי? א ַַ
ֲמר
ֲלי .0א ַ
 ַ.ח*ַ ְ .קל ֶא ְצ ְַ 2ע ֵ6יַ1- 0ח ע ֵו ְָלא ְ
 ַ.ח*.ְלה*ָ :ה ָכא ִמי ָב ְד ִקית*? ְַ 2דק* ְ
ֲמא ָס ְמ ַכ ְ;ִָ 1- 6א?
ַ2נַַ ::מאי ַטע ָ
ֲמר* ֵלי 0ר ָ
אַ
ַעת ְָ +קא ְָ ,ר ָחה ִע ָ<וֵי:0
ר*ח ָצר ַ
ֲמר ְלה*ֲ :חזַאי ַ
אַ

רש"י וביאורי מילי!
זְ */ר " ש! מל פרס- :ט( ַרנְְנְננ ָגא ְַ +מ ְל ָ.א,י " 0פניו" המלצר של המלֲ :ח ַור ֵ
חיוורי! ,שנתאווה למאכלַ ְ :קל "
ֲמר ֵלי " 0אטורנגא לרב אשי:
לקח :א ַ
ע(ד ָתא " קלקלת סעודת
פ ַס ְד ְִ 6ל ְס ְְ
ֲמר* ֵלי " 0שוטרי המל ,למה
המל :א ַ
עשית כֵ ,ָ :סיל ְל ֵמי ַכל ְל ַמ ְל ָ.א "
העושה מאכל כזה אי :ראוי שיאכל
חר " בשר שלהמל מאכל מידוָ +ָ :בר ֵ
חזיר מצורעֲ :חזַאי ֵ2י " 0ראיתי בו:
 ַ.ח* " מצאוַ ְ :קל ֶא ְצ ְַ 2ע ֵ6י " 0רבְ
אשי לקח אצבעו של המבשלָ :ה ָכא ִמי
ָב ְד ִקית* " כלומר בדקת! חתיכה זו:
 ַ.ח* " מצאו ,כלומר נעשה לו נס:ְ
ְָ ,ר ָחה ִע ָ<וֵי " 0על מר זוטרא:

שאלות
 .1מצא את המילי! הבאות בסוגיא:
א .מלצר __________:ב .ראה אותו _________:ג .אני ראיתי_________:
ד .מי ____________:ה .מה_____________:
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 .2מה הניח רב אשי בפיו של מר זוטרא?______________________________
מדוע עשה כ?____________________________________________
 .3מה הנס שאירע לרב אשי במעשה זה? סמ :התשובה הנכונה!
א .חתיכה מהבשר הפכה לבשר חזיר מצורע.
ב .היה ש! חתיכת בשר מקולקל.
ג .רב אשי הצליח להכניס לתבשיל בשר חזיר בלי שהשוטרי! הרגישו.
 .4עיי :ברש"י ,וקשר בח@ בי :המשפטי! שלפני לבי :מי שאמר אות!.
ע(ד ָתא ְַ +מ ְל ָ.א"
פ ַס ְד ְִ 6ל ְס ְ" ְ

השוטרי!

ֲביד ָה ִכי"
8אי ַ6ע ֵ" ַ

המלצר

" ַמאָ +ְ :ע ֵביד ָה ִכי ֵָ ,סיל ְל ֵמי ַכל ְל ַמ ְל ָ.א"

חכמי!
רב אשי

ֲמא ָס ְמ ַכ ְ;ִָ 1- 6א"
" ַמאי ַטע ָ
 .5על מי מדובר ? )היעזר ברש"י(

א .הניח מאכל בפיו של מר זוטרא________________________________:
ב .אצבעו הונחה על חתיכת בשר מסוימת____________________________:
ג .רוח צרעת נראתה פורחת עליו_________________________________:
 .6צטט מהסוגיא את השאלות שלפני:
א .מדוע אתה עושה כ_______________________________________:
ב .מדוע סמכת על נס________________________________________:
♦  .7כיצד באי! לידי ביטוי בקטע ,התכונות והמידות הבאות של רב אשי?
א .מסירות נפש___________________________________________:
ב .הבחנה מדויקת ותגובה מהירה________________________________:
ג .אמונה וביטחו :ב"ה'_______________________________________:
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תולדות אמוראי!
עיי :בקטע תולדות האמוראי! שלפני וענה על שאלות .8"11
עריכת התלמוד :רב אשי ניצל את התנאי!

רבותיו ותלמידיו :רב אשי היה גדול
אמוראי בבל בדור השישי .נולד ביו!

הנוחי! שהיו בימיו ,כדי לערו ולחתו!

פטירת רבא .רבו המובהק היה רב פפא,

את התלמוד הבבלי יחד ע! רבינא .וכדברי

ולמד תורה ג! מפי רב נחמ :בר יצחק.

חז"ל" :רב אשי ורבינא סו $הוראה".

רב אשי היה רב חבר לרבינא ,ורב מובהק

משנפטר רב אשי ,מילא מרימר את מקומו

לבניו :מר בר רב אשי ורב סמא.

בראשות ישיבת סורא ,א לא חזרו עוד ימי

תולדות חייו :רב אשי היה עשיר מופלג
ומקורב לשלטו :הפרסי .בימיו היתה

הזוהר של אחדות לימוד התורה תחת
הנהגת אד! אחד.

ליהודי! ,וכינוס אמוראי בבל תחת

אמימר ומר זוטרא :מגדולי אמוראי בבל
בדור חמישי " שישי .אמימר ומר זוטרא

רווחה כלכלית בבבל ,מנוחה וחופש דת
הנהגתו.

היו בתחילה רבותיו של רב אשי ,ומשגדל

רב אשי חידש את ישיבת סורא במתא

בתורה נעשה לה! לתלמיד חבר.

מחסיא הסמוכה לה ,ועמד בראשה במש

אמימר היה תלמיד של רב זביד ושל רב

כשישי! שנה .אמרו חז"ל" :מימות רבי עד

פפא ,וכיה :כראש ישיבת נהרדעא.

רב אשי ,לא מצינו תורה וגדולה במקו!

מר זוטרא היה תלמיד מובהק של רב פפא,

אחד".

וכיה :כראש ישיבת פומבדיתא.

 .8כתוב את הפרטי! הבאי! לגבי תלמידיו של רב אשי:
א .בניו_________________________________________________:
ב .תלמידיו הנוספי!________________________________________:
ג .תלמיד חבר שלו__________________________________________:
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 .9השל! את הקטע שלפני!

רב אשי הינו מדור ______________ לאמוראי _____________ ,וראש ישיבת
__________ במש _________ שנה .רב אשי נולד ביו! פטירת _________.
 .10השל! את הטבלה שלפני!
מקו! כהונתו כראש ישיבה

רבו המובהק
אמימר
מר זוטרא
רב אשי

 .11פרט את התנאי! הנוחי! שהיו בימי רב אשי אשר אפשרו עריכת התלמוד על ידו:
א .מבחינה כלכלית_________________________________________:
ב .מבחינת השלטו :הפרסי_____________________________________:
ג .מבחינת מעמדו האישי_____________________________________:

מקורות נוספי! לעיו:
ֲתא
ֲמרִ :ל ְמ ַחר נ ְִפ ַ6ח ְַ 2ח ְב ִרי .:א ָ
Jל ָֹה ְמ ָל ִכי! .א ַא(קי ְ
סנהדרי :ד $קב ע"ב :רַב ֵי ֵ
יכא ֵָ 2עית
ֲב* ְקרֵית ַלֵ !:מ ֵה ָ
ָ ְו ַח ְב ָרא ַ+א ְ
ֲמרַ :ח ְבר ְ
ַJה ִא ְת ֲחזֵי ֵליֶ 2ְ 0ח ְל ֵמי .0א ַ
ְמנ ֶ
(8ציא ָלא
יכא ְָ +ב ֵעית ְל ִמ ְרָא ַה ִ
ֲמר ֵליֵ :0מ ֵה ָ
ָד ְענָא .א ַ
ֲמר ֵליָ :0לא י ַ
(ציא? א ַ
ְל ִמ ְרָא ַהִ 8
ֵינָא ֵליִ 0מ ְָ Jמ ְ ְִ 2פ ְר ָקא.
ג ְמרֵיִ 0לי ,ו ְִל ְמ ַחר ָ+ר ְֲמר ֵליְ :0
ָ ְקרֵית ַל !:א ַ
ְַ ,6ו ַח ְבר ְ
ְג ִמיר ְ
ֲמא
<Kי ַהאיַ ,מאי ַטע ָ
ימית* ֵ .
ֲכ ִ
חר ַ+ח ֲִמר ֵליֵ :0מ ַ
*Jלא .א ַ
יכא ְָ +קרֵי! ִָ 2
ֲמר ֵליֵ :0מ ֵה ָ
אַ
ימא
*,לי ְג ִל ָ
יטנָא ְֵ ִ 2
ָק ְ
ֲמר ֵליִ :0אי ֲה ֵות ָה ָת!ֲ ,ה ֵות נ ֵ
(.כ ִבי!? א ַ
ֲב(דת ָ
ָקא ָפ ְל ִחית* ַלע ַ
ָתא:
ַ2ו ָ
ַ2נַ ::נ ְִפ ַ6ח ְ2ר ְ
ֲמר ְלה* ְלר ָ
ְ 2תרַאיִ .ל ְמ ַחר א ְַו ָר ֲה ַט ְָ 6

♣

♣
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ַר ִי ָנא
למד היטב את הסוגיא שלפני בעזרת רש"י וביאורי המילי ,וענה על שאלות .14

מסכת עירובי #ד" סג ע"א
ָבא:
ֲמר ר ָ
יתה .א ַ
ֲל ָכה ִ ְפנֵי רַ' ַחָ%ב ִמ ָ
ָ-ל ַה',רֶה ה ָ
ֲפָ ְ /5פנָיו ַ4ִ 1יר ֵָ 3מי.
ר'1י ֵמ ִא/0רָא ,א ִ
2פ ֵ
/ל ְ
ְ
16יַ ,ח ְזיֵיְ 7ל ַהה/א
ָתיב ַק ֵ,י3ְ 7רַב ֵ
ַינָא ֲהוָה י ֵ
רִ
ְתא ְ ַָ ְ 1תאְ ,ר ָמא
ֲמרֵיִ ְ 7צינ ָ
6סר ֵליַ 7לח ָ
ַברָא ְָ 3קא ַ
ְ:
ֲמר ֵליֶ :7ל ֱהוֵי ַהאי
ַ:12ח ֵי .7א ַ
ֵביָ 7ק ָלא ו ְָלא ְ
ַברָא ִ ְָ 1מ ָתא!
ְ:
ר/תא?
2פ ְק ָ
ֲמר ֵלי-ִ :7י ַהאי ְַ :ונָאִ ,מי ִמ ְת ֲח ָזא ְְ -
אַ
ְאיֵ #ע ָצה ְל ֶנגֶד ה',
ְאי>ְ #ב/נָה ו ֵ
ֲמר ֵליֵ :7איָ #ח ְכ ָמה ו ֵ
אַ
ח'ל ִקי-ָ #ב'ד
ָ-ל ָמק' ִֶ ' 1ֵ%1ח/5ל ַה ֵ@ֵ ,איְ #
ָלרַב:

רש"י וביאורי מילי
ר'1י ֵמ ִאָ /0רא  תלמיד
2פ ֵ
ְל ְ
שראה אד רוצה לעבור עבירה
ורבו ש ושותק ,מותר לתלמיד
6סר  קשר:
ַ
לקפו Aולגעור:
ְ ִצינְ ָתא  בדקל ,ואסור להשתמש
באיל #בשבת-ִ :י ַהאי ַ:וְ נָא וכו' 
רבינא אמר לרב אשי רבו ,דבר זה
שעשיתי לפני ,הא נחשב
כחוצפה והוראה בפני רבוֵ :אי#
ָח ְכ ָמה וכו'  אי #תורת חכמה
וכבוד עומדת כנגד חילול הש:

שאלות
 .1מה דינו של מי שמורה הלכה בפני רבו?_____________________________
באיזה מקרה התיר רבא להורות הלכה בפני רבו?________________________
על מי מסופר בסוגיא שהיה מותר לו להורות הלכה בפני רבו?________________
 .2מי אמר למי את המשפטי הבאי:
ַברָא ִ ְָ 1מ ָתא"___________________________________:
אֶ " .ל ֱה ֵוי ַהאי ְ :
ר/תא"____________________________:
2פ ְק ָ
ב-ִ " .י ַהאי ְַ :ונָאִ ,מי ִמ ְת ֲחזָא ְְ -
גֵ " .איָ #ח ְכ ָמה ְו ֵאי>ְ #ב/נָה ְו ֵאיֵ #ע ָצה ְל ֶנגֶד ה'"_________________________:
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 .3איזה עבירה עשה אותו אד בפני רבינא ורב אשי?_______________________
מה אמר רבינא לאותו אד בתחילה?_______________________________
מה אמר לו לאחר מכ_______________________________________?#
 .4מצא בסוגיא בשפה הארמית את המילי שלפני:
א .ע Aדקל ____________________:ב .חר____________________ :
ג .כמו זה _____________________:ד .הא נראה_________________:

למד את הסוגיא שלפני העוסקת בבנו של רבינא ,וענה על שאלות .56

מסכת ברכות ד" נד ע"א
/צ ָחא ְל ַמָ%א.
ַינָא ֲהוָה ָק6זֵיל ִ ְפ ַק ָ>א ֲַ 3ע ָרב'ת ְ
ָמר ְרֵי3ְ 7ר ִ
ֲביד ֵלי 7נ ִָ0אִ ,א ָרֵי ֵליֵ 7עינָא ְַ 3מָ%א ו ְִא ְ>ֵ 1י.
ִא ְתע ִ
ֲלי7
ֲדא ֲהוָה ָק6זֵיל ְ ִר ְס ְ> ָקא ְָ 3מח'זָאְ / ,נ ַפל ע ֵ
וְת ,/ז ְִמנָא ח ָ
יתאָ ,על ְל ַג.7ַ/
ֲָ 1
יצאִ ,א ְת ְָ 4ר ָקא ֵלי 7א ִ
ַמ ָלא ְפ ִר ָ
ְ:
ָמל.
/בָ :
רָ 1ֶ /ע ָGה ִלי נֵס ַ ֲע ָרב'ת ַ
ִ-י ְמ ָטא ַל ֲע ָרב'תֵ ָ ,ר ְיְ ָ :
ָמל
רָ 1ֶ /ע ָGה ִלי נֵס ַָ :
ַס ְ> ָקא ְָ 3מח'זָאֵ ָ ,ר ְיְ ָ :
ִ-י ְמ ָטא ְלר ְ
/ב ֲע ָרב'ת.
ַ

רש"י וביאורי מילי
ִ ְפ ַק ָ>א  בקעהֲ :ע ָרב'ת
 ש מקוְ :צ ָחא 
צמאֵ :עינָא  מעיי:#
ַמ ָלא
ִר ְס ְ> ָקא  שוקְ : :
יצא  גמל משוגע:
ְפ ִר ָ
יתא 
ֲָ 1
ִא ְת ְָ 4ר ָקא ֵלי 7א ִ
נפלה חומת בית סמו
לו ,ונכנס לבית וניצל:

 .5צטט משפט מהסוגיא בו נאמר:
א .נעשה לו נס____________________________________________:
ב .נכנס לתו הבית_________________________________________:
 .6איזה נס אירע למר בריה דרבינא במקומות הבאי:
א .בערבות______________________________________________:
ב .בשוק של מחוזא_________________________________________:
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תולדות אמוראי
עיי #בקטע תולדות האמוראי שלפני ,וענה על שאלות .711
רבותיו וחבריו :רבינא הינו מגדולי אמוראי

תולדותיו :רבינא זכה לבני ולבנות
ולאריכות ימי .במותו הספידוהו" :נשי

)יחד ע רב פפא חברו( אצל רבא.

לילות כימי על משי לילות כימי".

רבינא היה חברו של רב אחא בריה דרבא.
במחלוקות הרבות ביניה ,רבינא הוא

רבינא האחרו :#ב #אחותו של רבינא
הראשו #הוא רבינא האחרו ,#מראשי

המיקל והלכה כמותו ,מלבד שלושה

האמוראי בדור השמיני וראש ישיבת

דברי בה רב אחא המיקל והלכה כמותו.

סורא .היה תלמידו של מרימר ,וחבר של

רבינא ורב אשי :ע עליית רב אשי
לראשות ישיבת מתא מחסיא )סמו

רבה תוספאה ורפר ,וא" הוא זכה
לאריכות ימי .מאגרת רב שרירא גאו#

לסורא( ,הצטר" אליו רבינא והיה לו

נראה ,שדברי חז"ל" :רב אשי ורבינא סו"

לתלמיד חבר .רב אשי ורבינא ביררו

הוראה" ,מתייחסי לרבינא האחרו .#ע

בתלמוד הרבה נושאי הלכתיי ,ורבינא

מותו של רבינא האחרו ,#מסתיימת תקופת

א" סייע לרב אשי בעריכת התלמוד הבבלי.

האמוראי ומתחילה תקופת הסבוראי.

בבל בדור השישי .בצעירותו למד תורה

 .7על איזה אמורא מדובר?
א .רבו של רבינא בצעירותו_____________________________________:
ב .חברו וב #מחלוקתו של רבינא_________________________________:
ג .רב חבר של רבינא_________________________________________:
 .8על איזה אמורא מדובר במשפטי שלפני:
א .עמד בראש ישיבת מתא מחסיא________________________________:
ב" .משי לילות כימי"______________________________________:
ג .סיי את תקופת האמוראי___________________________________:
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 .9כיצד נפסקה הלכה במחלוקות בי #רבינא ורב אחא? סמ #התשובה הנכונה!
א .תמיד כרבינא.

ב .תמיד כרב אחא.

ג .תמיד כמחמיר.

ד .תמיד כמיקל.

 .10השל הטבלה שלפני!
דורו

שנות חייו

חבריו

רבינא הראשו#
רבינא האחרו#
 .11כתוב את האמוראי שלפני לפי סדר הדורות :רב אשי ,רבא ,מרימר ,רבינא ,רב פפא.
א.

ג.

ב.

ה.

ד.

מקורות נוספי לעיו#
א'תֹ51ֶ #א ְ ֵע ִדי ...רֵיָ 1ל ִקי1
/מ ְלוֶה ָ
בבא מציעא ד" עה ע"בִ :מי ֶ 1ֵ%1ל' ָמע'תַ ,
6מר': :רֵ ְק ָל ָלה ְל ַע ְצמ'.
ַ
ֲדי ְַ 4ניָא
ַנַַ 1ְ !#לח ֵליַ 7ה ֵ
ַינָא ָ-ל ַמה ְ23מ/ר ר ָ
16יָ :קא ְמ ַק ֵ%ר ִ
ַנְַ #לרַב ֵ
ֲמרֵ /לי 7ר ָ
אַ
2ר ָעא ְל ִמז ְַַ 1ְ .#לח ֵלי:7
ֲGרָה ז/זֵיִ 3ְ ,א ְת ְר ֵמי ִלי ְק ִטינָא ְְ 3
ֲלי ַָ ְ 1תאִ :ל ַ3ַ 1ר ִלי ָמר ע ָ
ְַ 3מע ֵ
ַמי? ְַ 1לח ֵלי-ָ :7ל ֶָ #-ֵ 1מר ְִ 3ט ִריד
ֲפֲ /5אנָא נ ֵ
ֲדי ְונ ְִכ ַ>ב ְָ -ת ָבאַ 1ְ .לח ֵלי :7א ִ
ֵיתי ָמר ָסה ֵ
נֵ
ְ ִג ְר ֵסיִ ,7מ ְֵ >ְ 1לי ְוג'רֵ ְק ָל ָלה ְל ַע ְצ ִמי:
רש"י וביאורי מיליְ :ק ָל ָלה  כשתובעו וזה כופר הכל ,מקללי #אותו ואומרי #שהוא דובר
ֲדי ְו ִנ ְכ ַ>ב
ֵיתי ָמר ָסה ֵ
על צדיק עתקִ :ל ַ3ַ 1ר  ישלחִ :א ְת ְר ֵמי  הזדמְ :#ל ִמ ְז ַ  #לקנות :נ ֵ
ְָ -ת ָבא  יביא אדוני עדי ונכתוב שטרִ :מ ְֵ >ְ 1לי  ישכח הלואתי ,ואגרו קללה לעצמי:

♣

♣
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ביאורי מילי
להל רשימה של מאה מילות יסוד בשפה הארמית ,מתו הסוגיות הראשיות שבספר.
בהמש יובאו עוד חמישי מילי נחוצות בארמית ,א שרוב לא מופיעות בסוגיות שבספר.
ד  Aָ . 25א ז את  Aֵ .י זה :
ית הו ּ אש תו :
ִ Aְ . 26ב ְ
ְ + A . 27כ ָ 6א מקו :
יד י שלי :
ִ . 28ד ִ
יל ָמ א אולי :
ְ Aִ . 29

א ֲ  .1ה ָד ֵד י זה את זה  /זה על זה :
 . 2א ְ %ר ָח א דר :
ֵ ( . 3ז י ל הול ֲ .א זַל ה ל :
 + *  . 4וכי :
ִ . 5א י א :
יה י היא :
ִ . 6א יה  +הוא ִ .א ִ
ִ . 7א י ָ 1א יש :
ִ . 8א י כ :
יַ 4ל ע הזדמ :
ִ . 9א ְ
ִ . 10א ית יש :
יַ 6מ ר נאמר :
ִ . 11א ְ
 7אי למה :
ַ . 12
ֲ . 13א נָא אני :
 8ִ  . 14י ק ֶה ֳע ָל ה :
ְ  . 15ר ָע א אר< :
ֲ . 16א ָת א ָ= א  6ָ .א =ֹא :
ְ  . 17ת ָר א מקו :

ה ָ . 30ה א זה  ,הרי  ,אבל:
ָ . 31ה ִא י ָד ָנ א עכשיו )האי עידנא(:
ֲ . 32ה ַד ר חזר ָ .ה ַד ר חוזר :
ֲ . 33ה ַו אי הייתי :
ֲ . 34ה ָו ה היה :
ֵ . 35ה י ָכ א היכ :
יכ י אי :
ֵ . 36ה ִ
ָ . 37ה ָכ א כא :
ָ . 38ה ִכ י כ :
ָ . 39ה ָָ Eת א עכשיו ) הא שעתא ( :
ַ . 40ה ָת ש :
ז ְ . 41ז ַב  ָק נָה :
ַ .42ז ֵ= י ָמ ַכ ר :

ב ֲ =ַ . 18ה ֵד י ע :
ֵ =ָ . 19ע י שואל  ,מב קש  ,ר ו צה :
ָ =ְ . 20ר א ב :
ְ =ָ . 21ת ָר א אחרו :

ח ֲ . 43ח זָא ראה :
ֲ . 44ח ַל ָ Eח ָל ה :
ֲ . 45ח ַל ְ Aַ Eע ֵ 6י@ הצטער :
ַ . 46ח ְמ ָר א יי :
ֲ . 47ח ָמ ָר א חמור :

ג  =ֵ ?ַ . 22י@ אצלו :
ֵ ?ָ . 23נ י שוכב :
 ?ַ . 24רְ ָמ א עצ :
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ט  . 48טָ +ב א הרבה :
ְ . 49ט ֵפ י י ותר :

ס

ַ . 75ס ֵ? י ְנה%ר רב אור .כינוי לעיוור:
ְ . 76ס ִל יק עלה ָ .ס ֵל יק עולה :

י ָ . 50י ֵה יב נות :
ָת יב יושב :
 . 51י ֵ

ע

ֲ . 77ע ַב ד עשה ָ .ע ֵב יד עושה :
ִ . 78ע י ָָ Aנ א זמ :
ֵ . 79ע י נֵי@ עיניו :
ַ . 80ע ל ) ָע יֵ יל ( עלה  ,נכנס :

פ

ַ Iָ . 81ג ע פגש :
 Iְ . 82ל+גְְג ָת א מחלוקת :
ֵ Iָ . 83ל יג חולק :

ק

ָ . 84ק ֵא י ָ ,ק ֵא י עומד :

ר

ָ . 85ר ֵמ י הקשה  ,השלי:
ַ . 86ר ֲע ָו א רצו :

כ  1ִ . 52י כמו  ,כאשר :
ל ֵ . 53ל י@ לו :
ֵ . 54ל ית אי :
ְ . 55ל ַק ֵ 7י@ לפניו :
מ ַ . 56מ אי מה :
ַ . 57מ א מי :
ָ . 58מ א ֵנ י כלי :
ְ . 59מ ָט א הגיע :
ִ . 60מ י וכי :
יד י משהו :
ִ . 61מ ִ
ַ . 62מ ְה ַ Aר מחזיר ֲ .ה ַד ר חזר :
ית י מביא :
ַ . 63מ ְי ֵ
יָ Gת א דבר  ,עניי :
ִ . 64מ ְ

ש ֵ Eָ . 87ב יק מניח  ,משאיר :
ֵ Eָ . 88ד י משלי  ,זורק :
ַ Eְ . 89ו ור קפ<  ,דילג:
ְ + E . 90פ ָר א יופי :
יח מצוי :
ִ Jְ . 91כ ַ
ֵ 7ָ Eַ . 92ע י@ משמשו :
ַ Eְ . 93מ ְע ָָ 6ת א שמועות  ,הלכות :
ַ Eְ . 94ק ל לקח ֵ Eָ .ק יל לוקח :
 6ָ Eַ . 95א שנה :

ִ . 65מ י נֵי@ ממנוִ .מ י ַHאי ממני :
ִ . 66מ ְָ Eח א שמ :
ָ . 67מ ָת א עיר :
נ

ְ . 68נ הָ %ר א אור :
ְ . 69נ ֵח ית ירד :
ָ . 70נ ח ַנ ְפ ֵ Eי@ נפטר :
ְ . 71נ ַט ר שמר  ,המתי :
ְ . 72נ ִפ י Eמרובה :
ְ . 73נ ַפ ק יצא ָ .נ ֵפ יק יוצא
ָת ר נושר :
ְ . 74נ ַת ר נשר  .נ ַ

ת
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ֵ 6ְ . 96ל י ַס ר שלוש עשרה :
ָ 6ְ . 97ל ָת א שלושהָ 6ְ .ל ת שלוש:
 6ָ . 98נָא שנ ה ) פתיחה לברייתא( :
ֵ 6ְ . 99ר י שניי :
ֵ 6ְ . 100ר י ַס ר ש נ י עשר :
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מילי נוספות להרחבה
להל חמישי מילי נוספות ,שמומל ללומד ,להעמקת והרחבת הידע בשפה הארמית.
ז&טר קט:
ַ . 126
ִ . 127ז יל ל:9
ִ . 128ז י ָק א רוח :
ָ . 129חדֵי שמח:
ִ . 130חי&ָורָא לב:
 . 131יָ %מ א יו :
ְ . 132ינ& ָקא תינוק:
 5ְ . 133וָו ֵת י< כמוהו :
ַ . 134מ אי ֵ 7י ַנ ְי יה& מה ביניה:
ַ . 135מ אי ַט ֲע ָמ א מה הטע :
ַ . 136מ ֲע ָר ָב א אר ישראל:
ָ . 137מ ֵצ י יכול :
ְ . 138מ ַצ ֵ :י מתפלל :
ָ . 139נ ֵמ י ג :
ְ . 140נ ַק ט אחז :
ָ . 141ס ָבא זקָ .ס ֵבי זקני:
ַ . 142ס ִ-ִ-ִ-י די  ,מספיק :
 .143ס& ָמ ָקא אדו:
 . 144פ& ְר ָת א מעט :
ַ . 145צ ְפ ָר א בוקר :
 . 146רְ ַה ט ר :
ִ 'ְ . 147ר י מותרֵ 'ָ .ר י ַמ ִ 3יר:
ַ 3ְ . 148ב ר שברִ 3ְ .ב יר שבור:
 & 3 . 149עוד  ,שוב :
ְ 3ַ . 150ל ָ -א שלג:

ְ  .101ג ָר א שכר :
ימ ָת א העמדה :
א%ק ְ
ִ . 102
א&ר ָת א ערב :
ְ . 103
 . 104א& ְ' ִ( י ָז א מקו אירוח :
ֲ  . 105ח רִ י ָנ א אחר :
ִ . 106אי ָָ -רא גג:
ְ  . 107י י ֵד י על ידי :
1 . 108יְירֵי עוסק:
ימ א א נאמר :
ִ . 109א י ֵל ָ
יָ 3תא אישה:
ִ . 110א ְ
' ַ5ח מצא:
ְ . 111
ִ . 112א ְ' ְֵ 3ל י שכח :
ית א בית :
ָ 7ֵ . 113
ִ 7ְ . 114צ יר פחות :
 3ַ 7ָ . 115ר אחריְ 7ָ .ת ָר א אחרו:
ַברָא איש:
ְ - . 116
ִ -ְ . 117מ יר למד:
ַ 8ָ . 118בר מנהיג ,מולי:9
ַ 8ְ . 119ה ב זהב :
 :ֵ 8ַ . 120י הרי   ,הגביה :
ַ . 121ה אי זה :
ַ . 122ה ב ת :
ָ . 123ה ו %היו :
ֵ . 124ה י ִכ י ָד ֵמ י אי 9מדובר :
ָ . 125ה ֵני אלו:
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סוגיות באגדה

מפתח לצפני בארמית

מפתח לצפני בארמית
להל מפתח של עשרי כללי וצפני בשפה הארמית ,ע פירוט ש הסוגיא ומספר
העמוד בה התבארו כללי אלו.
 .1דמיו בי השפה הארמית לשפה העברית ..............................................:עמ'   18רב
 .2תוספת אות א' בסו! מילה ........................................................:עמ'   26מר עוקבא
 .3כינויי גו! ................................................................................:עמ'   50ריש לקיש
 .4מספרי  .......................................................................:עמ'   82רב אדא בר אהבה
 .5מילות פתיחה למשנה ולברייתא..................................................:עמ'   34רבי חנינא
 .6מילות פתיחה לשאלה ............................................................:עמ'   121רבי ירמיה
 .7פועל בלשו עבר הווה וציווי .......................................:עמ'   38 ,7רבי יהושע ב לוי
 .8הקידומת ְד .............................................................................:עמ'   26מר עוקבא
 .9הקידומת ָקא ָ /ק.......................................................................:עמ'   66רב יהודה
 .10הקידומת  ...........................................................................:,עמ'   78רב חסדא
 .11ההטיות בגו! ראשו ...............................................................:עמ'   30רבי חייא
 .12ההטיות בגו! שני ושלישי....................................................:עמ'   41רבי אושעיא
 .13האותיות ז'  /ד' מתחלפות.........................................................:עמ'   46רבי יוחנ
 .14האותיות צ'  /ט' מתחלפות ......................................................:עמ'   30רבי חייא
 .15האותיות ע'  /צ' מתחלפות ........................................................:עמ'   90רב כהנא
 .16האותיות ת'  /ש' מתחלפות ...........................................:עמ'   38רבי יהושע ב לוי
 .17שלוש משמעויות למילה ' ָהא' ....................................................:עמ'   74רב ששת
 .18שלוש משמעויות למילה 'בעי' ...................................................:עמ'   90רב כהנא
 .19שתי משמעויות למילה 'כי' ..................................................:עמ'   42רבי אושעיא
 .20הכא ,היכא ,איכא ,הכי ,היכי...........................................:עמ'   61 ,41רבי אושעיא
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