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        הקדמההקדמההקדמההקדמה

לחנ� וללמד תורה וגמרא לילדי , על שזיכני לשבת באוהלה של תורה, בכל לבב' אודה ה

,  ילדי ישראל ללימוד הגמראלכניסתשנועד לסייע , ומתו� כ� לכתוב ספר זה, ישראל

  .בבלית�ולהקנות לה� יסודות בשפה הארמית,  לעולמ� של האמוראי� הקדושי�לכניסת�

סייע לתלמידי� הצעירי� ול, ת יסודות בלימוד הגמראהקנולהספר נועד  ::::מטרת הספרמטרת הספרמטרת הספרמטרת הספר

  :  הדברי� הבאי�זאת על ידי.  לעול� הגמראכראוילהיכנס 

   .  ומאהיבות את הלימוד לימוד סוגיות באגדה המושכות את הלב.א

לימוד  בהתמקדות מאפשרותולכ   , קושי עיוני בהבנת התוכ שאי  בה לימוד סוגיות . ב

   . שפת הגמראמיומנות ו

    .מילות היסוד בשפה זוולימוד יסודות השפה הארמית . ג

    . וסדר הדורותומעלת� תולדות האמוראי�לימוד . ד

או לכיתות היותר גבוהות , לתחילת לימוד� בגמרא' לפיכ� הספר נועד לתלמידי כיתות ה

  .ולדות האמוראי�ובתצור� הרחבת ידיעת� בשפה הארמית ללימוד עצמי ול

  .  מגדולי האמוראי�חלק ניכרפר כולל סוגיות תלמודיות נבחרות על הס ::::מבנה הסוגיותמבנה הסוגיותמבנה הסוגיותמבנה הסוגיות

שני העמודי� הראשוני� כוללי� סוגיא . ארבעה עמודי�בספר לכל אמורא הוקדשו 

.  בשפה הארמיתצפני�וע� , חזרהוהבנה שאלות לע� , מילי�ביאורי  ע� ,תלמודית ראשית

העמודי� השלישי  . דמי�מתק שאלות הרחבה לתלמידי� ה שאלות המסומנות בכוכב 

   . ולהעמקהוסוגיות נוספות להרחבה, רא אמוכלוהרביעי כוללי� תיאור תולדותיו של 

 . מעומקא דליבאותודתנו נתונה לו, ו" הסוגיות בספר נוקדו על ידי הרב ד  בארי הי::::הניקודהניקודהניקודהניקוד

ועל  ;) טברני אובבלי, ארצישראליבניקוד  (מנוקדי�והניקוד מבוסס על כיתבי יד עתיקי� 

 שהעבירה את קריאת התלמוד מתקופת שהיא מסורת מהימנה, הקריאה התימניתמסורת 

 . מסורת תימ לפי לרוב נוקדו,  שבסוגיות ושמות המקומותהאמוראי�שמות  .הגאוני�

  . הסוגיות נכונה של ומטרתו להרגיל את הלומדי� לגרסא, מדויק ככל שנית הניקוד הינו 
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 תרשי� של וכ . על תקופת האמוראי�ר נכתב פרק קצר בתחילת הספ ::::מבואות וסיכומי�מבואות וסיכומי�מבואות וסיכומי�מבואות וסיכומי�

   .בבלותרשי� סדר הדורות של אמוראי , אר& ישראלשל אמוראי דורות הסדר 

עשרי� וכ  מפתח ל, ארמיתשפה היסוד במאה וחמישי� מילות ל מילו  ישבסו' הספר 

  .שהתבארו בספר כללי� בשפה הארמיתה

קול דעת הושקעו בבחירת הסוגיות המתאימות הרבה חשיבה ושי ::::תפילה ותחינהתפילה ותחינהתפילה ותחינהתפילה ותחינה

ובכתיבת , בשילוב הצפני� בשפה הארמית, בניקוד המדויק, בניסוח השאלות, לתלמידי�

להאהיב ולהקל , בידנו יצלח' חפ& הש, יתבר�' לההנני תפילה ותחינה . תולדות האמוראי�

  . הקדושי�י�דמות� המופלאה של האמוראמתו� הכרת , את לימוד הגמרא על ילדי ישראל

, רב העיר ביתר, א" הנני להביע הכרת טובה לגאו  הרב יעקב תופיק שליט:תודה וברכהתודה וברכהתודה וברכהתודה וברכה

  .אמ , יהי רצו  שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה משפע דמעליא. שעודדני לכתוב ספר זה

נר לעילוי נשמת אבי מורי יעקב ב  , יהי רצו  ויהא ספר זה שליקטתי וערכתי. ב  יכבד אב

  .תהיה נשמת� צרורה בצרור החיי� אמ , ל"חמי משה ב  רחל זעילוי נשמת לל ו"טובה ז

ימיה� ושנותיה� בטוב ובנעימי� ויזכו ' יארי� ה, ברכות שמי� מעל לאמי ולחמותי היקרות

  .אמ קיבו& נדחי ישראל ובניי  אריאל במהרה בימנו לביאת גואל צדק ו

יתבר� שנזכה '  יהי רצו  מלפני ה,מנשי� באוהל תבור�, תודה וברכה מיוחדת לנוות ביתי

ויהיו כל בנינו לימודי , בבריאות איתנה ונהורא מעליא, יחד לגדל את בנינו לתורה וליראה

  .אמ , ולא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרעינו עד עול�', ה

  אוריאל לוי                                                                                   

  ט" התשסניס                                                                                  
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        תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�    
  

        באר� ישראלבאר� ישראלבאר� ישראלבאר� ישראל                                                                    

המצב המדיני והכלכלי הנוח של .  אר� ישראל מצויה תחת עול השלטו� הרומאי:התקופההתקופההתקופההתקופה

יש מאבקי� פנימיי� וחילופי� תכופי� . השתנה מהקצה אל הקצה, ימי רבי יהודה הנשיא

  . וכ� התמוטטות כלכלית באימפריה הרומית, של הקיסרי� ברומא

הטלת מיסי� , ערעור המצב הכלכלי, על תושבי אר� ישראלמאוד לה גרמו ללח� כבד כל א

  .  וערעור המצב הביטחוני,עצומי�

והחלו ברדיפת ,  לאמוראי� השתלטו הנוצרי� על הקיסרות הרומיתהרביעיבדור , בנוס�

  הרומאי�.יהודי ציפורי והגליל התקוממו ומרדו בשלטו� הרומאי. היהודי� ובגזירות שמד

ולאחר , מעמד החכמי� נחלש, ערי הגליל חרבוחלק מציפורי ו, דיכאו את המרד באכזריות

   ).כחמישי� שנה אחר חתימת הירושלמי, 4180 (ביטלו את מוסד הנשיאות הרומאי� זמ�

  .להיחלשות לימוד התורה באר� ישראלו, ו להגירה נרחבת של יהודי� לבבל אלה גרמכל

וכתבו את , פירשו את דברי התנאי� שבמשנהר� ישראל באהאמוראי�  :התלמוד הירושלמיהתלמוד הירושלמיהתלמוד הירושלמיהתלמוד הירושלמי

  .פירוש� בתלמוד הירושלמי

   . ער& את היסודות לתלמוד הירושלמי, לאמוראי�בדור השני ראש ישיבת טבריה ,רבי יוחנ�

מאמרי האמוראי� נערכו , באר� ישראלהכלכליות והביטחוניות עקב ריבוי הגזרות והצרות 

נער& במש& תקופה של כמאה וחמישי� מוד הירושלמי התל. חופזההירושלמי בתלמוד ב

 בדור החמישי והאחרו� בר אבי�סופית על ידי רבי יוסי נחת� ו, )4130)3980 (שנה בלבד

  . לאמוראי אר� ישראל

 לפי ; נפסקה הלכה כתלמוד הבבלי,במחלוקות בי� התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי

הוא אחרו� ונכתב לאחר שחכמי בבל ראו ולפי ש, שהתלמוד הבבלי נער& בדקדוק ובמנוחה

  .את הכתוב בתלמוד הירושלמי



  
        תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�תקופת האמוראי�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                אמוראי בבל אמוראי בבל אמוראי בבל אמוראי בבל 
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        בבבלבבבלבבבלבבבל                                                                                    

המצויי� במצב מלחמה ,  בבל מצויה תחת שלטו� הפרסי� בתקופת האמוראי�::::התקופההתקופההתקופההתקופה

יש . בדר& כלל יש יחסי� טובי� בי� היהודי� לבי� השלטו� הפרסי. ע� הקיסרות הרומית

  . ומצב כלכלי טוב, שלו� וביטחו� פנימי, אוטונומיה מלאה ליהודי�

סמכויות  בעל מעמד נכבד ו) מזרע בית דוד )היהודי� בבבל מונהגי� על ידי ראש הגולה 

עמדו ובראש� , לצד ראש הגולה הוקמו מספר ישיבות. נרחבות מטע� השלטו� הפרסי

  . גדולי האמוראי�

 ורבה בר בר עולא: האמוראי�. אמוראי� בי� אר� ישראל לבבלשל יש קשר קבוע ומעבר 

תורת את מעבירי� , 'נחותי' המכוני� ,)בדור הרביעי (רב דימי ורבי�ו, )בדור השלישי(חנה 

  . תורת בבל לאר� ישראלאת  ישראל לבבל ואר�

בבל משמשת , ככל שמתקדמת תקופת האמוראי� ומתרבי� גזרות הרומאי� באר� ישראל

ומרכז התורה עובר בהדרגה , לימוד התורה בבבל פורח ומתגבר. כמקו� מקלט ליהודי�

  . מאר� ישראל לבבל

,  כלכלית וביטחונית בתנאי� אופטימליי� אלה של אוטונומיה ורווחה::::התלמוד הבבליהתלמוד הבבליהתלמוד הבבליהתלמוד הבבלי

  . במש& כמאתיי� וחמישי� שנה, פירשו אמוראי בבל את המשנה באופ� מושל�

ונחת� סופית על , במש& כששי� שנה התלמוד הבבלי נער& בדור השישי על ידי רב אשי

  ".רב אשי ורבינא סו� הוראה: "וכדברי התלמוד ,) לבריאה4234שנת  (ידי רבינא האחרו�

חכמי הדורות הבאי� אינ� . הסתיימה תקופת האמוראי�, ליע� חתימת התלמוד הבב

  . ויכולי� רק לפרש את דבריה�, רשאי� עוד לחלוק על דברי האמוראי�

♣              ♣              ♣  
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        פעולופעולופעולופעולו        רבותיורבותיורבותיורבותיו        האמוראהאמוראהאמוראהאמורא        

        רבי חייארבי חייארבי חייארבי חייא
        

  .תנא ופליג  רבי יהודה הנשיא
דור דור דור דור   .ער� את הברייתות

  .תנא ופליג  רבי יהודה הנשיא        בר קפראבר קפראבר קפראבר קפרא        המעברהמעברהמעברהמעבר
  .ער� ברייתות

רבי חנינא  רבי חנינא  רבי חנינא  רבי חנינא  
        ))))בר חמאבר חמאבר חמאבר חמא((((

            רבי יהודה הנשיא 
  ורבי חייא

  .ראש ישיבת ציפורי

רבי יהושע  רבי יהושע  רבי יהושע  רבי יהושע  
        ב� לויב� לויב� לויב� לוי

                 רבי ובר קפרא
  ורבי ינאי

  .ראש בית מדרש בלוד

        
דור דור דור דור 
        ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�

                  בר קפרא, רבי        רבי אושעיארבי אושעיארבי אושעיארבי אושעיא
  ורבי חייא

  .ער� ברייתות
  . שנה13ראש ישיבה בקיסריה 

   , רבי אושעיא, רבי חנינא        רבי יוחנ�רבי יוחנ�רבי יוחנ�רבי יוחנ�
  רבי ינאי, רבי יהושע ב� לוי

 80   ישיבת טבריהמייסד וראש
  .שנה

    , רבי אושעיא ,רבי יוחנ�        ריש לקישריש לקישריש לקישריש לקיש
  רבי יהושע ב� לוי, רבי חנינא

עוזרו של רבי יוחנ� בראשות 
  .הישיבה

        רבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר 
        ב� פדתב� פדתב� פדתב� פדת

     , בי יוחנ�ר, רב ושמואל
  רבי אושעיא, רבי חנינא

  .עלה מבבל לטבריה
  .ראש ישיבת טבריה שנה אחת

        
        
דור דור דור דור 
        שנישנישנישני

רבי יהודה רבי יהודה רבי יהודה רבי יהודה 
        נשיאהנשיאהנשיאהנשיאה

  .נשיא הסנהדרי�היה    השלישי רב� גמליאל� אביו
  .נכדו של רביהיה 

רבי אמי   רבי אמי   רבי אמי   רבי אמי   
        ורבי אסיורבי אסיורבי אסיורבי אסי

        , ריש לקיש, רבי יוחנ�
  רבי אלעזר ב� פדת

, ראש ישיבת טבריהרבי אמי 
  .ולצידו חברו המובהק רבי אסי

        , ריש לקיש, רבי יוחנ�        רבי אבהורבי אבהורבי אבהורבי אבהו
  ב� פדתרבי אלעזר 

  .פי השלטו� הרומינציג הע$ כל
  .ראש ישיבה בקיסריה

רבי חייא     רבי חייא     רבי חייא     רבי חייא     
        בר אבאבר אבאבר אבאבר אבא

  .ראש ישיבה בעכו  רבי יוחנ�
  .חברו של רבי אבהו

        
        
דור דור דור דור 
        שלישישלישישלישישלישי

רבי , רב יהודה, רב הונא        רבי זירארבי זירארבי זירארבי זירא
  רבי אבהו, רבי אמי, יוחנ�

  .לטבריהעלה מבבל 

         , רבי אבהו, רבי זירא        רבי ירמיהרבי ירמיהרבי ירמיהרבי ירמיה
  רבי חייא בר אבא

  .� ישראלעלה מבבל לאר
דור דור דור דור 
ורבי ורבי ורבי ורבי     רבי יונהרבי יונהרבי יונהרבי יונה        רביעירביעירביעירביעי

         בר זבדא בר זבדא בר זבדא בר זבדאיוסייוסייוסייוסי
         ,  רבי זירא,רבי אבהו

  רבי ירמיה
  . ישיבת טבריהיראש

רבי רבי רבי רבי רבי מנא ורבי מנא ורבי מנא ורבי מנא ו
        בר אבי�בר אבי�בר אבי�בר אבי�    יוסי יוסי יוסי יוסי 

, )אביו של רבי מנא (רבי יונה
  .  בר זבדארבי יוסיו

   רבי יוסי . ראשי ישיבת טבריה
דור דור דור דור   .ירושלמיהתלמוד הריכת סיי$ ע

  .ער� את מדרש תנחומא  הונא ורבי פנחסרבי         רבי תנחומארבי תנחומארבי תנחומארבי תנחומא        חמישיחמישיחמישיחמישי
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        פעולופעולופעולופעולו        רבותיורבותיורבותיורבותיו        האמוראהאמוראהאמוראהאמורא        

        רב רב רב רב 
        ))))רבי אבארבי אבארבי אבארבי אבא((((

,  יהודה הנשיארבי
  .רבי חייא

  .ער� את הספרא והספרי. תנא ופליג
  .מייסד וראש ישיבת סורא

, רבי יהודה הנשיא        שמואלשמואלשמואלשמואל
  ולוי, אביו

  .ראש ישיבת נהרדעא

        
דור דור דור דור 
        ראשו�ראשו�ראשו�ראשו�

  .ראש הגולה בבבל  שמואל        מר עוקבאמר עוקבאמר עוקבאמר עוקבא
  .ראש בית די� בעיר כפרי

        רב הונארב הונארב הונארב הונא
        

  .ראש ישיבת סורא ארבעי$ שנה  רב ושמואל

רבה בר , שמואל        רב נחמ�רב נחמ�רב נחמ�רב נחמ�
  רב הונא, אבוה

  .ראש ישיבת נהרדעא
  .חבר$ של רב חסדא ורב ששת

        רב יהודהרב יהודהרב יהודהרב יהודה
        

  , רב ושמואל
  רב הונא

  .מייסד וראש ישיבת פומבדיתא

  ,  מר עוקבא,רב        רב חסדארב חסדארב חסדארב חסדא
  רב הונא

  .ראש ישיבת סורא עשר שני$
  

        
        

דור דור דור דור 
        שנישנישנישני

     , רב הונא, רב        רב כהנארב כהנארב כהנארב כהנא
  רבי יוחנ�

  .עלה לאר� ישראל וחזר וירד לבבל

, רב הונא, רב יהודה        רבה רבה רבה רבה 
  רב כהנא, רב חסדא

  . שנה22ראש ישיבת פומבדיתא 

, רב יהודה, רב הונא        רב יוס&רב יוס&רב יוס&רב יוס&
  רב ששת, רב כהנא

  . שני2.5$תא ראש ישיבת פומבדי

        
דור דור דור דור 
        שלישישלישישלישישלישי

והעביר תורת בבל לאר� ', נחותי'היה   רבי יוחנ�        עולאעולאעולאעולא
  .ישראל ולהיפ�

         ,רב חסדא        אבייאבייאבייאביי
  רבה ורב יוס&

  . שנה14ראש ישיבת פומבדיתא 
דור דור דור דור 
, רב נחמ�, רב חסדא        רבארבארבארבא        רביעירביעירביעירביעי

  רבה ורב יוס&
  . שנה14ראש ישיבת מחוזא 

        רב נחמ� רב נחמ� רב נחמ� רב נחמ� 
        בר יצחקבר יצחקבר יצחקבר יצחק

  . שני4$ומבדיתא ראש ישיבת פ  רבא

        רב פפארב פפארב פפארב פפא
        

  . שנה19ראש ישיבת נרש   אביי ורבא

        
דור דור דור דור 
        חמישיחמישיחמישיחמישי

רב חמא      רב חמא      רב חמא      רב חמא      
        רב זבידרב זבידרב זבידרב זביד

 .י$ שנ20ראש ישיבת פומבדיתא רב חמא   אביי ורבא
  . שני8$מבדיתא ורב זביד ראש ישיבת פ

דור דור דור דור 
        שישישישישישישישי

        רב אשי רב אשי רב אשי רב אשי 
        ורבינאורבינאורבינאורבינא

רב פפא ורב נחמ� 
  בר יצחק

  .   שנה58 סורארב אשי ראש ישיבת 
  .בבליהתלמוד את הרכו רב אשי ורבינא ע
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        ))))אאאא�ָ�ָ�ָָ�י �י �י �י ��ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר((((ב  ב  ב  ב  רַרַרַַר
 שוב עד שתבי" כל חזור עליה. י וביאורי המילי�" את הסוגיא שלפני� בעזרת רשלמד             

  .1%9וענה על שאלות , מילה ומשפט
  

        אאאא""""מסכת יומא ד' פז עמסכת יומא ד' פז עמסכת יומא ד' פז עמסכת יומא ד' פז ע

ָלא ֲאָתא ; ֲהָוה ֵלי- ִמְ,ָתא ַ�ֲהֵדי ַהה)א ַטָ�ָחא, ַרב

  . ְלַקֵ/י-

ֵאיִזיל ֲאָנא : ֲאַמר ִאיה), יְ�ַמֲעֵלי י3ָמא 2ְִכ1)ֵר

ְלֵהיָכא : ֲאַמר ֵלי- ,1ְַגע ֵ�י- ַרב ה)ָנא  .ְלַפ35ֵסי ֵלי-

: ֲאַמר. ְלַפ35ֵסי ִלְפָלְנָיא: ֲאַמר ֵלי- .ָקא 6ֵזיל ָמר

  . 6ֵזיל �ָ�א ְלִמְקַטל ַנְפ7ָא

ֵ,י 2ַ, ֲהָוה ָיֵתיב ְוָקא ָפֵלי ֵרי7ָא .ל ְוָק� ִעָ,ֵוי-ֲאַז

ֵלית ִלי , ִזיל ,�ָ�א �8ְ: ֲאַמר ֵלי-; ֵעיֵני- ְוַחְזֵיי-

  ! ִמְ,ָתא ַ�ֲהָדְ�

ָמא )ַמְחֵיי- ִא8ְ7ְִמיט ַ:ְר, ַ�ֲהֵדי 2ְָקא ָפֵלי ֵרי7ָא

   :ְ�ק3ֵעי- ְוַקְטֵלי-

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

:   עניי" %ִמְ,ָתא ִמְ,ָתא ִמְ,ָתא ִמְ,ָתא :  היה לו%ֲהָוה ֵלי- ֲהָוה ֵלי- ֲהָוה ֵלי- ֲהָוה ֵלי- 

 הקצב חטא % ַטָ�ָחאַטָ�ָחאַטָ�ָחאַטָ�ָחא    :  ע�% ַ�ֲהֵדיַ�ֲהֵדיַ�ֲהֵדיַ�ֲהֵדי

:  לפניו% ְלַקֵ/י-ְלַקֵ/י-ְלַקֵ/י-ְלַקֵ/י-    :  בא%ֲאָתא ֲאָתא ֲאָתא ֲאָתא :    לו

:   הוא% ִאיה)ִאיה)ִאיה)ִאיה):   בערב%ְ�ַמֲעֵלי ְ�ַמֲעֵלי ְ�ַמֲעֵלי ְ�ַמֲעֵלי 

 %ְלֵהיָכא ְלֵהיָכא ְלֵהיָכא ְלֵהיָכא : פגש    1ְ%%%%ַגע 1ְַגע 1ְַגע 1ְַגע :  אל�%ֵאיִזיל ֵאיִזיל ֵאיִזיל ֵאיִזיל 

 %ָיֵתיב ָיֵתיב ָיֵתיב ָיֵתיב :   להרוג%ְלִמְקַטל ְלִמְקַטל ְלִמְקַטל ְלִמְקַטל : להיכ"

 ראש % ֵרי7ָאֵרי7ָאֵרי7ָאֵרי7ָא:   מבקע%ָפֵלי ָפֵלי ָפֵלי ָפֵלי : יושב

:  נשא עיניו2ַ%ֵ,י ֵעיֵני- 2ֵַ,י ֵעיֵני- 2ֵַ,י ֵעיֵני- 2ֵַ,י ֵעיֵני- :  בהמה

:  עצ�% אאאאמָמָמָָמרְרְרְְר:ַ:ַ:ַַ:: ה אותו רא% ַחְזֵיי-ַחְזֵיי-ַחְזֵיי-ַחְזֵיי-

 % ְ�ק3ֵעי-ְ�ק3ֵעי-ְ�ק3ֵעי-ְ�ק3ֵעי-:  היכה אותו%    ַמְחֵיי-ַמְחֵיי-ַמְחֵיי-ַמְחֵיי-

: אותו הרג% ַקְטֵלי-ַקְטֵלי-ַקְטֵלי-ַקְטֵלי-:  בגורגרתו

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?על מי מדובר במשפטי� שלפני�  .1

  ________________________________________:"ְלַקֵ/י-ָלא ֲאָתא "  .א

  _____________________________________":ְלַפ35ֵסי ֵלי-ֵאיִזיל ֲאָנא "  .ב

  !צטט אות�. שני משפטי� בסוגיא שלמדת הינ� משפטי שאלה  .2

  ____________________________________________________ .    א

  ____________________________________________________ .    ב
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  _____________________________":ְלֵהיָכא ָקא 6ֵזיל ָמר".  א ?מי אמר למי  .3

  _____________________________________":ִמְ,ָתא ַ�ֲהָדְ� ִלי ֵלית". ב

  .שרב הל� אל הטבח, בסוגיא נאמר. 4

  ___________?לאיזה מטרה הל� אליו. ב  ___________?מתי רב הל� אליו  .א

  ?כיצד היה עליו להתנהג ובמה חטא. בציטוטי� שלפני� מתוארת התנהגות הקצב. 5

  ________________________________________":א ֲאָתא ְלַקֵ/י-ָל". א     

  ___________________________________":ֵלית ִלי ִמְ,ָתא ַ�ֲהָדְ�, ִזיל. "ב     

  :בה� באי� לידי ביטוי התכונות הבאות, צטט משפטי� מהקטע. 6

  _______________________________________:מידת הענווה של רב.     א

  ___________________________________: של רב הונאראיית העתיד.     ב

העתק מילי� מהסוגיא הדומות ! עברית דומותההשפות ארמית ו. א ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 7

  _______   _______   _______   _______   _______   _______!לעברית

   : ל�% ִזילִזילִזילִזיל:  הל�% ֲאַזלֲאַזלֲאַזלֲאַזל :  הול�% 6ֵזיל6ֵזיל6ֵזיל6ֵזיל:  אל�% ֵאיִזילֵאיִזילֵאיִזילֵאיִזיל: שי� לב למילי� הבאות שבסוגיא.     ב

  ? א"מה� חטאי הטבח לפי פירוש המהרש. 8♦

  __________________________.  א      

       _  __________________________  

  _________________________ _ .ב  

   __  _________________________  

  

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

חטא נגד שהוא : על כ" נענש הטבח

אבל רב , רב והיה לו לפייסיה לרב

ג� . זלזל בכבודו ליל� אצלו לפייסיה

  :שזלזל ברב לקוראו בשמו אבא

        

  .לפני� קטע מתוספות על סוגיא זו. 9♦

  ___________'?____מהי שאלת תוס  .א

___________________________  

  __________________? מה תירוצ� .ב

     _________________________ __  

        ) ) ) ) אאאא"""" ע ע ע עחולי" לחחולי" לחחולי" לחחולי" לח((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

אזיל אבא ': על רב הונא דאמר

שהיה תלמידו , קשה' למיקטל גברא

י דאבא  "ולפירוש רש? וקורהו בשמו

  :ניחא, לשו"  חשיבות
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי
        

  .10%16וענה על שאלות , עיי" בקטע שלפני�

        
רב הינו מדור ראשו"     ::::זמנו ותולדותיוזמנו ותולדותיוזמנו ותולדותיוזמנו ותולדותיו

 תקופת לסו'לאמוראי� א� שיי� עדיי" 

�על ג� רב חולק את לפיכ� מצינו ; התנאי

 �  ".רב תנא הוא ופליג "%דברי תנאי

א� כונה בתואר , שמו המלא היה רבי אבא

לפי שנחשב כגדול אמוראי בבל , 'רב'

  .וכרב� של כל האמוראי� בדור הבא

היה . מוצאו ממשפחת ראש הגולה שבבבל

היה עני בתחילה ובסו' , גיבור ויפה תואר

        :וזכה לאריכות ימי�, ירהעש

בצעירותו עלה לארF     ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

 ולמד תורה מפי רבי חייא דודו ,ישראל

  . ומפי רבי יהודה הנשיא

, אחר שהוסמ� על ידי רבי לדו" ולהורות

סורא עיר ישיבה גדולה ב הקי�ו, חזר לבבל

בצד ישיבת נהרדעא (ועמד בראשה 

  ).שבראשות שמואל

�והבעיר אש , רב העמיד אלפי תלמידי

  . הדת והתורה בכל רחבי בבל

�רב כהנא , רב יהודה: מתלמידיו המובהקי

 רב הונא שמילא את מקומו וכ". חסדאורב 

  :ישיבת סוראבראשות 

לא :  מנהגו היה בקדושה מרובה:הנהגותיוהנהגותיוהנהגותיוהנהגותיו

לא , הל� ארבע אמות ללא ציצית ותפילי"

 ומימיו לא ,הרי� עיניו חוF לארבע אמותיו

  . שח שיחה בטילה

 ,רב חיבר תפילה הנאמרת בשבת מברכי"

 וכ" ער� את הספרא ;ותפילות נוספות

על חומשי� , )מדרשי הלכה(והספרי 

  :במדבר ודברי�, ויקרא

        

10 . �  !הקטע שלפני�את השל

  .__________ א� חולק א' על דברי, בללאמוראי ב ___________ רב שיי� לדור 

  . ________________ _ממשפחת ומוצאו ,______________: היהשמו המלא 

11 . �  !הקטע שלפני�את השל

  . והעמיד אלפי תלמידי�, ועמד בראשה, __________ הקי� ישיבה גדולה בעיררב      

      .____________________ה בעיר אש ישיברהיה  ___ ____________חברו     
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  ______________________________________?של רבמי היו רבותיו . 12

  __________________________________________?  מי היו תלמידיו    

  !השל� הקטע שלפני�. 13

 ._________________חומש מדרש הלכה על , __________את ה רב חיבר 

   ._________________ חומשי�מדרשי הלכה על ____, ___________ואת ה 

14 .�  :מה נאמר בקטע על רב בענייני� הבאי

  ________________________________________________:כוחו  .א

  __________________________________________: הכלכלימצבו  .ב

  _____________________________________________:חייושנות . ג

  : בנושאי� הבאי� הנהגותיו המיוחדות של רבנאמר בקטע לגבימה . 15

  __________________________________________:ציצית ותפילי" .     א

  ___________________________________________:שיחה בטילה. ב     

  ).סמ" כל תשובה נכונה(?  במה דומה רב לרבי יהודה הנשיא רבו. 16

  .   נחשב גדול הדור.          ב          .                         בכינויו.            א

  .שניה� היו אמוראי�.         ד                      .ער� דברי תנאי�.         ג   

        

        מקורות נוספי� לעיו"מקורות נוספי� לעיו"מקורות נוספי� לעיו"מקורות נוספי� לעיו"

ֶ�" ֲאח3ִתי : ֲאַמר ֵלי- ִרִ�י ִח5ָא ְלִרִ�י, Hִי ֲהָוה ָנֵחית ַרב ְלָבֶבל    ::::בבבב""""מסכת סנהדרי" ד' ה עמסכת סנהדרי" ד' ה עמסכת סנהדרי" ד' ה עמסכת סנהדרי" ד' ה ע

        :�ל ַי8ִיר? יר ְ�כ3ר3תַי8ִ. ָיִדי"? ָיִדי". י3ֶרה? י3ֶרה. י3ֵרד ְלָבֶבל

Hַד ֲהָוה ָיֵתיְבָנא , 2ְִכיְרָנא? �ָ�א ֲאִריָכא ָקֵרית ֵלי-: ֲאַמר ֵלי-    ::::בבבב""""מסכת חולי" ד' קלז עמסכת חולי" ד' קלז עמסכת חולי" ד' קלז עמסכת חולי" ד' קלז ע

ְוָנְפִקי ִזI)ִקי" 2ְנ)ר ִמ1)ֵמי- 2ְַרב ְלפ)ֵמי- , �ַחר 7ְַבְסֵרי 7)ָר" ֲאח3ֵרי- 2ְַרב ַקֵ/י- 2ְִרִ�י

  :ְוֵלית ֲאָנא ָיַדע ַמה ֵה" 6ְמִרי", ִ�י )ִמ1)ֵמי- 2ְִרִ�י ְלפ)ֵמי- 2ְַרב2ְִר

♣                            ♣                           ♣  
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    ְְְְ        ללללאֵאֵאֵֵאמ�מ�מ�מ�

10�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"למד היטב את הסוגיא שלפני� בעזרת רש.  
  

        בבבב""""מסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה ע

 .ְסֵיי, ְ+ִרִ*י ֲהָוהמ�ֵאל ַיְרִחיָנ$ה $ְ

י ָלְ� ֵ.ַמֲא:  ֲאַמר ֵלי,.ֲחַל ִרִ*י ְ*ֵעיֵני,

ַטר ָלְ� ֶאְ. ָלא ָיֵכיְלָנא: ֲאַמר ֵלי,, ַסָ/א

ֲהָוה .  ָלא ָיֵכיְלָנא:ֲאַמר ֵלי,, ִמְָטר

י מ3ִתיב ֵלי, ְ*ג2ְ*ָתא ְדַסָ/ֵני �1ֵתי ֵ*

   . ְוִא4ֵ1ַי,,יֵיְדַס

 ְוָלא ,ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ*י ְלִמְסְמֵכי,

ָלא : ֲאַמר ֵלי,. ֲהָוה ִמְס6ְ1ַָעא ִמְ.ָתא

ִלי ִסְפָרא ְ+$ָד�  ְלִדיִדי ֲחִזי .ִלְצַטַער ָמר

73מ�ֵאל " : �ְכִתיב ֵ*י,,ָהִראְ

 , ְוִרִ*י לֹא ִיְתְקֵרי,ַיְרִחיָנ$ה ַח8ִי� ִיְתְקֵרי

 ,ִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7. ְו$ס� ְ+ִרִ*י ַעל ָיד3 1ְֵהא

 ס3! , ַרב $ֵי ְוַרִ*יָנא.ס3! ִמְָנה

  ":ה3ָר$ה

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

ְְְְבמהל� השמש בקי היה  � ֵאל ַיְרִחיָנ$הֵאל ַיְרִחיָנ$הֵאל ַיְרִחיָנ$הֵאל ַיְרִחיָנ$המ�מ�מ�מ�

�    י ָלְ� ַסָ/אי ָלְ� ַסָ/אי ָלְ� ַסָ/אי ָלְ� ַסָ/א.ֵ.ֵ.ֵֵ.מַמַמַַמאֲאֲאֲֲא:   מכונה ירחינאהולכ7 , והירח��� 

� ֶאְַטר ָלְ� ִמְָטרֶאְַטר ָלְ� ִמְָטרֶאְַטר ָלְ� ִמְָטרֶאְַטר ָלְ� ִמְָטר: אשי� ל� תרופה בתו� העי7 

 קנה � ג2ְ*ָתאג2ְ*ָתאג2ְ*ָתאג2ְ*ָתא: אמשח ל� משחה על גב העי7

�    ,,,,יייייֵיֵיֵֵידְדְדְְדי ַסי ַסי ַסי ַס�1ֵתי ֵ*�1ֵתי ֵ*�1ֵתי ֵ*�1ֵתי ֵ*:  חלול���ובוקע , תחת מראשותיו    

� ִא4ֵ1ַיִא4ֵ1ַיִא4ֵ1ַיִא4ֵ1ַי:   עיניוכח חוזק הס� דר� ראשו עד 

 טרח � ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ*י ְלִמְסְמֵכי,ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ*י ְלִמְסְמֵכי,ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ*י ְלִמְסְמֵכי,ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ*י ְלִמְסְמֵכי,  :נרפא

 לא הסתייע � ָלא ֲהָוה ִמְס6ְ1ַָעא ִמְ.ָתאָלא ֲהָוה ִמְס6ְ1ַָעא ִמְ.ָתאָלא ֲהָוה ִמְס6ְ1ַָעא ִמְ.ָתאָלא ֲהָוה ִמְס6ְ1ַָעא ִמְ.ָתא: לסומכו

ִסְפָרא ְ+$ָד� ִסְפָרא ְ+$ָד� ִסְפָרא ְ+$ָד� ִסְפָרא ְ+$ָד� : שלא נאספו החכמי� יחד, הדבר

73 שהראהו הקדוש ברו� הוא דור דור � ָהִרא73ָהִרא73ָהִרא73ָהִרא

 כל זה כתוב � ָנהָנהָנהָנהִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7 ס3! ִמְִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7 ס3! ִמְִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7 ס3! ִמְִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7 ס3! ִמְ:  וחכמיו

�� ס3! ִמְָנהס3! ִמְָנהס3! ִמְָנהס3! ִמְָנה : ש�וה� סדרו את ,  סו! תנאי

 סו! כל � ס3! ה3ָר$הס3! ה3ָר$הס3! ה3ָר$הס3! ה3ָר$ה:  המסכתות והמשנה

  :וה� סדרו את הגמרא על הסדר, �האמוראי

        

  )י"היעזר ברש(? בה� מתואר שמואל כבקי וכמומחה, מה� שני תחומי המדע . 1

  _____ ____________________ . ב ________________________ .     א

  ?לא ריפאו כ�ומדוע , שמואל לרפא את רביהראשונות בה� רצה דרכי� מה� שתי ה . 2

  ____________________________________________________.    א

  ____________________________________________________.    ב
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  ?מהי הדר� השלישית שבה בחר שמואל כדי לרפא את רבי. 3

     _____________________________________________________  

  ______________?___________________________     מדוע בחר בדר� זו

  ?מי אמר למי. 4

  _______________________________________":ִמְָטר ָלְ� ֶאְַטר. "א    

  ___________________________________________:"ָיֵכיְלָנאָלא . "  ב  

  _________________________________________":ָלא ִלְצַטַער ָמר. "    ג

  ?___________________________מה היה הדבר שרבי רצה והצטער לעשות. 5

  ____________________________________ _?אתעשה זלא  בפועל  מדוע

  _______________________________?)י"רש(" ִסְפָרא ְ+$ָד� ָהִרא73"מהו . 6

  ___________________________________?)י"רש(הנושא הכתוב בו מה     

  ______?_______________כיצד עודד שמואל את רבי על שלא הצליח לסומכו. 7

______________________________________________________  

  :בה� כתוב ששמואל לא יוסמ�, שת המילי�צטט מספרו של אד� הראשו7 את שלו. 8

_________________________   _____________________________  

  :  רביירפא אתששמואל המילי� בה� כתוב חמשת את מהספר של אד� הראשו7    צטט 

_________________________________   _____________________  

  ?)י"רש(מה� שני הדברי� בה� באה לידי ביטוי קביעה זו ". ! ִמְָנה ס3,ִרִ*י ְוִרִ*י ָנָת7. "9 ♦

  ____________________________________________________.     א

  ____________________________________________________.     ב

  ?)י"רש(עה זו באיזה שני דברי� מתבטאת קבי".  ס3! ה3ָר$ה,ַרב $ֵי ְוַרִ*יָנא. "10 ♦

  ____________________________________________________.     א

  ____________________________________________________. ב    
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

17�11וענה על שאלות , עיי7 בקטע תולדות האמוראי� שלפני�.        

שמואל הינו מגדולי     :::: ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיורבותיורבותיורבותיורבותיו

אמוראי בבל בדור הראשו7 וראש ישיבת 

, תלמיד מובהק  לאביו  וללויהיה . נהרדעא

. רבי יהודה הנשיאפי ולמד תורה ג� מ

�,  נחמ7רב, רב יהודה: מתלמידיו המובהקי

  .ורבי אלעזר ב7 פדת, מר עוקבא

נחשב  חברו המובהק  שמואל ::::שמואל ורבשמואל ורבשמואל ורבשמואל ורב

הלכה , ניה�במחלוקות הרבות שבי. של רב

כיו7 היה (כשמואל בנושא דיני ממונות 

כרב  בהלכות הלכה ו, )זההבתחו� מומחה 

נחשב שמואל  , משנפטר רב  .איסור והיתר

גדול אמוראי (וא!  רבי יוחנ7 , לגדול  הדור

 החשיב) ארE ישראל וראש ישיבת טבריה

  . כרבואת שמואל

 שמואל נחשב מומחה במדעי� ::::תולדותיותולדותיותולדותיותולדותיו

� מומחה ברפואה ובפרט היה, שוני

נהירי7 לי שבילי : "ואמר, ובאסטרונומיה

שמואל היה ". דשמיא כשבילי דנהרדעא

�, בניו מתו בצעירות�. מרובה ביסורי

        .ובנותיו נלקחו בשבי

שמואל הנהיג את הע� בחסד     ::::הנהגתוהנהגתוהנהגתוהנהגתו

תיק7 תקנות להקל על עניי� , ובצדקה

�היה אהוד . ומנע הפקעת מחירי�, ויתומי

וניצל זאת , � פרסמאוד אצל שבור מל

�   . לטובת אחיו היהודי

בחיר (הפ� רב הונא , משנפטר שמואל

לגדול אמוראי בבל וראש ) תלמידי רב

לראש התמנה רב נחמ7 , ישיבת סורא

ישיבת את ייסד ורב יהודה , ישיבת נהרדעא

        .ועמד בראשהפומבדיתא 

  

  ?מי היו רבותיו של שמואל. 11

  _______________. ג ____________   ___.  ב _________ _______. א    

  ? מי היו תלמידיו. 12

    _________________________.ב________________________    . א    

  _________________________.    ד________________________ .ג    
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  :כיצד נפסקה הלכה במחלוקות שבי7 רב ושמואל. 13

  ______________:בדיני איסור והיתר. ב________    _____:בדיני ממונות.       א

  ___________?__________בתקופת שמואל מי היה ראש אמוראי ארE ישראל. 14

  _________________?_____________________      כיצד התייחס לשמואל

  !השל� את הקטע שלפני�. 15

 הנהיג את הע� מואלש. ___________________מל�לשבור      שמואל היה מקורב 

  .____________________ תיק7 תקנות למע7ו____, _______________ ב

  ?מי עמדו בראשות ישיבות בבל אחרי פטירת רב ושמואל. 16

  _________:בפומבדיתא. ג_________   :בנהרדעא. ב_________   :בסורא.      א

  .רבי יוחנ7, רבי, ב נחמ7ר, שמואל : סדר הדורות הנכו7 של האמוראי� שלפני�מה. 17

  

        

        מקורות נוספי� לעיו7מקורות נוספי� לעיו7מקורות נוספי� לעיו7מקורות נוספי� לעיו7

8ִי .  ָלֳקָד� ַרֵ*ינ� ְֶ*ָבֶבל: ֲהָוה 8ַָתב ֵלי, ִרִ*י י3ָחָנ28,7ְ.ה� ְֵני ְ+ַרב    ::::בבבב""""חולי7 ד! צה עחולי7 ד! צה עחולי7 ד! צה עחולי7 ד! צה ע

 ִלי ִמיִדי ְ+ַרֵ*י,  לֹא ָיַדע,ֲאַמר.  ָלֳקָד� ֲחֵבֵרנ� ְֶ*ָבֶבל: ֲהָוה 8ַָתב ִלְמ�ֵאל,ָנח ַנְפֵי,

ָ*ָנא ְ*ָעְלָמא ָיַדע, ֲאַמר.ַתב ַַ+ר ֵלי, ִע*�ָרא ְ+ִ1ִי7 ְֵני 8ְ?ֲאָנאְ ַתב ַַ+ר  8ְ. ָהָָתא ח2

        : ִאית ִלי ַרב ְ*ָבֶבל:ֲאַמר. ְפ1ָאֵרי ְטֵקֵפֵלי, 1ְֵליַסר Hְַמֵ.י ְס

�ְ.ה� ְֵני ְ+ַר  ::::ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי ְ.ה� ְֵני ְ+ַר28 ְ.ה� ְֵני ְ+ַר28 ְ.ה� ְֵני ְ+ַר28 :    כאשר נפטר� 8ִי ָנח ַנְפֵי,8ִי ָנח ַנְפֵי,8ִי ָנח ַנְפֵי,8ִי ָנח ַנְפֵי,:    כל שנות חייו של רב� בבבב28

� ִע*�ָרא ְ+ִ1ִי7 ְֵניִע*�ָרא ְ+ִ1ִי7 ְֵניִע*�ָרא ְ+ִ1ִי7 ְֵניִע*�ָרא ְ+ִ1ִי7 ְֵני:  רבו אניש � ְ+ַרֵ*י, ֲאָנאְ+ַרֵ*י, ֲאָנאְ+ַרֵ*י, ֲאָנאְ+ַרֵ*י, ֲאָנא�:   עכשיו�ָהָָתא ָהָָתא ָהָָתא ָהָָתא :   לוח שנה לששי� שני

  : יש�ִאית ִאית ִאית ִאית :    הלכות בענייני ספק טריפה� ְפ1ָאְפ1ָאְפ1ָאְפ1ָארֵרֵרֵֵרי ְטי ְטי ְטי ְטקֵקֵקֵֵקפֵפֵפֵֵפסְסְסְְס:    שלוש עשרה� 1ְֵליַסר1ְֵליַסר1ְֵליַסר1ְֵליַסר

♣               ♣                ♣        

  .ד  .ג  .ב  .א
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        אאאא�ָ�ָ�ָָ�קְקְקְְקר ע�ר ע�ר ע�ר ע�מָמָמָָמ
        

  .8�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"פני� בעזרת רש את הסוגיא שללמד        

        בבבב""""מסכת כתובות ד" סז עמסכת כתובות ד" סז עמסכת כתובות ד" סז עמסכת כתובות ד" סז ע

 ַ+ֲהָוה ָרִגיל ָ*ל ,ָמר ע�ְקָ�א ֲהָוה ַעְנָיא ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$

   .י,ָמא ְ+ָ'ֵדי ֵלי$ /ְרְ�ָעה ז�ֵזי ְ�ִצ-,ָרא ְ+ָדָ'א

 ֵאיִזיל ֶאֱחֵזי ַמא2 ָקָעֵביד ִ�י ַהה�א ,ד ֲאַמרי,� ֶאָח

 ֵלי$ ְלָמר ע�ְקָ�א ְלֵבי $ַג ְנ, ַהה�א י,ָמא.ִטיב�ָתא

  . 5ְתָיא ְ+ִביְתה� ַ�ֲהֵדי$.ִמְדָרָ'א

 .ְנַפק ָ�ְתַרְיה�,  ְ+ָקא ְמַצ6ֵי ֵלי$ ְלָדָ'אאֵ*יָו2 ְ+ַחָז

ה�א /:�ָנא ַ+ֲהָוה 9ְר�ָפה  ָעְיִלי ְלַה,ַרה�ט ִמ7ֵ8ַי$

   .נ�ָרא

 ֲאַמָרה ֵלי$ .ֲהָוה ָקא ִמ8ְַלָי2 ַ*ְרֵעי$ ְ+ָמר ע�ְקָ�א

ֲחַל' . ל ַ*ְרָעיְ� א,ִתיב /ַ*ְרַעאיק, ְ':ְ+ִביְתה�

ֲאָנא ְ'ִכיְחָנא ְ�ַגֵ�י$  : ֲאַמָרה ֵלי$.ַ+ְעֵ:י$

  .יִתָיְנ �ְמָקְרָבא /ַה,ְ+ֵביָתא

 ַ+ֲאַמר ָמר ז�ְטָרא ַ�ר ט,ִבָ<ה ֲאַמר ?�ַמאי *>6ֵי ַהאי

 נ,ַח ל, ָל5ָד� ֶ'ִ<ְמסֹר ַעְצמ, ְלת,ְ� ִ*ְבַ'2 :ַרב

  :ְו/ל ַיְלִ�י2 ְ@ֵני ֲחֵבר, ָ�ַרִ�י�, ָהֵא'

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 � ְ+ָ'ֵדיְ+ָ'ֵדיְ+ָ'ֵדיְ+ָ'ֵדי:   בשכונתו� ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$

 חור במפת2 � ,ָרא ְ+ָדָ'א,ָרא ְ+ָדָ'א,ָרא ְ+ָדָ'א,ָרא ְ+ָדָ'אִצ-ִצ-ִצ-ִצ-:   שמשלי�

 אל� � ֵאיִזיל ֶאֱחֵזיֵאיִזיל ֶאֱחֵזיֵאיִזיל ֶאֱחֵזיֵאיִזיל ֶאֱחֵזי:  לציר הדלת

 אותו היו� � ַהה�א י,ָמאַהה�א י,ָמאַהה�א י,ָמאַהה�א י,ָמא:  ואראה

    $$$$גַגַגַַגנְנְנְְנ:  שרצה העני לדעת מי נותנ� לו

 5ְתָיא ְ+ִביְתה� ַ�ֲהֵדי5$ְתָיא ְ+ִביְתה� ַ�ֲהֵדי5$ְתָיא ְ+ִביְתה� ַ�ֲהֵדי5$ְתָיא ְ+ִביְתה� ַ�ֲהֵדי$:   התעכב� ֵלי$ֵלי$ֵלי$ֵלי$

:   העני� אאאאֵ*יָו2 ְ+ַחָזֵ*יָו2 ְ+ַחָזֵ*יָו2 ְ+ַחָזֵ*יָו2 ְ+ַחָז:   באה אשתו עמו�

  : הטו עצמ� להשלי� המעות� ְמַצ6ֵיְמַצ6ֵיְמַצ6ֵיְמַצ6ֵי

ַרה�ט ַרה�ט ַרה�ט ַרה�ט  : יצא אחריה�� ְנַפק ָ�ְתַרְיה�ְנַפק ָ�ְתַרְיה�ְנַפק ָ�ְתַרְיה�ְנַפק ָ�ְתַרְיה�

:   תנור� /:�ָנא/:�ָנא/:�ָנא/:�ָנא  : רצו מלפניו� ִמ7ֵ8ַי$ִמ7ֵ8ַי$ִמ7ֵ8ַי$ִמ7ֵ8ַי$

ֲאָנא ְ'ִכיְחָנא ֲאָנא ְ'ִכיְחָנא ֲאָנא ְ'ִכיְחָנא ֲאָנא ְ'ִכיְחָנא :   הצטער�    ֲחַל' ַ+ְעֵ:י$ֲחַל' ַ+ְעֵ:י$ֲחַל' ַ+ְעֵ:י$ֲחַל' ַ+ְעֵ:י$

:   אני מצויה בתו� הבית� ְ�ַגֵ�י$ ְ+ֵביָתאְ�ַגֵ�י$ ְ+ֵביָתאְ�ַגֵ�י$ ְ+ֵביָתאְ�ַגֵ�י$ ְ+ֵביָתא

 הנאתי מזומנת � ייייתִתִתִִתיָיָיָָינְנְנְְנ�ְמָקְרָבא /ַה�ְמָקְרָבא /ַה�ְמָקְרָבא /ַה�ְמָקְרָבא /ַה

:  סעודהל  המוכ2שאני מחלקת מזו2

6ֵי ַהאיַמאי ַמאי ַמאי ַמאי  6ֵי ַהאי*> 6ֵי ַהאי*> 6ֵי ַהאי*> למה לה� ?  מה כל זה�*>

  :לברוח ולכנוס לתנור

1 .�  :פרש את המשפטי� הבאי

  _____________________________________":ֲהָוה ַעְנָיא ְ�ִ'ְ�ב�ֵתי$. "    א

  __________________________________":ִמ8ְַלָי2 ַ*ְרֵעי$ ְ+ָמר ע�ְקָ�א. "    ב
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הידיעה ' עיתי� במקו� ה (בסו" מילה' בארמית לעתי� מוסיפי� א ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 2

�_______ : המילה בסו"' ע� תוספת א,  מילי� בעברית8 מהסוגיאהעתק . )ועיתי� סת

 _______ _______  __  ________  _______  ______________   ____  

  :   במילי� שלפני�הנכו2 ה הפירוש  מ.לֶש /ֶש :  שני פירושי�דְדְדְְדלקידומת  ::::ארמיתארמיתארמיתארמיתצפני� בצפני� בצפני� בצפני� ב. 3

    _________________":ָ'ֵדי ֵלי$+ְ+ְ+ְְ+".  ב _______________":ֲהָוה ָרִגיל+ַ+ַ+ַַ+".     א

    ____________":ָמר ע�ְקָ�א+ְ+ְ+ְְ+ַ*ְרֵעי$ ". ד _____________ ":ָדָ'א+ְ+ְ+ְְ+ְ�ִצ-,ָרא . "ג    

  _______________":ֵביָתא+ְ+ְ+ְְ+ֵ�י$  ְ�ַג".   ו____________":ֲאַמר ָמר ז�ְטָרא+ַ+ַ+ַַ+. "ה    

   : את המשפטי� הבאי�מי אמר. 4

  ________________________________": ִטיב�ָתאַמא2 ָקָעֵביד ִ�י ַהה�א. "א    

  _________________________________":ְ�ַגֵ�י$ ְ+ֵביָתאֲאָנא ְ'ִכיְחָנא ".     ב

  __________________________":י ֵלי$ ְלָדָ'אְמַצ6ֵ. "א? בסוגיא על מי נאמר. 5

  __________________________________________":ְנַפק ָ�ְתַרְיה�. "ב    

  :בדברי� הבאי� , נתינת צדקה מעולהכדי להקפיד על מר עוקבא ואשתו מה עשותאר . 6

  _____________________________________________:מת2 בסתר.     א

  _____________________________________:הקדמת עניי אותה העיר.    ב 

  _____________________________:הבאת הצדקה עד פתח ביתו של העני.     ג

  _____________________________________:יו� כלהתמדה בצדקה .     ד

  ? הצדקה שלובמה היתה מעלת הצדקה של אשתו של מר עוקבא גבוהה יותר ממעלת. 7

     ______________________________________________________   

 ____________?מה שאלת הב2 יהוידע. 8 ♦

    __________________________  

  ___________________?   מה תשובתו

    __________________________  

        ב2 יהוידעב2 יהוידעב2 יהוידעב2 יהוידע

" �א" על גב דהכא הוא רד" אחריה
נראה הוא לא ? כפת לוונמצא שלא א

, העלה בדעתו שהוא מר עוקבא הנשיא
אלא חשב שהוא אד� אחר פשוט 

  ":וממנו לא יתבייש
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .13�9וענה על שאלות , עיי2 בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

 מר עוקבא היה מצאצאי דוד ::::תולדותיותולדותיותולדותיותולדותיו

בדור בבבל ועמד בראש הגולה , המל�

מר עוקבא עמד בראש . �הראשו2 לאמוראי

ושמואל קרא , בית די2 חשוב בעיר כפרי

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

  ". לבוקר משפט

, לדו2ישב מר עוקבא כאשר  ::::רבו ותלמידורבו ותלמידורבו ותלמידורבו ותלמידו

 אול� ;היה שמואל מכבדו ויושב לפניו

היה מר עוקבא , בשבת� לעסוק בתורה

 מפני, יושב לפני שמואל ומלווהו לביתו

ומר עוקבא ה גדול בתורה ששמואל הי

רב חסדא היה תלמידו  . החשיב אותו כרבו

ומוסר מאמרי� רבי� , של מר עוקבא

  . בהלכה ובאגדה, בשמו

חכמי מר עוקבא היה בקשר ע�  ::::גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו

 אותו אשר כינו, הסנהדרי2 בארL ישראל

" מי שמקרי2 עור פניו כמשה רבנו": בתואר

, י מבאר"וברש. )ב"סנהדרי2 לא ע(

לפי שהיה בעל תשובה והיה , הו כ�שכינו

�  . נר דולק מעל ראשו מ2 השמי

 מר עוקבא היה נות2 צדקה בסתר ::::צדקתוצדקתוצדקתוצדקתו

�שמר עוקבא היה , מסופר בתלמוד. בכל יו

 זוז בכל ערב 400רגיל לשלוח לעני אחד 

חזר ,  פע� שלח את הכס" ביד בנו.כיפור

ע� הכס" ואמר לו שראהו מזל" ביתו בנו 

כל כ� מפונק :  עוקבאהשיב מר. ביי2 יש2

לפני מותו בירר . וכפל לו את הכס"? הוא

: אמר, את סכו� הכס" שנת2 עד כה לצדקה

עמד ', צידה קלה הכנתי לדר� רחוקה'

  .וחילק מחצית ממונו לצדקה

  '?מר 'כתוב לגבי התואר. 9

  ______________.1 :'מר'לתואר י� שי הפירונ ש�מה.     א

        2.___________________________________  

   _____?__מר עוקבאלגבי   הנכו2הפירושמה� הוא איזה . ב    

ומצא ש� של אמורא נוס" שזכה ,  הקוד�בד"עיי2 בסוגיא . ג    

  _____________________:לתואר מר מאותה סיבה

�        תשובות הגאוני�תשובות הגאוני�תשובות הגאוני�תשובות הגאוני

 אחת משתי � מר"
�או מי שזה : דרכי

והדר� , עיקר שמו
ת ראשי גלויוהשנייה 
 ".שבבבל
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  ____________________?___חכמי ישראל את מר עוקבאבאיזה תואר תיארו . 10

  ______________________________?לתואר זהמר עוקבא בזכות מה זכה       

11 . �  !הקטע שלפני�את השל

___________, היה מצאצאי . לאמוראי בבל___________ הינו מדור מר עוקבא      

  . בעיר כפרי___________ ועמד בראש , בבבל___ ________היה ראש ה

  ?______________ומר עוקבא התייחס אליו כרבו, מי היה ב2 דורו של מר עוקבא. 12

  _____________?___מי היה תלמידו של מר עוקבא ומוסר מאמרי� רבי� בשמו      

  __________?__________לאותו עניבנו של מר עוקבא לא נת2 את הכס" מדוע . 13

      _____________________________________________________  

  ____________________?_ מדוע מר עוקבא הכפיל לאותו עני את סכו� הצדקה    

_____________________________________________________        

  

        מקורות נוספי� לעיו2מקורות נוספי� לעיו2מקורות נוספי� לעיו2מקורות נוספי� לעיו2

ֲהָוה ָיֵתיב ָמר , ִ*י ֲהו, ָיְתִבי 9ְָרִסי ְ'ַמְעָ:א, ר ע�ְקָ�אְ'מ�ֵאל �ָמ    ::::בבבב""""מועד קט2 ד" טז עמועד קט2 ד" טז עמועד קט2 ד" טז עמועד קט2 ד" טז ע

ֲהָוה ָיֵתיב ְ'מ�ֵאל ,  ְוִכי ֲהו, ָיְתִבי ְ�ִדיָנא.ח�ק /ְרַ�ע /7,תְ'מ�ֵאל ְ�ִרְ+ע�ְקָ�א ַק7ֵי$ 

י ֵלי$ ָמר ע�ְקָ�א ִלְ'מ�ֵאל ֵ�ַלָוה ְמָ*ל י,ָמא ֲה... /ְרַ�ע /7,ת ח�קַק7ֵי$ ְ+ָמר ע�ְקָ�א ְ�ִר

ְ'ִ@יֵזי$  ... ִ*י ְמָטא ְלֵביֵתי$. ֲהָוה 5ֵזיל ְ'מ�ֵאל ָ�ְתֵרי$, י,ָמא ַחד ִאOְִריד ְ�ִדיֵני$,ַעד א>

  :ְנַהג ְנִזיפ�ָתא ְ�ַנְפֵ'י$ ַחד י,ָמא

,  כתלמיד לשמואל�ָמר ע�ְקָ�א ָמר ע�ְקָ�א ָמר ע�ְקָ�א ָמר ע�ְקָ�א :  ה לומדי� תור� 9ְָרִסי ְ'ַמְעָ:א9ְָרִסי ְ'ַמְעָ:א9ְָרִסי ְ'ַמְעָ:א9ְָרִסי ְ'ַמְעָ:א :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

    :  מר עוקבא היה נשיא הגולה� ִכי ֲהו, ָיְתִבי ְ�ִדיָנאִכי ֲהו, ָיְתִבי ְ�ִדיָנאִכי ֲהו, ָיְתִבי ְ�ִדיָנאִכי ֲהו, ָיְתִבי ְ�ִדיָנא:  דשמואל גדול בתורה יותר ממנו

ְ'ִ@יֵזי$ ְ'ִ@יֵזי$א> ְ'ִ@יֵזי$א> ְ'ִ@יֵזי$א>  ללוות את מר עוקבא היה טרוד בדי2 ולא זכר ללכת �ִאOְִריד ִאOְִריד ִאOְִריד ִאOְִריד :   מקו� מלונו� א>

  : משו� ששמואל הנחשב כרבו הל� אחריו�ֵ'י$ ֵ'י$ ֵ'י$ ֵ'י$ ְנַהג ְנִזיפ�ָתא ְ�ַנְפְנַהג ְנִזיפ�ָתא ְ�ַנְפְנַהג ְנִזיפ�ָתא ְ�ַנְפְנַהג ְנִזיפ�ָתא ְ�ַנְפ:   הגיע�ְמָטא ְמָטא ְמָטא ְמָטא :  שמואל

♣              ♣              ♣        
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        אאאאיייייָיָיָָיי ִחי ִחי ִחי ִח�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

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

        בבבב""""מסכת בבא מציעא ד# פה עמסכת בבא מציעא ד# פה עמסכת בבא מציעא ד# פה עמסכת בבא מציעא ד# פה ע

 ִ/י ְמָטא .ָתא ְ.ַרָ�ַנ'ֵרי, ָלִקי, ֲהָוה ְמַצֵ(' ְמָעָר

.  ֲחַל, ַ.ְע3ֵי0. ִאיַע2ְָמא ִמ1ֵי0,ִלְמָעְרֵתי0 ְ.ִרִ�י ִחָ(א

? לֹא ִפְל7ְַל3ִי 53ָרה ְ/מ5ת5,  ִר�5נ5 ֶ,ל ע5ָל�:ַמרֲא

 , 53ָרה ְ/מ5ת5 7ְִל7ְַל3ָ:ָיְצָתה ַ�ת ק5ל ְו:ְמָרה ל5

  .53ָרה ְ/מ5ת5 לֹא ִרַ�ְצ3ָ

ֲאַמר ֵלי0 ִרִ�י , ִ/י ֲהו5 ִמ1ְצ; ִרִ�י ֲחִניָנא ְוִרִ�י ִחָ(א

 ָחס ! ַ�ֲהֵדי ִ.יִדי ָקא ִמ1ְֵצית:ִחָ(אֲחִניָנא ְלִרִ�י 

�0  ַמְהַ.ְרָנא ַל, ִאי ִמְ,3ְַכָחא 53ָרה ִמִ(ְ=ָרֵאל,ְוָ,ל5

  !ִמ7ְִל7;ִלי

 ַ�ֲהֵדי ִ.יִדי ָקא :ֲאַמר ֵלי0 ִרִ�י ִחָ(א ְלִרִ�י ֲחִניָנא

  !ָרֵאלִדי ַל53ָרה ְ.ָלא 3ְִ,3ְַכח ִמִ(ְ=ַבֲע ַ.,ִמ1ְֵצית

 ְוָגֵדיְלָנא ִנְ,ֵ�י , :ֵזיְלָנא ְוָ,ֵדיָנא ִ/3ָָנא?ַמאי ָעֵביְדָנא

 ְו:ֵריְכָנא , ;ַמֲאִכיְלָנא ִ�ְ=ַרְיה; ְלַיְתֵמי,ְוָצֵייְדָנא ָטֵבי

ְמֵ,יְמְמִג2ְָתא ְוָכֵתיְבָנא ַח  , ְוָסֵליְקָנא ְלָמָתא,ָ,ה ח<

ְמֵ,יְמַחָ,ה ָינ5ֵקי ְ�ְמ;ַמְקֵריָנא ַח  ;ַמְתֵניָנא ,ָ,ה ח<

 ַעד ְ.ָהַדְרָנא : ְו:ַמְרָנא ְלה;,ִ,3ָא ָינ5ֵקי ִ,3ָא ִסְדֵרי

 ַוֲעַבִדי ַל0 . ?ְקר5 ?ֲהָדֵדי ְו?ְתנ5 ?ֲהָדֵדי,ְו:ֵתיָנא

  . ַל53ָרה ְ.ָלא 3ְִ,3ְַכח ִמִ(ְ=ָרֵאל

  !ֲעֵ=י ִחָ(א ַ/Aָה ְ@ד5ִלי� ַמ:ַהְינ; ַ.ֲאַמר ִרִ�י

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 מסמ'   ָתא ְ.ַרָ�ַנ'ָתא ְ.ַרָ�ַנ'ָתא ְ.ַרָ�ַנ'ָתא ְ.ַרָ�ַנ'ְמַצֵ(' ְמָעָרְמַצֵ(' ְמָעָרְמַצֵ(' ְמָעָרְמַצֵ(' ְמָעָר

�שלא , מערות קבורה של חכמי

 �תארע תקלה על ידי צדיקי

 �   ִ/י ְמָטאִ/י ְמָטאִ/י ְמָטאִ/י ְמָטא        :�כוהנילהיטמא בה

   ִאיַע2ְָמא ִמ1ֵי0ִאיַע2ְָמא ִמ1ֵי0ִאיַע2ְָמא ִמ1ֵי0ִאיַע2ְָמא ִמ1ֵי0:   הגיעכאשר 

 ֲחַל, ַ.ְע3ֵי0ֲחַל, ַ.ְע3ֵי0ֲחַל, ַ.ְע3ֵי0ֲחַל, ַ.ְע3ֵי0 : נעל� ממנו מקומה

ת  לימד  ִרַ�ְצ3ִָרַ�ְצ3ִָרַ�ְצ3ִָרַ�ְצ3ָ : הצטער 

� :  התווכחו  ִמ1ְצ;ִמ1ְצ;ִמ1ְצ;ִמ1ְצ;  :לאחרי

    :  ביחד איתי  ַ�ֲהֵדי ִ.יִדיַ�ֲהֵדי ִ.יִדיַ�ֲהֵדי ִ.יִדיַ�ֲהֵדי ִ.יִדי

:   אני מחזירה  0000ַמְהַ.ְרָנא ַלַמְהַ.ְרָנא ַלַמְהַ.ְרָנא ַלַמְהַ.ְרָנא ַל

:  זורע פשת'אני    ָ,ֵדיָנא ִ/3ָָנאָ,ֵדיָנא ִ/3ָָנאָ,ֵדיָנא ִ/3ָָנאָ,ֵדיָנא ִ/3ָָנא

קולע אני    ָגֵדיְלָנא ִנְ,ֵ�יָגֵדיְלָנא ִנְ,ֵ�יָגֵדיְלָנא ִנְ,ֵ�יָגֵדיְלָנא ִנְ,ֵ�י

   ָצֵייְדָנא ָטֵביָצֵייְדָנא ָטֵביָצֵייְדָנא ָטֵביָצֵייְדָנא ָטֵבי:  מהפשת' רשתות

�   :ֵריְכָנא ְמִג2ְָתא:ֵריְכָנא ְמִג2ְָתא:ֵריְכָנא ְמִג2ְָתא:ֵריְכָנא ְמִג2ְָתא:  אני צד צביי

:  ' קל#מתק' מעורותיהאני 

 אני נכנס לעיר   ָסֵליְקָנא ְלָמָתאָסֵליְקָנא ְלָמָתאָסֵליְקָנא ְלָמָתאָסֵליְקָנא ְלָמָתא

:  שאי' בה מלמדי תינוקות

 לכל אחד חומש   ָ,ה ָינ5ֵקיָ,ה ָינ5ֵקיָ,ה ָינ5ֵקיָ,ה ָינ5ֵקימְמְמְְמחַחַחַַח

 על פה שישה   ;ַמְתֵניָנא;ַמְתֵניָנא;ַמְתֵניָנא;ַמְתֵניָנא:  אחד

:  סדרי משנה לשישה תינוקות

      ?ְקר5 ?ֲהָדֵדי ְו?ְתנ5 ?ֲהָדֵדי?ְקר5 ?ֲהָדֵדי ְו?ְתנ5 ?ֲהָדֵדי?ְקר5 ?ֲהָדֵדי ְו?ְתנ5 ?ֲהָדֵדי?ְקר5 ?ֲהָדֵדי ְו?ְתנ5 ?ֲהָדֵדי

: זה את זה מקרא ומשנהלמדו
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  !)י"סמ' לפי רש(? ות הקבורה של הצדיקי� מדוע ריש לקיש סימ' את מער .1

  .כדי שיידעו להיכ' ללכת להתפלל.  ב         .         למנוע טומאה מכהני�.            א

  .כדי לשמור ולכבד את קבריה�.  ד      .     למנוע תקלה על ידי חכמי�.            ג

  !)בחר בתשובה הנכונה(? במה גדולה מעלת רבי חייא ממעלת ריש לקיש לפי הסוגיא  .2

  .לימד תורה יותר ממנו.     ב     .           למד תורה יותר ממנו.            א

  .היה גדול ממנו בתפילה.  ד       .    רבי חייא כתב את הברייתא.            ג

  ____________?____ שבעל פה בכוח פילפולואת כל התורהמי היה יכול להחזיר . 3

  ________________?_____________ת השתכחות התורה מישראלמי מנע א    

. נות' צדקה לאד� שכבר נעשה ענימה, המציל יהודי מעונישגדולה מצות ,  הלכהיש. 4♦

  _____________________________________!הוכח עיקרו' זה מהסוגיא

♦ 5 .�# מוכ' לכתיבת וכי לא היה יכול לקנות קל, לאיזה צור� רבי חייא זרע פשת' וצד צביי

  __________________________________________ !)חשוב(? התורה

  .ששת התינוקותלמשנה את העל פה בשרבי חייא לימד , י מבאר"רש. 6 ♦

  __________________________?__י"שר זאת בסוגיא לומדמאיזה מילה .        א

  _________________?__________המשנהמדוע רבי חייא לא כתב ג� את .        ב

  : ע� הטיה בגו# ראשו', פרש את המילי� הבאות המופיעות בקטע ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 7

     ______:ָצֵייְדָנאָצֵייְדָנאָצֵייְדָנאָצֵייְדָנא. ד______ :ָ,ֵדיָנאָ,ֵדיָנאָ,ֵדיָנאָ,ֵדיָנא. ג_______  ::ֵזיְלָנא:ֵזיְלָנא:ֵזיְלָנא:ֵזיְלָנא. ב______  :ָעֵביְדָנאָעֵביְדָנאָעֵביְדָנאָעֵביְדָנא.     א

  ?_________________________בסו# המילי� האלו' נא 'ההטיה    מה משמעות 

  ________:כתבינ' וכדומה, אזלינ', עבדינ':  במילי�ההטיהמה לפי זה תהא משמעות     

  .)הטיה ברבי� ('אנ''קיצור של = נ' .    )הטיה ביחיד ('אנא'קיצור של = נא  :     רמז

  _______!כזאת בקטעחפש מילה . ותמתחלפ' וט' פעמי� צלארמית ב ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 8

  : עושי� צל  יייילִלִלִִל2ְְ2ְ2ְ2טַטַטַַטמְמְמְְמ:   צלי  אאאאיָיָיָָיוְוְוְְוטַטַטַַט:    צהרי�  אאאארָרָרָָריֲהיֲהיֲהיֲהטֵטֵטֵֵט:     קי�  אאאאיָטיָטיָטיָטיְיְיְְיקַקַקַַק:      דוגמאות נוספות
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .12 9וענה על שאלות , עיי' בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

שיי� הוא אמורא ה רבי חייא :תולדותיותולדותיותולדותיותולדותיו

�, לדור המעבר בי' התנאי� לאמוראי

רבי חייא ויהודה . ועתי� חולק ג� על תנא

עלו מבבל לאר� ישראל , וחזקיה בניו

רבי חייא היה תלמיד . והתיישבו בטבריה

חבר של רבי יהודה הנשיא וסמו� על 

, רבי חנינא, של רבי ינאי� היה רב. שלחנו

  . בי יוחנ' וררב, רבי אושעיא

הריני כפרת רבי : יש לקישאמר ר" :תורתותורתותורתותורתו

שבתחילה כשנשתכחה תורה , חייא ובניו

חזרה , מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה

חזרה , ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה

רבי ". ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו ויסדוה

חייא הפי� את לימוד המקרא והמשנה 

פעל לחזק את . בקרב תינוקות של בית רב'

על אצל רבי ופ, מרכזי התורה בגולה

לסמו� את רב ואת רבה בר חנה אחייניו 

ובכ� איפשר את הקמת , לפני ירידת� לבבל

  . מרכז התורה החדש בסורא על ידי רב

ער� את התוספתא  רבי חייא :התוספתאהתוספתאהתוספתאהתוספתא

ראה : "�"כתב הרמב. יחד ע� רבי אושעיא

 לחבר ,אחד מתלמידי רבי והוא רבי חייא

#  ועניינה לבאר המשנה ולהוסי.התוספתא

  ". חקירות שאי אפשר להוציא' מ' המשנה

משהגיע עת פטירתו     :בישיבה של מעלהבישיבה של מעלהבישיבה של מעלהבישיבה של מעלה

, לא היה יכול מלא� המות להתקרב אליו

. נפשואת עד אשר רבי חייא המציא לו 

שבישיבה של מעלה כל , מסופר בגמרא

�מלבד , החכמי� מונהגי� על ידי המלאכי

  . רבי חייא שמעצמו עולה ויורד

  
  ?על מי מדובר. 9

  _______________:אחייניושני . ב  _____ _______:רבי חייאשני בניו של . א     

  ____________ :יסדו את התורה. ד   ___________:את התוספתאיחד  וכתב. ג     

10 . �  !הקטע שלפני�את השל

 .____________ ורשאי לחלוק ג� על______________,  רבי חייא שיי� לדור 

. ____________עיר  והתיישב ב,לאר� ישראל__ __________ מעלהרבי חייא 

  . ___________________ _____ של�ורב_________, היה תלמיד חבר של 
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  !שעשה רבי חייא כדי שלא תישכח תורה מישראל, ציי' שלושה דברי� מהקטע. 11

  ____________________________________________________ . א   

  ____________________________________________________ . ב   

  ____________________________________________________ .  ג  

  ?מה הדברי� שמלמדת התוספתא לעומת המשנה, � המובא בקטע"כתוב על פי הרמב. 12

     ____________________________________________________ .    א

  ____________________________________________________ .ב    

        

        מקורות נוספי� לעיו'מקורות נוספי� לעיו'מקורות נוספי� לעיו'מקורות נוספי� לעיו'

 ֵרי, ַיְרָחא , י5ָמא ַחד.ְמִתיְבָתא ְ.ִרִ�יֵאִלָ(ה; ֲהָוה ְ,ִכיַח ִ�    ::::בבבב""""בבא מציעא ד# פה עבבא מציעא ד# פה עבבא מציעא ד# פה עבבא מציעא ד# פה ע

5ִקיְמָנא א?ְ.: ֲאַמר ֵלי0? ַמאי ַטֲעָמא ְנַג0 ֵלי0 ְלָמר:  ֲאַמר ֵלי0. ְנַג0 ֵלי0 ְוָלא ֲאָתא,ֲהָוה

ְול5ְקִמיְנה; ַ�ֲהֵדי . ב ְוֵכ' ְלַיֲעקֹ, ְוֵכ' ְלִיְצָחק,ְל?ְבָרָה� ;ָמֵ,יָנא ְיֵדי0 ;ְמַצ2ֵי ;ַמְגִניָנא ֵלי0

ְגָמָת' : ֲאַמר ֵלי0!  ;ַמְיֵתי ֵלי0 ַלAִָ,יַח ְ�ָלא ִזְמֵני0, 3ְָקִפי ְבַרֲחֵמי,ָסְבִרי! ֲהָדֵדי ְוֵי, .<

ְ@ַזר ִרִ�י 3ֲַעִניָתא ?ֲחִתיְנה; ְלִרִ�י ִחָ(א . ָ/א ִרִ�י ִחָ(א ;ָבָניויִא: ֲאַמר ֵלי0? ע5ָל� ַהMֶהָ�

 ִ/י ְמָטא . ַוֲאָתא ִמְטָרא, ֲאַמר מ5ִריד ַהֶ@ֶ,�; ִזיָקאאָבַ, ְוְנ,ֲאַמר ַמNִיב ָהר;ַח. ;ָבָניו

 ::ְמִרי? א ְ�ָעְלָמאָ(ַזי ָר2ֵ ַמא' ַ@: :ְמִרי ִ�ְרִקיָעא. ָעְלָמא,ַג ְר,ה ַהAִֵתי�ֵ(ַחְלֵמיַמר ְמ

ל  ָע,א ְ.נ;ָראָ�ד< ִאְ.ֵמי ְלה; ְכ, ֲאָתא.י ְ.נ;ָראֵסְל; ִ,3ִי' 7;0י;ְח ַמ,?ְתי;0 ְלֵאִלָ(ה;. ֵאִלָ(ה;

  : ה;יְנִדְרַטֵ�יַנְיה; ְו

:   בבית מדרשו של רבי  ְמִתיְבָתא ְ.ִרִ�יְמִתיְבָתא ְ.ִרִ�יְמִתיְבָתא ְ.ִרִ�יְמִתיְבָתא ְ.ִרִ�י�ִ�ִ�ִִ�:   היה מצוי  ִכיַחִכיַחִכיַחִכיַחֲהָוה ְ,ֲהָוה ְ,ֲהָוה ְ,ֲהָוה ְ, :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

:   משכיבו במקומו  ַמְגִניָנא ֵלי0ַמְגִניָנא ֵלי0ַמְגִניָנא ֵלי0ַמְגִניָנא ֵלי0:   מתפלל  ְמַצ2ֵיְמַצ2ֵיְמַצ2ֵיְמַצ2ֵי:   רוח� ידיו  ָמֵ,יָנא ְיֵדי0ָמֵ,יָנא ְיֵדי0ָמֵ,יָנא ְיֵדי0ָמֵ,יָנא ְיֵדי0:   איחר  ְנַג0ְנַג0ְנַג0ְנַג0

ְגָמָת':   בתפלה� מרבי  3ְָקִפי ְבַרֲחֵמי3ְָקִפי ְבַרֲחֵמי3ְָקִפי ְבַרֲחֵמי3ְָקִפי ְבַרֲחֵמי:   ביחד  ַ�ֲהֵדי ֲהָדֵדיַ�ֲהֵדי ֲהָדֵדיַ�ֲהֵדי ֲהָדֵדיַ�ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְגָמָת'ֵי, .< ְגָמָת'ֵי, .< ְגָמָת'ֵי, .< :  ' נשמעת שתהא תפלת  ֵי, .<

  :   מכות אש  י ְ.נ;ָראי ְ.נ;ָראי ְ.נ;ָראי ְ.נ;ָראסֵסֵסֵֵסלְלְלְְל;;;;7777:  היכוהו  ;;;;0000י;י;י;י;חְחְחְְחמַמַמַַמ:  סוד  אאאא(ָ(ָ(ָָ(זַזַזַַזרָרָרָָר:  הורידו� לפני התיבה  ?ֲחִתיְנה;?ֲחִתיְנה;?ֲחִתיְנה;?ֲחִתיְנה;

♣               ♣               ♣        
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        אאאא�ָ�ָ�ָָ�ר ַחר ַחר ַחר ַחא ַ�א ַ�א ַ�א ַ�יָניָניָניָננִנִנִִני ֲחי ֲחי ֲחי ֲח�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

  .8!1 וענה על שאלות ,י וביאורי המילי�" את הסוגיא שלפני� בעזרת רשלמד        
  

        מסכת כתובות ד% קגמסכת כתובות ד% קגמסכת כתובות ד% קגמסכת כתובות ד% קג

 !י ֲאִני ָצִריְ�ַנָב ְל:ַמר 1,ְ�ָ,ַעת 0ְִטיָרת- ֶ,ל ִרִ�י: ָ(נ) ַרָ�ַנ'

ֵנר ְיֶהא . ִ�ְכב-ד ִאְ�ֶכ�ִה4ֲָהר) : 1ַמר ָלֶה�. ִנְכְנס) ָ�ָניו ֶאְצל-

ְלַח' ְיֶהא ָער)ְ� ִ�ְמק-מ-,6ָל)ק ִ�ְמק-מ- 8ַַעת , ,7  ִמ9ָה ְ(ֵהא מ7

  .ִ�ְמק-ָמ:

 1ַמר .ִנְכְנס) ֶאְצל- ַחְכֵמי ִיְ;ָרֵאל !ִיְ;ָרֵאל ֲאִני ָצִריְ�    ְלַחְכֵמי

 ֲחִניָנא ַ�ר ַחָ�א ,ִ;יאי ָנ ַ>ְמִליֵאל ְ�ִנ,י ָחָכ� ִ,ְמע-' ְ�ִנ:ָלֶה'

  .רֹא,ֵיֵ,ב ָ�

   . ֶ,ָהָיה ִרִ�י 1ֵפס ָ>ד-ל ִמֶ�<),לֹא ִקֵ�ל ִרִ�י ֲחִניָנא

יֵתיב ִרִ�י ֲחִניָנא  ִו,ְ,ֵ(י ָ,ִני� )ֶמֱחָצה ְיֵתיב ִרִ�י 1ֵפס ְ�ֵריָ,א

   .ֲחִניָנא ְ�ֵריָ,איֵתיב ִרִ�י  ִו, ָנח ַנְפֵ,י: 6ְִרִ�י 1ֵפס.Aַ�ָ@אי

 ,ִנְכָנס ִרִ�י ִ,ְמע-' ֶאְצל-! י ָקָט' ֲאִני ָצִריְ� ִלְבִנ:1ַמר ָלֶה'

  .ָמַסר ל- ִסְדֵרי ָחְכָמה

 ,ִנְכָנס ַרַ�' ַ>ְמִליֵאל ֶאְצל-!  ִלְבִני ָגד-ל ֲאִני ָצִריְ�:1ַמר ָלֶה'

ג ְנִ;יא)ָתְ� הְֹנ, ְ�ִני:  1ַמר ל-.)ָמַסר ל- ִסְדֵרי ְנִ;יא)ת

�            :ה ַ�ַ(ְלִמיִדי�ק ָמָררֹ ְז,ָ�ָרִמי

        י וב' יהוידעי וב' יהוידעי וב' יהוידעי וב' יהוידע""""רשרשרשרש

 ! ֵנר ְיֶהא 6ָל)ק ִ�ְמק-מ-ֵנר ְיֶהא 6ָל)ק ִ�ְמק-מ-ֵנר ְיֶהא 6ָל)ק ִ�ְמק-מ-ֵנר ְיֶהא 6ָל)ק ִ�ְמק-מ-

לפי שכל ערב , כמו בחייו

שבת היה רבי חוזר 

 שיהא ! ָחָכ�ָחָכ�ָחָכ�ָחָכ�  : לביתו

הוא המורה כל הלכות 

כמו , איסור והיתר

שממני� אב בית די' 

ֵיֵ,ב ֵיֵ,ב ֵיֵ,ב ֵיֵ,ב :  לדיני ממונות

 יעמוד בראשות ! רֹא,רֹא,רֹא,רֹא,�ָ�ָ�ָָ�

ֵתיב ִרִ�י ֵתיב ִרִ�י ֵתיב ִרִ�י ֵתיב ִרִ�י יְיְיְְי:  הישיבה

 ישב חו� ! ֲחִניָנא Aַ�ָ@איֲחִניָנא Aַ�ָ@איֲחִניָנא Aַ�ָ@איֲחִניָנא Aַ�ָ@אי

שלא נכפ% , לבית המדרש

 !    ָנח ַנְפֵ,י:ָנח ַנְפֵ,י:ָנח ַנְפֵ,י:ָנח ַנְפֵ,י::  לרבי אפס

ה ה ה ה ק ָמָרק ָמָרק ָמָרק ָמָררֹרֹרֹרֹזְזְזְְז:  נפטר

� שתהא ! ַ�ַ(ְלִמיִדי�ַ�ַ(ְלִמיִדי�ַ�ַ(ְלִמיִדי�ַ�ַ(ְלִמיִדי

�  :אימת� עליה

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?__________________________שיעשו עבור אימ� משני בניומה ביקש רבי . 1

  ?___________________________________קש מה� שיעשו עבורומה בי    
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  ____________________? ולמה התמנה יהודה הנשיאמי היה בנו הבכור של רבי. 2

  _______________________?תפקיד התמנה ולאיזה מי היה בנו הקט' של רבי    

  __________________________? רבי לפני מותו את רב' גמליאל בנולימדמה . 3

  _________________________?_______רבי שמעו' בנו הקט'לימד את     מה 

  :עיי' בקטע מתשובות הגאוני� שלפני� וכתוב. 4

  _______________'?רב''כה לתואר ומי ז.     א

  _______________'?רבי' לתואר כהומי ז. ב    

  _________________?לתואר רבכה ו זמי.     ג

  ?בלי לציי' את שמו' רבי'קרוי התנא ה מי. ד    

                            ____________________________________________________________________________________________________________________                        

�        תשובות הגאוני�תשובות הגאוני�תשובות הגאוני�תשובות הגאוני

רבי מחכמי אר� ישראל "
ורב ;  בסנהדרי'�הסמוכי

 בישיבות �מחכמי בבל הסמוכי
�גדול , גדול מרב רבי... שלה

ולא מצאנו אד� . מרבי רב'
�   ."שנקרא רב' חו� מ' הנשיאי

        

  .נשיא, ישיבהראש , אב בית די', חכ� :י את האפשרויות הבאות"רת רשהשל� בעז. 5

  ___   ______:'קידוש החודש וכו, תקנות, פסיקה ! ממונה על עבודת הסנהדרי'מי ה.    א 

   ________________:לראש הסנהדרי' ות ולסייעממונה לפסוק בדיני ממונמי ה. ב    

  _______________________:ור והיתרלפסוק וללמד בנושא איס ממונההמי . ג    

  ___________________________:ממונה על הרבצת תורה לתלמידי�מי ה.     ד

  ____________?_______________את מי מינה רבי לראשות הישיבה בציפורי. 6

  _________________________________?   מדוע סירב לקבל עליו את המינוי

י כא' ובהמש� "היעזר ברש(? יו להשאיר נר ושלח' ומיטה במקומ�מדוע ציוה רבי לבנ. 7♦

  __________________________________________:)כתובותבהסוגיא 

  .) שתי נוני'!סימ' לדבר (משנה למדנו ב  =י'י'י'י'יִתיִתיִתיִתנִנִנִִנתְתְתְְתמַמַמַַמ/ / / /  אאאאיָניָניָניָננֵנֵנֵֵנ ְ( ְ( ְ( ְ( / / / /''''נַנַנַַנ(ְ(ְ(ְְ(. א  ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 8

 שרירא בובאגרת ר. )אחת'   נ!סימ' לדבר (ברייתא דנו בלמ =    ָ(ָנאָ(ָנאָ(ָנאָ(ָנא     / / / /אאאאיָיָיָָינְנְנְְנ ַ( ַ( ַ( ַ(////    ָ(נ) ַרָ�ַנ'ָ(נ) ַרָ�ַנ'ָ(נ) ַרָ�ַנ'ָ(נ) ַרָ�ַנ'    .ב    

שתנו רבנ' ה' ברייתות של רבי חייא ורבי אושעיא ורב שה' יותר מדויקות , גאו' כתב

יְ(ַמר.   ג    . תנאאומהברייתות הפותחות בלשו' תניא  יְ(ַמרִא יְ(ַמרִא יְ(ַמרִא   .  פתיחה לדברי אמוראי�=    ִא
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

  .13!9ענה על שאלות ו, עיי' בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

נא בגמרא הוא  סת� רבי חני::::דורו ורבותיודורו ורבותיודורו ורבותיודורו ורבותיו

דור ראשו' לאמוראי , רבי חנינא בר חמא

 היה תלמידו המובהק של רבי. אר� ישראל

חייא ורבי בר� של רבי ח ,יהודה הנשיא

ריש וורב� של רבי יוחנ' , יהושע ב' לוי

  .  ראשי הדור השני לאמוראי�! לקיש

 רבי חנינא עסק ברפואה ::::וווותולדות חייתולדות חייתולדות חייתולדות חיי

היה עשיר ובנה , והתפרנס ממסחר בדבש

בריאות זכה לו, מכספו בית מדרש בציפורי

, אמרו עליו על רבי חנינא. "אריכות ימי�ול

שהיה ב' שמוני� שנה והיה עומד על רגלו 

  ". אחת וחול� מנעלו ונועל מנעלו

 רבי אמר עליהודה הנשיא רבי  ::::גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו

 .)אלא מלא�(' �אי' זה ב' אד': חנינא

מסופר שפע� היתה בצורת והתענו ולא ירד 

�ובדרו� גזר רבי יהושע ב' לוי תענית , גש

�רבי יהושע ': אמרו בני ציפורי, וירד גש

ב' לוי מוריד גש� לבני הדרו� ורבי חנינא 

 עשו תענית פע� .'עוצר מי� מבני ציפורי

שנייה ושלח רבי חנינא והביא את רבי 

, נו שניה� ולא ירד גש�יהושע ב' לוי והתע

לא רבי יהושע ב' ': נכנס רבי חנינא ודרש

לוי מוריד גש� לדרומיי� ולא רבי חנינא 

�אלא שהדרומיי� , עוצר גש� מהציפוריי

ליב� ר� ונכנע והציפוריי� ליב� קשה 

�  .'ואינ� נכנעי

 בצוואתו מינה רבי יהודה הנשיא ::::תורתותורתותורתותורתו

בראש תחתיו  לעמוד את רבי חנינא

רבי חנינא הרבה לדרוש . יפוריהישיבה בצ

הרבה לדבר בשבח אר� ו, בדברי אגדה

: אר�לחו� לואמר על אד� שירד , ישראל

אותו האיש הניח חיק אמו וחיבק חיק "

אסר לכה' לצאת לחו� לאר� כ' ו, "הנוכרי

  . אפילו לדבר מצוה

לבש עליו רבי יוחנ' , משמת רבי חנינא

�. תלמידו את בגדי שבת היקרי� וקרע

 מותו עבר מרכז התורה באר� ישראל יאחר

  .לישיבתו של רבי יוחנ' בטבריה

9 . �  !הפרטי� הבאי� לגבי רבי חנינאאת השל

  ______________________:חבריו. ב  _______________:קרבו המובה. א   

  _______________________________________________:תלמידיו.    ג



  
                                                     אמוראי אר� ישראל                                             אמוראי אר� ישראל                                             אמוראי אר� ישראל                                             אמוראי אר� ישראל                                                                                                                    רבי חנינא             רבי חנינא             רבי חנינא             רבי חנינא             

  
  

36  
  
  
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        

  _____________________?ראש הישיבה בציפוריעל מי נאמר בקטע שעמד ב. 10

  ?_________________________שעמד בראש הישיבה בטבריה ועל מי נאמר      

   ?למה רומז החרוז שלפני�. 11

  ._____________ובניית בית מדרש, __________ ודבש__________רפואה

  .מוזכרי� בקטעכתוב את סדר הדורות הנכו' של אמוראי אר� ישראל שלפני� ה. 12

  .רבי חייא,  רבי יוחנ',  רבי יהודה הנשיא , ריש לקיש,  רבי חנינא          

  

  

  ".לא ערוד ממית אלא החטא ממית: "שהיה אומר, על התנא רבי חנינא ב' דוסא נאמר. 13♦

  ___________________?היכ' בקטע רואי� רעיו' זה ג� אצל רבי חנינא האמורא        

        

        רות נוספי� לעיו'רות נוספי� לעיו'רות נוספי� לעיו'רות נוספי� לעיו'מקומקומקומקו

 Qָל י-ָמא ֲהָוה .ית ִרִ�יֵבא 6ֲַהָוה ָעְיָלא ִמֵ�יֵתי: ְלָתְריִקַהִהיא ְנ ::::בבבב""""עבודה זרה ד% י עעבודה זרה ד% י עעבודה זרה ד% י עעבודה זרה ד% י ע

:  ֲאַמר ֵלי:.י:יֵת ְוַחד ַקְטֵלי: Aָ�ָבא 6ְֵ�, ַחד ַקְטֵלי: Aָ�ָבא 6ְֵבי ִרִ�י,ַמְיֵתי ְ(ֵרי ַעְבֵדי

 Qְ,ְAֵחי: ְלִרִ�י ֲחִניָנא ַ�ר ַחָ�א 6ֲַהָוה ,י-ָמא ַחד. ר ַקָ�ְ�ָבא ַנְ,Qַח ְ>ְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנא ָל

ֵלית 6ֵי' : ֲאַמר ֵלי:? ר ַקָ�ְ�ָב ָלא ַנְ,Qַח ְ>, ְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנא, ָלא 1ֵמיָנא ָלְ�: ֲאַמר.ָיֵתיב

ל ִרִ�י ַזֲא! יֵתי 6ְָקֵאי� ְוֵל,ְב6ָא 6ְָגֵני Aָ�ָבאיָמא ֵלי: ְלַהה)א ַעֵל: ֲאַמר ֵלי:. ַ�ר ֱאַנ,

 ,ילִטְק ִאי ֵאיִזיל ְוֵאיָמא ֵלי: 6ִ? ֵהיִכי Aֲעֵבד, ֲאַמר.ילִט Qְ,ְAֵחי: 6ֲַהָוה ְק,ֲחִניָנא ַ�ר ַחָ�א

 , ְ�ָעא ַרֲחֵמי ֲעֵלי:.ְלכ)ָתא ָקא ְמַזְלְזִליַנ' ְ�ַמ? ֶאְ,ְ�ֵקי: ְוֵאיִזיל;ֵאי' ְמִ,יִבי' ַעל ַהRְַלָקָלה

 ְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנא ָלא , ִמיה),ה ֵמִתי�Sֵַח ז)ֵטי 6ְִאית ְ�כ) ְמ, ָיַדְעָנא: ֲאַמר.י:ֵר6ַַ, ְוי:ֵיְחAְו

   !ַנְ,Qַח ֱאַנ, ַקָ�ְ�

 ללמוד ! ית ִרִ�יית ִרִ�יית ִרִ�יית ִרִ�יבֵבֵבֵֵבלְלְלְְל        : מביתו של אנטונינוס קיסר רומי! ִמֵ�יֵתי:ִמֵ�יֵתי:ִמֵ�יֵתי:ִמֵ�יֵתי:        : מנהרה! אאאאתָתָתָָתרְרְרְְרייייקִקִקִִקנְנְנְְנ    ::::יייי""""רשרשרשרש

 Qְ,ְAֵחי:Qְ,ְAֵחי:Qְ,ְAֵחי:Qְ,ְAֵחי::   בזמ' שאבוא! ְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנאְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנאְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנאְ�ִע6ָָנא 16ְֵתיָנא:   הרגו כדי שלא יתפרס� הדבר! ַקְטֵלי:ַקְטֵלי:ַקְטֵלי:ַקְטֵלי:        :תורה

:    שיקו� ויבוא! יֵתייֵתייֵתייֵתי6ְָקֵאי� ְוֵל6ְָקֵאי� ְוֵל6ְָקֵאי� ְוֵל6ְָקֵאי� ְוֵל:  שוכב על הדלת! ָגֵני Aָ�ָבאָגֵני Aָ�ָבאָגֵני Aָ�ָבאָגֵני Aָ�ָבא:  אי' זה! ֵלית 6ֵי'ֵלית 6ֵי'ֵלית 6ֵי'ֵלית 6ֵי':   מצאו!

  :   שלח את העבד להיכנס לקיסר! י:י:י:י:רֵרֵרֵֵר6ַַ6ַ6ַ6,ַ,ַ,ַַ,:   � אעזוב אותו ואל! ֶאְ,ְ�ֵקי: ְוֵאיִזילֶאְ,ְ�ֵקי: ְוֵאיִזילֶאְ,ְ�ֵקי: ְוֵאיִזילֶאְ,ְ�ֵקי: ְוֵאיִזיל

 ♣              ♣               ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א



  
                                       רבי יהושע ב
 לוי                               רבי יהושע ב
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ַעי י י י �ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר ַעְיה��� ַעְיה��� ַעְיה���         ייייוִוִוִִו
 ֵל
 ֵל
 ֵל
 ֵל�ֶ�ֶ�ֶֶ� ְיה���

  .8&1וענה על שאלות , י וביאורי המילי#" בעזרת רשאת הסוגיא שלפני�היטב  למד    

        בבבב""""כתובות ד( עז עכתובות ד( עז עכתובות ד( עז עכתובות ד( עז ע

ֵביד ֵלי0  ִזיל ֲע: ֲאַמר1 ֵלי0 ְלַמְל/ְ� ַהָ.ֶות,ִ-י ֲהָוה ָ�ֵכיב

ֲאַמר ! �7ְכ6ַאי5ְחֵוי ִלי :  ֲאַמר ֵלי0.ל ִאְתֲחֵזי ֵלי0ַזֲא! ְרע1ֵתי0

 7ְִלָמא ְמַבֲעַתת ִלי ,ַהב ִלי ַסִ-יָנְ�: ֲאַמר ֵלי0! ְלַח8ֵי: ֵלי0

    .ַיְהַב0 ִנֲהֵלי0. ְ�/ְרָחא

ַפל ְלַהה1א  ְנ, ְ�ַור. 7ְַלֵיי0 ָקא ַמְחֵוי ֵלי0,ִ-י ְמָטא ְלָהָת#

ִ�ְ�ב1ֲעָתא 7ְָלא :  ֲאַמר ֵלי0. ַנְקֵטי0 ְ�ַקְרָנא 7ְִגִליֵמי0.ִ:יָסא

ְדָ�א ְ�ִריְ� ה1א! /ֵתיָנא  ,ִאי ִאְתִ�יל 5ְ;ב1ֲעָתא: ֲאַמר ק�

ָלא ֲהָוה ! ַהב ִלי ַסִ-יַנאי: ֲאַמר ֵלי0. א ֶנְה7ַר ָל, ִאי ָלא;ֶנְה7ַר

 ַהב ִנֲהֵלי0 :ֲאַמָרה ֵלי0ָקא ַ�ת ָקָלא ַוַפ ְנ.ָקא ָיֵהיב ֵלי0

   . אָתָיְרא ְלִ�ָעְ�ְתִמ7ְ

 ַ<=1 ָמק�# ְלַבר ! ַ<=1 ָמק�# ְלַבר ִליַואי:ַמְכִריז ֵאִל8ָה1 ַקֵ.י0

ֶ�
 י�ַחאיַזֲא! ִליַואי 
 7ֲַהָוה ָיֵתיב ,ל 5ְ�ְ-ֵחי0 ְלִרִ�י ִ�ְמע�

?  ה1א ַ�ר ִליַואי56ְ: ֲאַמר ֵלי0. ר 6ְַכַטֵ@י ִ<יָזאַ?ַעל 6ְָלת ֲע

, ִא# ֵ-
. ֵה
: ֲאַמר ֵלי0? ִנְרֲאָתה ֶקֶ�ת ְ�ָיֶמיָ�. ֵה
: ֲאַמר ֵלי0

 ,ַברֵאCָא ְס,  7ְָלא ֲהַואי ִמיִדי,ְולֹא ִהיא. י 6ָ5ה ַ�ר ִליַואיֵא

  :א 5ְחִזיק ִטיב1ָתא ְלַנְפַ�איָל

        י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#""""רשרשרשרש

כשהגיע     &&&&    ִ-י ֲהָוה ָ�ֵכיבִ-י ֲהָוה ָ�ֵכיבִ-י ֲהָוה ָ�ֵכיבִ-י ֲהָוה ָ�ֵכיב

 & ְרע1ֵתי0ְרע1ֵתי0ְרע1ֵתי0ְרע1ֵתי0:  למותזמנו 

ְכ6ַאי5555: רצונו ְכ6ַאיְחֵוי ִלי �7 ְכ6ַאיְחֵוי ִלי �7 ְכ6ַאיְחֵוי ִלי �7     &&&&    ְחֵוי ִלי �7


:  הראני מקומי בג
 עד

 & ְ�/ְרָחאְ�/ְרָחאְ�/ְרָחאְ�/ְרָחא:   ת
&    ַהבַהבַהבַהב

 & ְמָטא ְלָהָת#ְמָטא ְלָהָת#ְמָטא ְלָהָת#ְמָטא ְלָהָת#:  בדר�

 &    7ְַלֵיי7ַ0ְלֵיי7ַ0ְלֵיי7ַ0ְלֵיי0: הגיע לש#

:  קפ�    &&&&    ְ�ַורְ�ַורְ�ַורְ�ַור:  הגביהו

א#     &&&&    ִאְתִ�יל 5ְ;ב1ֲעָתאִאְתִ�יל 5ְ;ב1ֲעָתאִאְתִ�יל 5ְ;ב1ֲעָתאִאְתִ�יל 5ְ;ב1ֲעָתא

נשבע מעול# ונשאל 

:   יחזור& ֶנְה7ַרֶנְה7ַרֶנְה7ַרֶנְה7ַר:  להתיר

כסאות     &&&&    6ְַכַטֵ@י ִ<יָזא6ְַכַטֵ@י ִ<יָזא6ְַכַטֵ@י ִ<יָזא6ְַכַטֵ@י ִ<יָזא

6ָ5ה ַ�ר 6ָ5ה ַ�ר 6ָ5ה ַ�ר 6ָ5ה ַ�ר י י י י אֵאֵאֵֵא  :זהב מופז

שהקשת אות     &&&&    ִליַואיִליַואיִליַואיִליַואי

וא# , שלא יחרב העול#

 
יש צדיק גמור בדור אי

 ָלא ֲהַואי ִמיִדיָלא ֲהַואי ִמיִדיָלא ֲהַואי ִמיִדיָלא ֲהַואי ִמיִדי:  אות    צרי�

:לא נראה הקשת בימיו    &&&&

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?____________________סכי
 לו את השית
כדי  מלא� המוותלל "ריבמה אמר . 1

  ________________________________? את הסכי
ל רצה"ריבמדוע באמת     
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  ____________________________________":ַהב ִלי ַסִ-יָנְ�. "א?  מי אמר. 2

  ____________________________________":/ֵתיָנאִ�ְ�ב1ֲעָתא 7ְָלא ".     ב

  ______________________________________":ַ<=1 ָמק�# ְלַבר ִליַואי. "    ג

  ____________________:הסכי
 נצר� לבריות. א :בו נאמר מהקטע צטט משפט. 3

  ___________________________________________:לא היה כלו#. ב    

  !)חשוב היטב! (תק
 אות#, שני# מהמשפטי# שלפני� אינ# נכוני#. 4

  .רבי יהושע ב
 לוי ראה את מקומו בג
 עד
 א� לא נכנס לש#  .א

  .י לא נראתה קשתכל ימיו של רבי יהושע ב
 לו  .ב

  .מלא� המוות לא נת
 את הסכי
 לרבי יהושע ב
 לוי  .ג

  ?____________________________ל"רבי שמעו
 בר יוחאי את ריבמה שאל . 5

  ______________________________?)י"רש(ל "שאינו ריבעליו מדוע אמר     

 למילי# הבאות 
כ החל(. מתחלפות' שו' תבארמית לעתי# אותיות  ::::צפני# בארמיתצפני# בארמיתצפני# בארמיתצפני# בארמית. 6

  ____________:6ְָלת. ב___ ________:ָיֵתיב. א:  קטע וראה את המשמעותמהש

  : שלג&    6ְַלָ:א6ְַלָ:א6ְַלָ:א6ְַלָ:א:   שור& אאאארָרָרָָר����6666:   שבר&    6ְַבר6ְַבר6ְַבר6ְַבר  :   נשר&    ררררתַתַתַַתנְנְנְְנ:   שנא&    6ָָנא6ָָנא6ָָנא6ָָנא:      דוגמאות נוספות

  ______:ציוויבלשו
 מילה זו בסוגיא מצא . הל�=     ֲאַזלֲאַזלֲאַזלֲאַזל. הול�=     /ֵזיל/ֵזיל/ֵזיל/ֵזיל ::::צפני# בארמיתצפני# בארמיתצפני# בארמיתצפני# בארמית. 7

  _________________!מילה זו בלשו
 ציוויבסוגיא מצא .  נת
 = בבבבהַהַהַַהיְיְיְְי. נות
=     ָיֵהיבָיֵהיבָיֵהיבָיֵהיב   

  :עיי
 בקטע שלפני� וכתוב. 8♦

      ?המוות  מלא� שבידהסכי
 משמעותמה .    א

___________________________  

        ___________________________  

    פנו'יז פעמיי# מדוע אליהו הנביא הכר.    ב

  ______________ _'?מקו# לבר ליואי

       ____________________ _______  

        ב
 יהוידעב
 יהוידעב
 יהוידעב
 יהוידע
" 
מה שאמר הב לי סכינ� לאו סכי

אלא זה הוא כוח רוחני , ממש היא
שבו מוש� נפש האד# מ
 הגו( 

ומה שהכריז אליהו . בשעת מיתה
זכור לטוב פעמיי# פנו מקו# לבר 

בי יהושע ב
 לוי מפני שר, ליואי
ולכ� כפל , נכנס לג
 עד
 בגופו ממש

  ":הכרוז לכבוד הנפש ולכבוד הגו(
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        תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#

  .12&9וענה על שאלות ,    עיי
 בקטע תולדות האמוראי# שלפני�               

        

ראשו
 דור הינו מ רבי יהושע ב
 לוי ::::דורודורודורודורו

התגורר בעיר . של אמוראי אר� ישראל

  . ו# בירת הדר&לוד 

היה רבי יהושע ב
 לוי  ::::תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיורבותיו ורבותיו ורבותיו ורבותיו ו

, רבי ינאיו של רבי אלעזר הקפר #תלמיד

חבר של רבי היה . רביפי ולמד תורה ג# מ

 ורב# של ,חנינא בר חמא ורבי אושעיא


  . רבי אבהו וריש לקיש, רבי יוחנ

 רבי יהושע ב
 לוי עמד בראש ::::גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו

 וייצג את הע# בפני השלטו
 ,הקהל

היה חסיד מופלג . סריה וברומיהרומי בקי

וזכה תדיר לגילוי אליהו הנביא וללמוד 

וכ
 זכה להיכנס בחייו לג
 , תורה מפיו

בכל ערב שבת . עד
 ולא טע# טע# מיתה

, היה נכדו קורא לפניו את פרשת השבוע

כל השומע פרשה מב
 בנו : "והיה אומר

: וכ
 אמר לבניו". כאילו שמעה מהר סיני

לבית הכנסת ותאריכו השכימו והעריבו "

רבי יהושע ב
 לוי הרבה ". ימיכ#

והיה , להתאבל על חורב
 בית המקדש

היה . מתענה בתשיעי ובעשירי באב

אלו היו האומות יודעי# מה היה : "אומר

באהליות , המשכ
 והמקדש יפי# לה#


  ".וקסטריות היו מקיפי
 אות
 לשומר

 רבי יהושע ב
 לוי הרבה לעסוק ::::תורתותורתותורתותורתו

ומאמרי# רבי# שלו , ר ואגדהבדברי מוס

וא( הוכנסו , מופיעי# במדרשי האגדה

. דבריו בשני מקומות למשנה עצמה

 מעלה ,מי שדעתו שפלה: "מאמרותיו

עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות 


כל העונה יהא שמיה רבה מבר� ". "כול

  ".קורעי
 לו גזר דינו, בכל כוחו

  !השל# הקטע שלפני�. 9

מקו# מושבו היה _________, לאמוראי _________  ב
 לוי הינו מדור רבי יהושע    

  ._________ושני# ממאמריו כתובי# _______, הרבה לעסוק בדברי . _______ב

  ?מה# שני הדברי# המיוחדי# לה# זכה רבי יהושע ב
 לוי. 10

  ____________________________________________________  .א

 ____________________________________________________  .ב
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  :כתוב את הפרטי# הבאי# לגבי רבי יהושע ב
 לוי. 11

  _______________________________________________:רבותיו. א     

  _______________________________________________:חבריו. ב     

  ______________________________________________:תלמידיו. ג     

  ____________: ב
 לוישל רבי יהושע את מאמרו באגדה העתק מפרק קניי
 תורה. 12 ♦

      _____________________________________________________  

  ________:המובאי# ש# בשמו  את דברי האגדהס"שבש האחרונה העתק מהמשנה      

      _____________________________________________________  

  

  


        מקורות נוספי# לעיו
מקורות נוספי# לעיו
מקורות נוספי# לעיו
מקורות נוספי# לעיו

ַע ֶ�
 ֵלִוי ִאְ@ַלע ְלַגָ�ָלא ::::אאאא"""" ע ע ע עקיבקיבקיבקיבד( ד( ד( ד( כתובות כתובות כתובות כתובות   ֲחַזְנה1 ְלַהְנה1 ְקט1ֵפי 7ֲַהו� .ִרִ�י ְיה���

  ֶאֶר� ֶאֶר�:ֲאַמר! ְקט1ֵפי ִניְנה1: ֲאַמר1 ֵלי0?  ֲעָגִלי# ֵ�י
 ַהְ:ָפִני#: ֲאַמר.ָקְיִמי ִ-י ִעְגֵלי

  : ְלַעְרִב8ִי# ַהCָל1 ֶ�ָעְמד1 ָעֵלינ1 ְ�ַחPֹאֵתינ1, ְלִמי 6ְ5 מ�ִצי/ה ֵ<ר�ַתִיְ�!ַהְכִניִסי ֵ<ר�ַתִיְ�

                    :אשכולות    &&&&    ְקט1ֵפיְקט1ֵפיְקט1ֵפיְקט1ֵפי            :כמו עגלי#היו עומדי#     &&&&    ִ-י ִעְגֵליִ-י ִעְגֵליִ-י ִעְגֵליִ-י ִעְגֵלי    ָקְיִמיָקְיִמיָקְיִמיָקְיִמי        : הזדמ
&    ִאְ@ַלעִאְ@ַלעִאְ@ַלעִאְ@ַלע        : : : : יייי""""רשרשרשרש

 
ַע ֶ�
 ֵלִוי 5ְ�ַ-ח ְלֵאִל8ָה1ִרִ�י ְיה� ::::אאאא"""" ע ע ע עצחצחצחצחד( ד( ד( ד( סנהדרי
 סנהדרי
 סנהדרי
 סנהדרי 7ְָהֵוי ָקְיִמי 5ִ<ְתָחא 7ְִמָעְרָתא , ��

ֶ�
 י�ַחאי 
 !ִזיל ַ�ְיֵלי0 ְלִדיֵדי0: ֲאַמר ֵלי0 ?ֵאיַמת /ֵתי ָמִ�יַח:  ֲאַמר ֵלי0...7ְִרִ�י ִ�ְמע�

ֲאַמר  !ָ�ל�# ָעֶליָ� ִרִ�י 1מ�ִרי: ַמר ֵלי0 ֲא.ל ְלַגֵ�י0ַז ֲא.. .5ִ<ְתָחא 7ְר�ִמי ?ֵתיבְוֵהיָכא ָי

ֲאָתא ְלַגֵ�י  .ַה#�8: ֲאַמר ֵלי0 ?ְלֵאיַמת /ֵתי ָמר: ֲאַמר ֵלי0 !ָ�ל�# ָעֶליָ� ַ�ר ִליַואי: ֵלי0

5ְבְטָחְ� : ֲאַמר ֵלי0 .ָ�ל�# ָעֶליָ� ַ�ר ִליַואי: ֲאַמר ֵלי0 ?ַמאי /ַמר ָלְ�: ֲאַמר ֵלי0. ֵאִל8ָה1

ְוָלא , 7ֲַאַמר ִלי ַה#�8 /ֵתיָנא, ר ִ�יַ@ַ�@�ֵרי ָקא ַ�: ֲאַמר ֵלי0 .ָלְ� ְוַלֲאב1ְ� ְלָעְלָמא 7ְ/ֵתי

   : ִא# ְ�קֹל� ִתְ�ָמע1, ַה#�8:ָהִכי /ַמר ָלְ�: ֲאַמר ֵלי0 .ֲאָתא
        

♣              ♣              ♣        
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        אאאאיָיָיָָיעְעְעְְעשַשַשַַשי א�י א�י א�י א��ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.     קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .9&1וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי$ כל מילה ומשפט. המילי"

        בבבב""""מסכת כתובות ד) סב עמסכת כתובות ד) סב עמסכת כתובות ד) סב עמסכת כתובות ד) סב ע

 .ָ,אל ְיֵתיב ְ-ֵרי ְסֵרי ְ,ֵני ְ�ֵבי ִמְדָרַזִרִ�י ַחָ+א ַ�ר ֵ�יָסא ֲא

 ֲאָתא ִרִ�י . ְ,ַלח ְלֵביֵתי/,ל ְיֵתיב ְ�ִמְדָרָ,אַי ֲע,ִ.י ֲאָתא

יל ֵלי/ ֵאַ, ֲהָוה ָקא ְמ. ְיֵתיב ַקֵ+י/,א�ַ,ְעָיא ְ�ֵרי/

 , ֲחַל, 0ְַעֵ-י/.י ְ,ַמְעֵ-י/ִד0ְַחְתֲחָזא 0ְָקא ִמ. ְ,ַמְעָ-א

  .ע ִ.י ַהאי ֲהָוה ִלי ֶזַר, ִאי ֲהַואי ָהָכא,ֲאַמר

 ְלִמְ,ֲאֵלי/ ,ַבר ה2א ְס. ָק" ַקֵ+י/,ל ְ�ֵרי/ ָע.ל ְלֵביֵתי/ָע

ָ.א 4ָ�א י ִמי ִא: ֲאַמָרה ֵלי/ 0ְִביְתה2.ְ,ַמְעָ-ָתא ָקא ָבֵעי

 ַהח2ט :ָקֵרי ֲעֵלי/ ָרֵמי ַ�ר ַחָ+א? 0ְָקֵאי" ִמ5ֵַ+י ְ�ָרא

9ָ, לֹא ִבְמֵהָרה ִי7ָ  ֶזה ִרִ�י א�ַ,ְעָיא ְ�נ� ֶ,ל ִרִ�י ,ֵתקַהְמ,:

   .ַחָ+א ַ�ר ֵ�יָסא

        י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"""""רשרשרשרש

 שתי" עשרה & ְ-ֵרי ְסֵרי ְ,ֵניְ-ֵרי ְסֵרי ְ,ֵניְ-ֵרי ְסֵרי ְ,ֵניְ-ֵרי ְסֵרי ְ,ֵני

:   כאשר בא& ִ.י ֲאָתאִ.י ֲאָתאִ.י ֲאָתאִ.י ֲאָתא        :שני"

ואביו      ישב לפניו&&&&    ְיֵתיב ַקֵ+י/ְיֵתיב ַקֵ+י/ְיֵתיב ַקֵ+י/ְיֵתיב ַקֵ+י/

ראה     &&&& ֲחָזאֲחָזאֲחָזאֲחָזא        :לא הכירו

        :שההלכות ברורות אצלו

ִאי ִאי ִאי ִאי         : הצטער& ֲחַל, 0ְַעֵ-י/ֲחַל, 0ְַעֵ-י/ֲחַל, 0ְַעֵ-י/ֲחַל, 0ְַעֵ-י/

 אילו הייתי כא$ &    ֲהַואי ָהָכאֲהַואי ָהָכאֲהַואי ָהָכאֲהַואי ָהָכא

, ולימדתי את בני הקט$ תורה

 & ל ְ�ֵרי/ל ְ�ֵרי/ל ְ�ֵרי/ל ְ�ֵרי/עָעָעָָע:  היה חכ" כמו זה

:   אשתו& 0ְִביְתה0ְ2ִביְתה0ְ2ִביְתה0ְ2ִביְתה2:  נכנס בנו

  : ב$& ְ�ָראְ�ָראְ�ָראְ�ָרא:   וכי יש&    ִמי ִאָ.אִמי ִאָ.אִמי ִאָ.אִמי ִאָ.א

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  :ע" ההטיה בגו) שלישי,  המופיעות בקטעפרש את המילי" הבאות :צפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמית  .1

  ______:0ְַעֵ-י/0ְַעֵ-י/0ְַעֵ-י/0ְַעֵ-י/. ד  _______:ְ,ַמְעֵ-י/ְ,ַמְעֵ-י/ְ,ַמְעֵ-י/ְ,ַמְעֵ-י/. ג ______:ְ�ֵרי/ְ�ֵרי/ְ�ֵרי/ְ�ֵרי/.  ב_______:////יֵתייֵתייֵתייֵתי�ֵ�ֵ�ֵֵ�.     א

,  בהטיה בגו) שני,כמו כ$  .'שלו'ומשמעה , 'דיליה' קיצור של הינה' יה'הסיומת :     רמז

  . הבית של�&  �ְ�ְ�ְְ�יָתיָתיָתיָת�ֵ�ֵ�ֵֵ�  .אבא של� &  �ְ�ְ�ְְ�ב2ב2ב2ב2אֲאֲאֲֲא  . ִ�ְנָ�&  ְ�ָרְ�ְ�ָרְ�ְ�ָרְ�ְ�ָרְ�: כגו$', של�'משמעה ' �'סיומת ה

  _____:ָ.אָ.אָ.אָ.אייייאִאִאִִא. ב _____ :ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא. א : את המילי" הבאות שבסוגיא פרש::::פני" בארמיתפני" בארמיתפני" בארמיתפני" בארמיתצצצצ. 2

יָכא    !זכור     יָכאֵה יָכאֵה יָכאֵה י    : היכ$=     ֵה יִכ יֵה יִכ יֵה יִכ יֵה יִכ י     : אי�=     ֵה ִכ יָה ִכ יָה ִכ יָה ִכ   :כ�=     ָה
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  .כאשר/ כמו : יש שני פירושי", המופיעה פעמיי" בסוגיא' יִ.' למילה ::::צפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמית. 3

  _________________________________:"ִ.י ֲאָתא"מה פירושה במילי" .    א

  __________________________":ֲהָוה ִלי ֶזַרע ִ.י ַהאי"במילי" מה פירושה .    ב

  :צטט מהקטע את המשפטי" ע" המשמעות שלפני�. 4

  ____________________________________:נכנס וישב בבית המדרש.     א

  ________________________________:הוא רוצהלשאול אותו בהלכה . ב    

  :צטט משפט מהקטע ממנו מוכח. 5

  __________________________:שרבי חמא לא הכיר את רבי אושעיא בנו.     א

  ________________________________: כ$ הכיר את אביושרבי אושעיא.     ב

  ?על מי מדובר. 6

  ___________________________________________":ְיֵתיב ַקֵ+י/. "א    

  ___________________________________________":ל ְלֵביֵתי/ָע".     ב

  _____________________________________________":ל ְ�ֵרי/ָע. "    ג

  ?כיצד רואי" זאת.  שלמדת מתגלית דבקותו העצומה של רבי חמא בתורהבסוגיא. 7

  ____________________________________________________ .    א

  ____________________________________________________ .ב    

9ָ, לֹא ִבְמֵהָרה ִי7ֵָתק. "8   ". ַהח2ט ַהְמ,:

  ?______________________________________מיהו החוט המשולש.      א

  __________________________________?לא ינתקמה הכוונה שהחוט .      ב

  : עיי$ בגמרא בכתובות וכתוב. 9♦

על רבי חנניה ב$ ) בקטע שלפני הסוגיא שלפנינו(מה היה המעשה המסופר ש"   .א

  ___________________________________?חכינאי שהל� ללמוד תורה

     ____________________________________________________  

  _?__________________________הפיק רבי חמא מאותו מעשהאיזה לקח   .ב
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        תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"

  .14&10וענה על שאלות , עיי$ בקטע תולדות האמוראי" שלפני�

 רבי אושעיא הינו :רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

מגדולי האמוראי" בדור הראשו$ לאמוראי 

רבי  היה תלמיד מובהק של. אר� ישראל

וכ$ היה . רב מובהק של רבי יוחנ$ו, חייא

, )נכדו של רבי(חבר של רבי יהודה נשיאה 

  .והיה בקשר ע" נשיאות הסנהדרי$

 רבי אושעיא עמד בראש בית :תורתותורתותורתותורתו

בר קפרא מו א) הוא כ. מדרש בקיסריה

ובאגרת רב , ורבי חייא ער� את הברייתא

' תנו רבנ$'שהביטוי , שרירא גאו$ כתב

 וכ$ ,של אמוראי" אלהמתייחס לברייתות 

  .  שהינ$ מדויקות,פרילספרא ולס

רבי יוחנ$ תלמידו כינהו בתואר  :גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו

ובירושלמי מכונה , )גדול בדורו(' בריבי'

אמר רבי ": נאמר בגמרא. 'אבי המשנה'

 של ראשוני" כפתחו של "ביל: יוחנ$

 ואנו , ושל אחרוני" כפתחו של היכל,אול"

 רבי אלעזר ב$ &  ראשוני".א נקב מחטוכמל

  ."י אושעיא בריבי רב&  אחרוני",שמוע

 &וסבו ,  רבי חמא& א) אביו :אביו וסבואביו וסבואביו וסבואביו וסבו

מסופר . היו חכמי" גדולי", רבי ביסא

שפע" אחת חלקו רבי אושעיא , בגמרא

ורבי חמא אביו בדבר הלכה והלכו לשאול 

ורבי ביסא פסק כרבי , את רבי ביסא הסב

קרא עליה" רמי בר חמא את ; אושעיא

  . החוט המשולש לא במהרה ינתק: הפסוק

שהמלמד של ,  מסופר בירושלמי:צדקתוצדקתוצדקתוצדקתו

בנו של רבי אושעיא היה עיוור והיה רגיל 

פע" אחת , כל יו" לאכול ע" רבי אושעיא

בערב הל� רבי , באו אורחי" ולא אכל עמו

אושעיא ופייסו שמפני שחשש לכבודו לא 

אתה פייסת למי : השיבו. קראו לאכול עמ"

ה שרואה ואינו "הקב, שנראה ואינו רואה

  .  ראה ישל" שכר�נ

  

  :כתוב את הפרטי" הבאי" לגבי רבי אושעיא. 10

  ______________________________________? המובהקרבומי היה .    א

  ___________________________________?מי היה תלמידו המובהק. ב   

  __________________________________________?_מי היה חברו.    ג
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  ?_________________________מכונה רבי אושעיא בירושלמי זה תוארבאי. 11

  ?_________________________תומשמעו רבי יוחנ$ ומה באיזה תואר כינהו    

  !הקטע שלפני�את השל" . 12

עמד בראש  . ____________של אמוראי ______ _____   רבי אושעיא הינו מדור 

  .____________________ בקשר ע"   ועמד___,________עיר בית מדרש ב

  _?_____________________האמוראי" שחיברו את הברייתות שלושתמי ה" . 13

  ____?_______ הגמרא לפני ציטוט ברייתות של רבי אושעיאבאיזה מילי" פותחת      

  _______________?בברכה זוביר� את מי מי ". הרואה ואינו נראה ישל" שכר�. "14

        

        ספי" לעיו$ספי" לעיו$ספי" לעיו$ספי" לעיו$מקורות נומקורות נומקורות נומקורות נו

ָהִיינ2 , ְ.ֶ,ָהִיינ2 ל�ְמִדי$ -�ָרה ֵאֶצל ִרִ�י א�ַ,ְעָיא: ֲאַמר ִרִ�י י�ָחָנ$    ::::אאאא""""עירובי$ ד) נג עעירובי$ ד) נג עעירובי$ ד) נג עעירובי$ ד) נג ע

        .י�ְ,ִבי$ 4ְרָ�ָעה 4ְרָ�ָעה 4�ְָ+ה

ה ִרִ�י ֵמִאיר ְ�ד�ר� לֹא ַמ. ִרִ�י א�ַ,ְעָיא ֵ�ִרִ�י ְ�ד�ר� ְ.ִרִ�י ֵמִאיר ְ�ד�ר�: ֲאַמר ִרִ�י י�ָחָנ$

 4) ִרִ�י א�ַ,ְעָיא לֹא ָיְכל2 ֲחֵבָריו ַלֲעמֹד ַעל ס�) ,ָיְכל2 ֲחֵבָריו ַלֲעמֹד ַעל ס�) 0ְַע-�

  .0ְַע-ו

    :  גדול בדורו& ֵ�ִרִ�יֵ�ִרִ�יֵ�ִרִ�יֵ�ִרִ�י:   שהיינו מתקרבי$ לשמוע ודוחקי$ זה את זה& 4ְרָ�ָעה 4�ְָ+ה4ְרָ�ָעה 4�ְָ+ה4ְרָ�ָעה 4�ְָ+ה4ְרָ�ָעה 4�ְָ+ה        ::::יייי""""רשרשרשרש

   :שהיה נות$ טע" הגו$ ומיושב על אי$ הלכה כהלכה    &&&&    ) 0ְַע-ו) 0ְַע-ו) 0ְַע-ו) 0ְַע-וַלֲעמֹד ַעל ס�ַלֲעמֹד ַעל ס�ַלֲעמֹד ַעל ס�ַלֲעמֹד ַעל ס�

♣              ♣              ♣        
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נָנָנָָנחָחָחָָחי י�י י�י י�י י��ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר


        
        

  .7!1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"בעזרת רשלמד את הסוגיא שלפני�         

  

        בבבב""""מסכת ברכות ד$ ה עמסכת ברכות ד$ ה עמסכת ברכות ד$ ה עמסכת ברכות ד$ ה ע

 ֲחָזא , ַעל ְלַגֵ�י+ ִרִ�י י�ָחָנ
.ר ֲחַל)ָזָעְלִרִ�י ֶא

 ִלְדָרֵעי+ ַ-1ְֵיי+ .י ְ�ַבִית 0ֵפלֵנַ/ֲהָוה ָקא ָ-

   .ל ְנה�ָראַפְנ2

:  ֲאַמר ֵלי+,רָזָעְלַחְזֵיי+ ַ/ֲהָוה ָקא ָבֵכי ִרִ�י ֶא

 ִאי ִמ28� �7ָרה ְ/ָלא ?4ַ5אי ָקא ָבֵכית

 , ֶאָחד ַה4ְַרֶ�ה ְוֶאָחד ַה4ְַמִעיט: ָ)ִנינ9ַ5,2ְ)7ְ

� , ְוִאי ִמ28� ְמז�ֵני;2ִבְלַבד ֶ)ְ;ַכ2ֵ
 ִל�� ַל8ַָמִי

ְלָחנ�תלֹא ָכל 0ָד� ז�  ְוִאי ִמ28� ;ֶכה ִלְ)ֵני )<

   . ֵ/י
 ַ-ְרָמא ַ/ֲעִ?יָר0ה ִ�יר,ְ�ֵני

ְפָרא ְ/ָבֵלי ְבַעְפָרא ָקא : ֲאַמר ֵלי+ ְלַהאי )<

. ַעל ָ/א ַוַ/אי ָקא ָבֵכית: ֲאַמר ֵלי+ .ָבֵכיָנא

   . 7ְַרַוְיה2כ�ְב2

ָעֶליָ� ֲחִביִבי
 : 5ְ/ָהִכי ְוָהִכי ֲאַמר ֵלי+


ֲאַמר . לֹא ֵה
 ְולֹא ְ?ָכָר
: ֲאַמר ֵלי+? ִי@2ִרי

  .ְיַהב ֵלי+ ְיֵדי+ ְוא�ְקֵמי+! ַהב ִלי ְיָדְ�: ֵלי+

        י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

    ֲחָזאֲחָזאֲחָזאֲחָזא:  אצלו בא !    ַעל ְלַגֵ�י+ַעל ְלַגֵ�י+ַעל ְלַגֵ�י+ַעל ְלַגֵ�י+:   חלה! ֲחַל)ֲחַל)ֲחַל)ֲחַל)

    ַ-1ְֵיי+ַ-1ְֵיי+ַ-1ְֵיי+ַ-1ְֵיי+:   שוכב!    יייינֵנֵנֵֵנ-ָ-ָ-ָָ-:   שהיה!    ַ/ֲהָוהַ/ֲהָוהַ/ֲהָוהַ/ֲהָוה:  ראה

! 
:  זרועו !    ְדָרֵעי+ְדָרֵעי+ְדָרֵעי+ְדָרֵעי+: לדרעיהה גיל רבי יוחנ

שיפה ,  שהיה בשרו מבהיק! ל ְנה�ָראל ְנה�ָראל ְנה�ָראל ְנה�ָראפַפַפַַפנְנְנְְנ

:   למה!    4ַ5אי4ַ5אי4ַ5אי4ַ5אי        : אור! ְנה�ָראְנה�ָראְנה�ָראְנה�ָרא:  היה מאוד

שלא למדת א� משו�  !    ִאי ִמ28� �7ָרהִאי ִמ28� �7ָרהִאי ִמ28� �7ָרהִאי ִמ28� �7ָרה

ִמ28� ִמ28� ִמ28� ִמ28� :   הרבית! 9ַ5ְ)9ַ57ְְ)9ַ57ְְ)9ַ57ְְ)7ְ:  הרבה כרצונ�

ְלָחנ�ת:   שאינ� עשיר! ְמז�ֵניְמז�ֵניְמז�ֵניְמז�ֵני ְלָחנ�תְ)ֵני )< ְלָחנ�תְ)ֵני )< ְלָחנ�תְ)ֵני )<  עול� ! ְ)ֵני )<

    ֵ/י
 ַ-ְרָמא ַ/ֲעִ?יָר0ה ִ�ירֵ/י
 ַ-ְרָמא ַ/ֲעִ?יָר0ה ִ�ירֵ/י
 ַ-ְרָמא ַ/ֲעִ?יָר0ה ִ�ירֵ/י
 ַ-ְרָמא ַ/ֲעִ?יָר0ה ִ�יר:  � הבאהזה ועול

צר     !!!!    ִ�ירִ�ירִ�ירִ�יר:   זה עצ� של בנו העשירי שמת!!!!

עצ� פחות מכשעורה מבנו בסודרו לעגמת 

ְפָרא:   לזה!    ְלַהאיְלַהאיְלַהאיְלַהאי:  נפש ְפָרא)< ְפָרא)< ְפָרא)< ַעל ָ/א ַעל ָ/א ַעל ָ/א ַעל ָ/א :   יופי!!!!    )<

 על  זה ודאי יש ל�  ! ַוַ/אי ָקא ָבֵכיתַוַ/אי ָקא ָבֵכיתַוַ/אי ָקא ָבֵכיתַוַ/אי ָקא ָבֵכית

 !    5ְ/ָהִכי ְוָהִכי5ְ/ָהִכי ְוָהִכי5ְ/ָהִכי ְוָהִכי5ְ/ָהִכי ְוָהִכי:   שניה�! 7ְַרַוְיה7ַ2ְרַוְיה7ַ2ְרַוְיה7ַ2ְרַוְיה2        :לבכות

 ! א�ְקֵמי+א�ְקֵמי+א�ְקֵמי+א�ְקֵמי+:  ת
 לי!    ַהב ִליַהב ִליַהב ִליַהב ִלי  :בי
 כה וכה

  :הקימו מחוליו
  

  שאלות

1 .�  :מה עשה רבי יוחנ
 למע
 רבי אלעזר בתחומי� הבאי

  _________________________________________:להאיר את החדר. א

  _______  _______________________________________:לרפאותו. ב
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   :באי�פרש את המשפטי� ה. 2

  _________________________________:"ל ְנה�ָראַפְנ2 ִלְדָרֵעי+ַ-1ְֵיי+ ". א

  ____________________________________":ְיַהב ֵלי+ ְיֵדי+ ְוא�ְקֵמי+". ב

  ? את המשפטי� הבאי�מי אמר למי. 3

  ________________________________________":4ַ5אי ָקא ָבֵכית". א

  _______________________________________":לֹא ֵה
 ְולֹא ְ?ָכָר
. "ב

4 .�  :צטט משפט מהקטע המבטא את הרעיונות הבאי

  ______________________________________:ר חולי�יש מצוה לבק.     א

  ___________________________:לימוד תורה נית
 לפי המאמ�על השכר .     ב

כתוב . 'מתחלפת באות ד'  בסוגיא שלמדת יש שתי מילי� שבה� האות ז::::� בארמית� בארמית� בארמית� בארמיתצפניצפניצפניצפני. 5

�  _______________________. ב_____________________    . א: אות

ַהב   :     דוגמאות נוספות ַהבְ/ ַהבְ/ ַהבְ/ .כזב = בבבבדַדַדַַדIְְIְIְI.         זכר = ררררכַכַכַַכ/ְ/ְ/ְְ/.        זהב=     ְ/

, י שלפני� וכתוב"עיי
 בקטע רש. 6

  :ר סת�מיהו רבי אלעז

   _______________:במשנה .א

   _______________:בתלמוד .ב

        בבבב""""י ליבמות ד$ עב עי ליבמות ד$ עב עי ליבמות ד$ עב עי ליבמות ד$ עב ע""""רשרשרשרש

, רבי אלעזר ב
 פדת לאו תנא היה ואמורא היה


והוא רבי אלעזר סת� ; תלמידו של רבי יוחנ

ורבי אלעזר סתמא . ס בגמרא"דמיירי בכל הש

  :הוא רבי אלעזר ב
 שמוע, דמשנה וברייתא

  מדוע בכו רבי,א"הסבר לפי המהרש. 7 ♦

 ? יוחנ
 ורבי אלעזר דווקא על היופי        

______________________  

   ______________________  

        א לברכותא לברכותא לברכותא לברכות""""מהרשמהרשמהרשמהרש                                                                                

 אינו דומה שבכו ::::''''להאי שופרא דבלי וכולהאי שופרא דבלי וכולהאי שופרא דבלי וכולהאי שופרא דבלי וכו

ואפשר דנצטערו על , בשביל שופריה לחודיה


זיכרו�כדאמרינ
 דאמר רבי ,  חורב
 ירושלי

נמצא . אנא אשתיירי משפירי ירושלי�: וחנ
י

  :בלה השופרא מכל בני ירושלי�, כשימות
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            רבי יוחנ
            רבי יוחנ
            רבי יוחנ
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�  תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

  .13!8וענה על שאלות , שלפני�תולדות האמוראי� עיי
 בקטע 

אמוראי אר� גדול  רבי יוחנ
 היה ::::רבותיורבותיורבותיורבותיו

בצעירותו למד תורה .  בדור השניישראל

אשר קרא עליו את , אצל רבי יהודה הנשיא

, "בטר� אצור� בבט
 ידעתי�"הפסוק 

, ואחר כ� למד תורה אצל תלמידי רבי

  .ובפרט אצל רבי אושעיא ורבי ינאי

רב� של כל נחשב רבי יוחנ
  ::::תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו

. השלישיאמוראי אר� ישראל בדור 

�רבי , גיסו ריש לקיש: מתלמידיו המובהקי

רבי , רבי אסי ורבי אמי, אלעזר ב
 פדת

  .רבי זירא, אבהו

 רבי יוחנ
 יסד את ישיבת :ישיבתו ותורתוישיבתו ותורתוישיבתו ותורתוישיבתו ותורתו

  .  שנהשמוני�ועמד בראשה , טבריה

והלכה , נחשב כגדול האמוראי� בדורו

 !כמותו ג� במחלוקות נגד רב ושמואל 

  . גדולי אמוראי בבל באותה תקופה

רבי יוחנ
 ער� את היסודות של התלמוד 

ודבריו תופסי� מקו� מרכזי ג� , רושלמיהי

  .בתלמוד הבבלי

 רבי יוחנ
 נולד בציפורי    ::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

, היה מרובה ביסורי
 ובשכול. שבגליל

 !כשילדתהו ,  מת אביו!כשעברתו אמו 

היו לו בני� . וגדל בבית סבו, מתה אמו

והיה רבי , א� עשרת בניו מתו בחייו, ובנות

,  מבנו הקט
יוחנ
 נוטל עצ� קטנה שנותרה

�  . ומנח� בה אחרי

א� חלה , רבי יוחנ
 התבר� בכח גופני גדול

�התבר� ביופי נדיר . הרבה בחוליי� שוני

�כל נכסיו כדי את א� מכר , ובעושר ונכסי

  .עד שהעני וחי חיי דוחק, לעסוק בתורה

במות ריש לקיש גיסו וחברו  ::::פטירתופטירתופטירתופטירתו

על התמעטות רבי יוחנ
 הצטער , לתורה

ובקשו עליו , נטרפה דעתוהתורה עד ש

 �  . רחמי� ומתחכמי

תלמידו רבי אלעזר ב
 פדת מילא את 

ומשנפטר , ישיבת טבריהמקומו בראשות 

רבי תחתיו  התמנה ! באותה שנה !א$ הוא 

  .הישיבהאמי לראשות 

  

8 .�  :בהקשר לאיזה עניי
 הוזכרו בקטע המקומות הבאי

  _______________________________________________ :ציפורי. א

  ______________________________________________ _:טבריה. ב
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                                  יוחנ
                                  יוחנ
                                  יוחנ
                                  רבי רבי רבי רבי 
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  ________________________________? רבו הראשו
 של רבי יוחנ
 היהמי. 9

  __________________________________________?מי היו יתר רבותיו

_________ .  ב_________. א?ו של רבי יוחנ
מי היו ראשי ישיבות בבל בתקופת. 10

  ?___________בבל לבי
 רבי יוחנ
 ראשי ישיבתבי
 ההלכה במחלוקות  נפסקהכמי 

  ?______________________ישיבת טבריהכמה שני� כיה
 רבי יוחנ
 בראשות . 11

  _____________. ב  ____________ .א? אחרי מותומי עמדו בראשות הישיבה 

12 .�  :מיוחדלט רבי יוחנ
 באופ
 בה� התב, פרט ארבעה דברי

  _________________________. ב_______    _________________.א

  _________________________. ד_____    ___________________.ג

רבי יוחנ
 להיו ש, מהמסופר בקטעהוכח . 13 ♦

� .כוחות נפש עצומי� להתגבר על יסורי

__________________________  

  ? עד שנטרפה דעתוהצטערת מה בכל זאמ

__________________________  

  ?רבי יוחנ
ו של מה מלמד הדבר על גדולת

__________________________  

        גגגג""""שיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשל

�שהרי מצינו לרבי , הדברי� מפליאי

יוחנ
 שהיה בכוחו לסבול ולהבליג צער 

�מכל . מיתת עשר בניו ולנח� אחרי

וחא רו"מקו� כשנעדר ממנו ה

, כשל כוחו לסבול סבל זה, "שמעתתא

  :ממנו דעתו סרהונצטער כל כ� עד ש

        


        מקורות נוספי� לעיו
מקורות נוספי� לעיו
מקורות נוספי� לעיו
מקורות נוספי� לעיו

ְוֶ)ל , ִלָ�
 ֶ)ל ִרא)�ִני� Iְִפְתח� ֶ)ל א2ָל�: ֲאַמר ִרִ�י י�ָחָנ
 ::::אאאא""""מסכת עירובי
 ד$ נג עמסכת עירובי
 ד$ נג עמסכת עירובי
 ד$ נג עמסכת עירובי
 ד$ נג ע

; ִרִ�י ֲעִקיָבא, ִרא)�ִני�. ִסְדִקיתְו0נ2 ִכְמלֹא ֶנֶקב ַמַחט , 5ֲחר�ִני� Iְִפְתח� ֶ)ל ֵהיָכל

�   :ִרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�
 ַ)24ַע, 5ֲחר�ִני

 מחט ע� נקב ! ַמַחט ִסְדִקיתַמַחט ִסְדִקיתַמַחט ִסְדִקיתַמַחט ִסְדִקית :  רחבו עשרי� אמה ושל היכל עשרה! ִפְתח� ֶ)ל א2ָל�ִפְתח� ֶ)ל א2ָל�ִפְתח� ֶ)ל א2ָל�ִפְתח� ֶ)ל א2ָל�    ::::יייי""""רשרשרשרש

�        :דק לתיקו
 בגדי

♣                      ♣                      ♣  
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        י�י�י�י�קִקִקִִק ָל ָל ָל ָלי�י�י�י�רֵרֵרֵֵר

  .7�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"          למד היטב את הסוגיא בעזרת רש

        אאאא"""" מסכת בבא מציעא ד# פד ע מסכת בבא מציעא ד# פד ע מסכת בבא מציעא ד# פד ע מסכת בבא מציעא ד# פד ע

 ַחְזֵיי. ֵרי� .י ִרִ,י י)ָחָנ- ְ,ַיְרְ+ָנאֵח ֲהָוה ָקא ָס,י)ָמא ַחד

ֵחיָל2ְ :  ֲאַמר ֵלי..ר ְלַיְרְ+ָנא 0ָ,ְתֵרי.ַוְ�ָלִקי� /

ְפָר2ְ ִלְנֵ�י:  ֲאַמר ֵלי.!ְלא)ָרְיָתא ִאי ָהְדַר5ְ :  ֲאַמר ֵלי.!�4

 ... ַקֵ,יל ֲעֵלי.. ְ+7ִ�ַיָרא ִמ6ַאי, ָיֵהיְבָנא ָל2ְ ֲאח)ִתי,ָ,2ְ

  .0ְקְרֵיי. ְו0ְתְנֵיי. ְוַ�ְ/ֵיי. 8ְַבָרא ַרָ,ה

ֲהָוה ָקא ִמְצַטֵער ִרִ,י  ַו,ָנח ַנְפֵ�י. ְ+ִרִ,י ִ�ְמע)- ֶ,- ָלִקי�

 י.ֵב5ְַי ַמא- ֵליִזיל ְל: ֲאַמר/ ַרָ,ַנ-.י)ָחָנ- ָ,ְתֵרי. ט/ָבא

 ִ+ְמַחְ+ָד- , ֵניִזיל ִרִ,י ֶאְלָעָזר ֶ,- 7ְָדת?ְלַדְע5ֵי.

 ָ=ל ִמְ>ָתא ַ+ֲהָוה ֲאַמר ִרִ,י .ל ְיֵתיב ַקֵ;י.ַז ֲא!ְ�ַמְע5ֵָתי.

 ְ=ָבר 05ְ:  ֲאַמר. 5ְַנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל2ְ:ר ֵלי.ַמ ֲא,י)ָחָנ-

 ֲהָוה ַמְקֵ�י , ִ=י ֲהָוה ?ֵמיָנא ִמְ>ָתא, ַ,ר ָלִקיָ�א?ָלִקיָ�א

 /ְמָפֵרְקָנא ֵלי. ֶעְ@ִרי- ,ִלי ֶעְ@ִרי- ְו0ְרַ,ע ק/ְ�ָיָתא

 :5ְ0 ?ְמַר5ְְו,  /ִמֵ;יָלא ָרְוָחא ְ�ַמְע5ָא,ְו0ְרָ,ָעה 7ֵר/ֵקי

  ? A0/ ָלא ָיַדְעָנא ְ+7ִ�ַיר ָק?ֵמיָנא!5ְַנָיא ִ+ְמַסַ<ע ָל2ְ

 ַ,ר 5ְ ֵהיָכא 0:ַרע ָמאֵני. ְוָקא ָבֵכי ְו?ַמרָקֲהָוה ָקא ?ֵזיל ְו

 ַעד ְ+ָ�# , ַוֲהָוה ָקא ָצַוח? ַ,ר ָלִקיָ�א5ְ ֵהיָכא 0?ָלִקיָ�א

  . ְוָנח ַנְפֵ�י.,ְ,ע) ַרָ,ַנ- ַרֲחֵמי ֲעֵלי. .ַ+ְע5ֵי. ִמ6ֵי.

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 � ַחְזֵיי.ַחְזֵיי.ַחְזֵיי.ַחְזֵיי.:   יו� אחד� י)ָמא ַחדי)ָמא ַחדי)ָמא ַחדי)ָמא ַחד

 היה � ֵרי� ָלִקי�ֵרי� ָלִקי�ֵרי� ָלִקי�ֵרי� ָלִקי�:   אותוראה

 0ָ,ְתֵרי.0ָ,ְתֵרי.0ָ,ְתֵרי.0ָ,ְתֵרי.:  קפ��ררררוַוַוַַו�ְ�ְ�ְְ�:  לסטי�

 � ֵחיָל2ְ ְלא)ָרְיָתאֵחיָל2ְ ְלא)ָרְיָתאֵחיָל2ְ ְלא)ָרְיָתאֵחיָל2ְ ְלא)ָרְיָתא    :  אחריו�

כוח2 יפה  לסבול  עול  

ְפָר2ְ:  תורה ְפָר4�2ְ ְפָר4�2ְ ְפָר4�2ְ :   יופיי2� �4

ִאי ִאי ִאי ִאי :   ראוי לנשי�� ְנֵ�יְנֵ�יְנֵ�יְנֵ�ילִלִלִִל

:   א� תחזור ב2� ָהְדַר5ְ ָ,2ְָהְדַר5ְ ָ,2ְָהְדַר5ְ ָ,2ְָהְדַר5ְ ָ,2ְ

    ����    ִמ6ַאיִמ6ַאיִמ6ַאיִמ6ַאי:   את- ל2� ָיֵהיְבָנא ָל2ְָיֵהיְבָנא ָל2ְָיֵהיְבָנא ָל2ְָיֵהיְבָנא ָל2ְ

:   עשה אותו� ַ�ְ/ֵיי.ַ�ְ/ֵיי.ַ�ְ/ֵיי.ַ�ְ/ֵיי.:  ממני

 � ט/ָבאט/ָבאט/ָבאט/ָבא:   נפטר� ָנח ַנְפֵ�י.ָנח ַנְפֵ�י.ָנח ַנְפֵ�י.ָנח ַנְפֵ�י.

    י.י.י.י.בֵבֵבֵֵב5ְְ5ְ5ְ5יַיַיַַילְלְלְְל:   מי� ַמא-ַמא-ַמא-ַמא-:  הרבה

:   ליישב דעתו� ְלַדְע5ֵי.ְלַדְע5ֵי.ְלַדְע5ֵי.ְלַדְע5ֵי.

 ברייתא    ����    5ְַנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל5ַ2ְְנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל5ַ2ְְנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל5ַ2ְְנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל2ְ

:   וכי� A0/A0/A0/A0/:  מסייעת לדברי2

 �    ֵהיָכאֵהיָכאֵהיָכאֵהיָכא    :  בגדיו�    ָמאֵני.ָמאֵני.ָמאֵני.ָמאֵני.

   :  השתטה����    ָ�# ַ+ְע5ֵי.ָ�# ַ+ְע5ֵי.ָ�# ַ+ְע5ֵי.ָ�# ַ+ְע5ֵי.:  היכ-

  : ביקשו�    ְ,ע)ְ,ע)ְ,ע)ְ,ע)

        
  ?על מי מדובר במשפטי� שלפני2. 1

  ______________":ֲעֵלי.ַקֵ,יל . "  ב  ________________":ר ְלַיְרְ+ָנאַוְ�. "   א

  ______________":ָמאֵני.ַרע ָק. " ד   _____________":ֵתי.ְמַחְ+ָד- ְ�ַמְע5ָ. "   ג
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  ?מי אמר למי. 2

ְפָר2ְ ִלְנֵ�י".  ב ______ _______":ְלא)ָרְיָתאֵחיָל2ְ . "א 4�":_______________  

    ______________": ַ,ר ָלִקיָ�א05ְ".  ד ______ ______":5ְַנָיא ִ+ְמַסְ<ָעא ָל2ְ. "ג

  :שמעות המשפטי� הבאי�פרש מ. 3

  ____________________________":8ְַבָרא ַרָ,ה0ְקְרֵיי. ְו0ְתְנֵיי. ְוַ�ְ/ֵיי. . "     א

  _________________________________________":ָרְוָחא ְ�ַמְע5ָא. "     ב

  __________________?_ את רבי יוחנ- רבוב- פדת לעודד כיצד ניסה רבי אלעזר. 4

    _____________________________________________________  

  ______________________________________?מדוע לא התקבלו דבריו

  יוחנ- כיצד יתכ- שרבי,  לפי תוספותהסבר. 5 ♦

  ?לתת את אחותו כאישה לליסטי� הסתכ-

         ____________________________  

        _________ ___________________  

       ____________________________         

        תוספותתוספותתוספותתוספות

, מכא- אמר רבינו ת�    ����    אי הדרת ב2אי הדרת ב2אי הדרת ב2אי הדרת ב2

, דריש לקיש מתחילה ידע הרבה

אלא שפרק עול תורה ונעשה ע� 

מדקאמר אי . האר� ועסק בליסטיות

  :משמע להיות כבתחילה, הדרת ב2

 .ה� בענייני תשוב"לפני2 פסק הלכה של הרמב. 6 ♦

  ?בא לידי ביטוי בסוגיא  זהפסק הלכההיכ- 

  ____________________________    

____________________________  

____________________________  

        גגגג""""א הא הא הא ה""""� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ� הלכות תשובה פ""""רמברמברמברמב

. התשובה מכפרת על כל העבירות

אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה 

אי- מזכירי- לו שו� דבר , באחרונה

רשעת הרשע לא : "שנאמר, מרשעו

  ":ייכשל בה ביו� שובו מרשעו

  !השל� התרגו� במקו� שחסר.  לפני2 פירוט כינויי הגו# בארמית::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 7

א ָנ אֲא ָנ אֲא ָנ אֲא ָנ     את� = ----////00005555   _  ____ ___= 00005ְְ5ְ5ְ5   .  _________ = ----נַנַנַַנאֲאֲאֲֲא    ___  ______=     ֲא

  ה- = ייייהִהִהִִהיְניְניְניְנאִאִאִִא                היא =    ִאיִהיִאיִהיִאיִהיִאיִהי                  .ה� = ִאיְנה/ִאיְנה/ִאיְנה/ִאיְנה/                   וא   ה=    ִאיה/ִאיה/ִאיה/ִאיה/
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

  .12�8עיי- בקטע תולדות האמוראי� שלפני2 וענה על שאלות 

 רבי שמעו- ב- לקיש המכונה ::::תולדותיותולדותיותולדותיותולדותיו

הינו , בתלמוד הבבלי בש� ריש לקיש

. מגדולי אמוראי אר� ישראל בדור השני

בנעוריו א2 , היה ממשפחה של גדולי תורה

ורבי יוחנ- החזירו , פנה מדר2 התורה

ועשאו , למוטב ונת- לו את אחותו לאשה

אחריו ריש לקיש הניח . לאחד מגדולי הדור

  .חרי# ותלמיד חכ�, ב- צעיר

היה תלמיד מובהק ריש לקיש  ::::רבותיורבותיורבותיורבותיו

אצל רבי ג� למד תורה ו, לרבי יוחנ-

במש2 . אושעיא ואצל רבי יהושע ב- לוי

לרבי לתלמיד חבר לקיש הזמ- נעשה ריש 

 טבריה בראשות ישיבת ולמשנהו, יוחנ-

  .ובהקמת דור האמוראי� הבא

 , ריש לקיש היה גיבור חיל::::ממידותיוממידותיוממידותיוממידותיו

  .  רבי אמי משביכדי להציל אתומסר נפשו 

 לפני ,היה חוזר על משנתו ארבעי� פע�

   . רבו ללמוד ע� רבי יוחנ-שנכנס

 ונמנע מלהנות ,התפרנס מנכסיוריש לקיש 

לא מילא פיו שחוק עקב . מכבוד תורה

וא# , לא נשא פני איש; ב- המקדשרחו

  . בעת הצור2הוכיח את הנשיא 

,  אי- דברי תורה מתקיימי�::::מאמרותיומאמרותיומאמרותיומאמרותיו

).  שבת פג(אלא במי שממית עצמו עליה 

אפילו , אי- מבטלי- תינוקות של בית רב-

  ..)שבת קיט(לבניי- בית המקדש 

  
  !הקטע שלפני2את השל� . 8

רבו המובהק . ____________לאמוראי _____ _______ש לקיש הינו מדור רי

  .___________אצל ו____  ______א2 למד תורה ג� אצל ____, ______היה 

  !הקטע שלפני2את השל� . 9

   .___________ ומשנהו בראשות ישיבת _____,______גיסו של ריש לקיש היה 

  . התורהמכבוד_____ ________ונמנע מ,  חיל___ _________היה 

  ?מי  מסתתר מאחרי המשפטי� הבאי�. 10

  ___________: ריש לקיש הצילו משבי.   ב_________:ב- צעיר ותלמיד חכ�. א
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  ?________________________כיצד התכונ- ריש לקיש ללימודו ע� רבי יוחנ-. 11

  __________: זוהעתק שלוש מילי� מאמרותיו של ריש לקיש המבטאי� דר2 לימוד      

  :מה נאמר בקטע על ריש לקיש בנושאי� הבאי�. 12 ♦

   _____________________________________":תגורו מפני אישלא . "א                  

  _______________________________________:אבילות על החורב-. ב      

        

        מקורות נוספי� לעיו-מקורות נוספי� לעיו-מקורות נוספי� לעיו-מקורות נוספי� לעיו-

ַהNִַי# ְוַהNִַ=י- ְוַה7ְִגי)- ְוָהרַֹמח : ִגי ֵ,י ִמְדָרָ�אֲהו) ִמ7ְַ>, י)ָמא ַחד    ::::אאאא""""עעעעבבא מציעא פד בבא מציעא פד בבא מציעא פד בבא מציעא פד 

ְמ?ה, /ַמ8ַל ָיד /ַמ8ַל ָקִציר . ִמOְֶ<ָצְרֵפ� ַ,ִ=ְבָ�-: ִרִ,י י)ָחָנ- ֲאַמר ... ?ֵמֵאיָמַתי ְמַקְ,ִלי- ט4

: ֲאַמר ֵלי.. ָט?ה ְ,ִלְסָטי/ֵתי. ָיַדעִלְס: ֲאַמר ֵלי.. ִמOְֶ<ַצְחְצָח- ַ,ַ;ִי�: ֵרי� ָלִקי� ?ַמר

0ֲהַנאי ָל2ְ ְ+0ְקְרִביָנ2ְ : ֲאַמר ֵלי.! ָהָכא ִרִ,י ְקר) ִלי, ִרִ,י ְקר) ִלי, ָהָת�? /ַמאי 0ֲהֵנית ִלי

  :ְמע)- ֶ,- ָלִקי�ָנח ַנְפֵ�י. ְ+ִרִ,י ִ�... ֲחַל� ַ+ְע5ֵי. ְ+ִרִ,י י)ָחָנ-. 5ַַחת ַ=ְנֵפי ַהOְִכיָנה

 לפי שהיית לסטי� אתה בקי באות- כלי � ִלְסָט?ה ְ,ִלְסָטי/ֵתי. ָיַדעִלְסָט?ה ְ,ִלְסָטי/ֵתי. ָיַדעִלְסָט?ה ְ,ִלְסָטי/ֵתי. ָיַדעִלְסָט?ה ְ,ִלְסָטי/ֵתי. ָיַדע:  :  :  :  וביאורי מילי�וביאורי מילי�וביאורי מילי�וביאורי מילי�י י י י """"רשרשרשרש

 רב- של � ִרִ,י ְקר) ִליִרִ,י ְקר) ִליִרִ,י ְקר) ִליִרִ,י ְקר) ִלי        . מה הנאה עשית לי כשהחזרתני בתשובה� ַמאי 0ֲהֵנית ִליַמאי 0ֲהֵנית ִליַמאי 0ֲהֵנית ִליַמאי 0ֲהֵנית ִלי   .אומנות

  .לפי שרבי יוחנ- נפגע ממנו,  נפטר� ַנְפֵ�י.ַנְפֵ�י.ַנְפֵ�י.ַנְפֵ�י.ָנח ָנח ָנח ָנח .    הצטער� ֲחַל� ַ+ְע5ֵי.ֲחַל� ַ+ְע5ֵי.ֲחַל� ַ+ְע5ֵי.ֲחַל� ַ+ְע5ֵי.  .לסטי� וראש לה-

ַעד  :ֶ,- ָלִקי�ִ�ְמע)- ַמר ִרִ,י ֲא... 0ִ;י ִא5ְַצד ְ,ִסיְפס/ָפהִרִ,י     ::::ירושלמי תרומות מזירושלמי תרומות מזירושלמי תרומות מזירושלמי תרומות מז

 . ֵלי.ֲאַזל /ַפְיס)- ִויַהב/ֵני.. ֲאָנא ֵאיֵזיל /ְמֵ�יֵזיב ֵלי. ְ,ַחְיָלא. ֲאָנא ִמְתְקִטיל, ַ+ֲאָנא ְקִטיל

ַמה ַ+ֲהָוה : ל)-ַמר  ֲא.ִרִ,י י)ָחָנ-?ת/- 8ֵַ,י . ַוֲאת/- 8ֵַ,י ַס,/- ְוה/א ְמַצֵ>י ֲעֵליכ)-: ל)-ַמר ֲא

        :ָלא ְמט)- 7ִ0י7ְִסיר)ס ַעד ַדֲאַזל/- כ4ְ>ה)-. ְ,ִלְ,כ)- ִמֲעָבד ֵלי. ִיְתֲעב/ד ל)-

ויתפלל , תבואו עמי אצל רבי יוחנ-    ���� ַוֲאת/- 8ֵַ,י ַס,/-ַוֲאת/- 8ֵַ,י ַס,/-ַוֲאת/- 8ֵַ,י ַס,/-ַוֲאת/- 8ֵַ,י ַס,/-:  כנהמקו� ס    ���� ִסיְפס/ָפהִסיְפס/ָפהִסיְפס/ָפהִסיְפס/ָפה: : : : פני משהפני משהפני משהפני משה

  : כול-לא הגיעו לאפיפסרוס עד שנהרגו    ���� ָלא ְמט)- 7ִ0י7ְִסיר)סָלא ְמט)- 7ִ0י7ְִסיר)סָלא ְמט)- 7ִ0י7ְִסיר)סָלא ְמט)- 7ִ0י7ְִסיר)ס: החזרת� אותושעליכ� על 

♣♣♣♣                                                                                                ♣♣♣♣                                                                                         ♣♣♣♣        
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        תתתתדָדָדָָד� ְ�� ְ�� ְ�� ְ�ר ֶ�ר ֶ�ר ֶ�ר ֶ�זָזָזָָזעָעָעָָעלְלְלְְלי ֶאי ֶאי ֶאי ֶא�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .7'1וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי� כל מילה ומשפט. המילי#

        אאאא""""מסכת תענית ד( כה עמסכת תענית ד( כה עמסכת תענית ד( כה עמסכת תענית ד( כה ע

 .ִרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�� ְ�ָדת ְ.ִחיָקא ֵלי, ִמְ+ָתא ט*ָבא

 1ְַקל .ַבד ִמְ+ָתא ְוָלא ֲהָוה ֵלי, ִמיִדי ְלִמְטַע#ֲע

 ֲחַל1 ִלֵ�י, .ְ�ָרא ְ.ת*ָמא ְו1ְַדֵיי, ְ�פ*ֵמי,

  .ְוִני#

 ַחְזי*, ְ.ָקא ָבֵכי ,4ז*ל ַרָ�ַנ� ְל231ֵַלי ֵבי,

ַמאי ַטֲעָמא :  ֲאַמר* ֵלי,, 6ִי ִא5ְַער...ְוָחֵיְ�

ַ.ֲהָוה ָיֵתיב ִע9ִי :  ֲאַמר ְלה*?ָקָבֵכית ְוָחְיַכ5ְ

ִרי ֵלי, ַעד ָמַתי ַמֲא ַו,ַהָ:ד12 ָ�ר*ְ� ה*א

 ,י ֶאְלָעָזר ְ�ִנ:ַמר ִליֲא ַו?ֶאְצַטֵער ְ�ַהאי ָעְלָמא

 ֶאְפ1ָר ?ִניָחא ָלְ� ְ.ֶאְפֵכי, ְלָעְלָמא ֵמֵרי1ָא

 6>ֵ+י :ְלַק9ֵי,ִרי ַמ ֲא?ְ.ִמְתַיְלַד5ְ 1ַ�ְְע5ָא ִ.ְמז2ֵני

 א2 ,י ְטֵפיִיַח ְ.:ִרי ֵלי,ַמ ֲא!ַהאי ְוֶאְפ1ָר

 ִא# :ִרי ְלַק9ֵי,ַמ ֲא.תיְ.ָחִי: יַמר ִל ֲא?ְ.ָחֵייָנא

 ְ�ַהאי 4ְגָרא ְ.<ְמַר5ְ : ֲאַמר ִלי.ָלא ָבֵעיָנא, �6ֵ

 ָיֵהיְבָנא ָלְ� ְלָעְלָמא ְ.<ֵתי 5ְֵליְסֵרי ,ָלא ָבֵעיָנא

ִדְגַלת ת ְוָרְפ� 6ִָיְכְרָוָתא ְ.ִמ1ְָחא ֲאַפְרְסמ�2 ָדַנַה

        :::: ְ�ה*5ְַגְ?ַעִמְ.

        י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#י וביאורי מילי#""""רשרשרשרש

:  היה דחוק ועני'ְ.ִחיָקא ֵלי, ִמְ+ָתא ְ.ִחיָקא ֵלי, ִמְ+ָתא ְ.ִחיָקא ֵלי, ִמְ+ָתא ְ.ִחיָקא ֵלי, ִמְ+ָתא 

 :  הקיז ד#' ֲעַבד ִמְ+ָתאֲעַבד ִמְ+ָתאֲעַבד ִמְ+ָתאֲעַבד ִמְ+ָתא  : הרבה' ט*ָבאט*ָבאט*ָבאט*ָבא

1ְַקל ְ�ָרא 1ְַקל ְ�ָרא 1ְַקל ְ�ָרא 1ְַקל ְ�ָרא :  משהו לטעו#' ִמיִדי ְלִמְטַע#ִמיִדי ְלִמְטַע#ִמיִדי ְלִמְטַע#ִמיִדי ְלִמְטַע#

1ְַדֵיי, 1ְַדֵיי, 1ְַדֵיי, 1ְַדֵיי, : שו#של לקח ש�  ' ְ.ת*ָמאְ.ת*ָמאְ.ת*ָמאְ.ת*ָמא

ֲחַל1 ִלֵ�י, ֲחַל1 ִלֵ�י, ֲחַל1 ִלֵ�י, ֲחַל1 ִלֵ�י, :  זרק אותו בפיו' ְ�פ*ֵמי,ְ�פ*ֵמי,ְ�פ*ֵמי,ְ�פ*ֵמי,

 ' ַחְזי*,ַחְזי*,ַחְזי*,ַחְזי*,:  איבד את ההכרה ' ְוִני#ְוִני#ְוִני#ְוִני#

ֵ+י :  בעול# הזה' ְ�ַהאי ָעְלָמאְ�ַהאי ָעְלָמאְ�ַהאי ָעְלָמאְ�ַהאי ָעְלָמא    : ראוהו ֵ+י 6> ֵ+י 6> ֵ+י 6> <6

 כל זה תעשה , בתמיה' ַהאי ְוֶאְפ1ָרַהאי ְוֶאְפ1ָרַהאי ְוֶאְפ1ָרַהאי ְוֶאְפ1ָר

ועדיי� יש ספק הא# אוולד בשעה של 

 ימי חיי שחייתי כבר ' י ְטֵפיי ְטֵפיי ְטֵפיי ְטֵפייִיִיִִיחַחַחַַח.ְ.ְ.ְְ.: מזונות

ַמר ַמר ַמר ַמר אֲאֲאֲֲא: # רבי# ממה שאני עתיד לחיותה

ולכ� ,  מה שכבר חיית מרובי#' תתתתייייְ.ָחִיְ.ָחִיְ.ָחִיְ.ָחִי

איני , א# כ� ' ָלא ָבֵעיָנאָלא ָבֵעיָנאָלא ָבֵעיָנאָלא ָבֵעיָנא, , , , ִא# �6ִֵא# �6ִֵא# �6ִֵא# �6ֵ:  בכה

 ' ְ�ַהאי 4ְגָראְ�ַהאי 4ְגָראְ�ַהאי 4ְגָראְ�ַהאי 4ְגָרא:  שתחריב לעול#רוצה 

:   את� ל�' ָיֵהיְבָנא ָלְ�ָיֵהיְבָנא ָלְ�ָיֵהיְבָנא ָלְ�ָיֵהיְבָנא ָלְ�: בזה השכר

5ְֵליְסֵרי 5ְֵליְסֵרי 5ְֵליְסֵרי 5ְֵליְסֵרי     : לעול# הבא'    ְלָעְלָמא ְ.<ֵתיְלָעְלָמא ְ.<ֵתיְלָעְלָמא ְ.<ֵתיְלָעְלָמא ְ.<ֵתי

 של ' ְ.ִמ1ְָחאְ.ִמ1ְָחאְ.ִמ1ְָחאְ.ִמ1ְָחא:  נהרות13 ' ַנַהְרָוָתאַנַהְרָוָתאַנַהְרָוָתאַנַהְרָוָתא

מו  כ' ִדְגַלתִדְגַלתִדְגַלתִדְגַלתת ְות ְות ְות ְורָרָרָָרפְפְפְְפ6ִִ6ִ6ִ6:  טהור' ����יָיָיָָיכְכְכְְכדָדָדָָד: שמ�

  : ולכ� חיי�, פרת וחידקל



  
                             אמוראי אר� ישראל                     אמוראי אר� ישראל                     אמוראי אר� ישראל                     אמוראי אר� ישראל                                                                                                                                                                                                                                                                רבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר רבי אלעזר 

        
        

54  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ____________?הקיז ד#צטט שתי מילי# מהקטע בה# נאמר שרבי אלעזר ב� פדת . 1

  _________________?_________ הקזת הד#ימה אכל רבי אלעזר ב� פדת אחר

  _______________________________________?מדוע לא אכל פת ומזו�

  :את המשפטי# הבאי#למי מי אמר . 2

  __________________________________": ְוָחְיַכ5ְָקָבֵכית  ַטֲעָמאַמאי". א

  ______________________________________":י ְטֵפי א2 ְ.ָחֵייָנאִיַחְ.. "ב

  ___________________________":ֲאַפְרְסמ�2ָחא ָיֵהיְבָנא ָלְ� ַנַהְרָוָתא ְ.ִמ1ְ". ג

  __________________________________?ה"מה ביקש רבי אלעזר מהקב. 3

  _________________________________________?ה"מה הציע לו הקב

  __________________________________?הא# קיבל רבי אלעזר הצעה זו

  _________________________?רבי אלעזרתת לל ה הבטיח"מה השכר שהקב. 4

  ______________________________________?בזכות מה זכה לשכר זה

  :וכתובי "רשבעיי� . שרבי אלעזר ב� פדת בכה וחיי�, בסוגיא מסופר. 5

  ?_____________________________________________מדוע בכה. א

  ____________________________________________?_מדוע חיי�. ב

  ". לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, חיי ומזוני, בני: "בגמרא נאמר. 6 ♦

  ______________________________________!הוכח מאמר זה מהסוגיא

  ". ְ.ֶאְפֵכי, ְלָעְלָמא ֵמֵרי1ָא. "7♦

  ?א דוחה"   מה הפירוש שהמהרש

   ______________________________  

  ?א" המהרשמה פירושו של   

   ______________________________  

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

אינו דומה להחריב כל העול# "

 שישתנה שעתו של רבי כדי

אלא על רבי אלעזר קאמר . אלעזר

.  להפו� עולמו ולבוראו שנית'

  ".נשמותכא� על גלגול כיוו� ואולי 
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        תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#

  .14'8וענה על שאלות , עיי� בקטע תולדות האמוראי# שלפני�

 סת# רבי אלעזר בגמרא הוא ::::רבותיורבותיורבותיורבותיודורו ודורו ודורו ודורו ו

דור שני לאמוראי אר� , רבי אלעזר ב� פדת

בצעירותו היה תלמיד של רב . ישראל

א� עלה לאר� ישראל והיה , ושמואל בבבל

וכ� למד , לתלמיד מובהק של רבי יוחנ�

  .ורבי אושעיאג# מפי רבי חנינא תורה 

רבי אלעזר ב� פדת זכה לתואר  ::::תורתותורתותורתותורתו

, ובמות רבי יוחנ� רבו, "מרא דאר� ישראל"

, מילא את מקומו בראשות ישיבת טבריה

  . ולאחר כשנה נפטר א( הוא

, רבי אלעזר היה בקשר קבוע ע# חכמי בבל

:  כלל בידנו.שאל שאלות והשיב תשובות

" שלחו מת#"כל מקו# שנאמר בגמרא 

הכוונה לרבי אלעזר ב� , )ראלמאר� יש(

רבי , רבי אמי ורבי אסי: מתלמידיו. פדת

  .רבי זירא, אבהו

היה עני ,  רבי אלעזר היה כה�::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

,  משל אחרי#תליהנומרוד ולא רצה 

וכששלחו לו מתנות מבית הנשיא סירב 

רוב ". שונא מתנות יחיה: "לקבל# ואמר

ד א� נותר לו ב� אח, בניו מתו עליו בחייו

שבהיותו , מסופר בגמרא. ושמו רבי פדת

, חולה ומתייסר בא רבי יוחנ� רבו לבקרו

  . נת� לו ידו והקימו מחוליו

ובמותו עמד רבי , רבי אלעזר הארי� ימי#

  . אמי במקומו בראשות הישיבה

גדול העושה צדקה יותר מכל  "::::מאמרותיומאמרותיומאמרותיומאמרותיו

גדול המעשה יותר מ� ". "הקרבנות

ריבונו : ה"קבאמרה יונה לפני ה". "העושה

יהיו מזונותי מרורי# כזית , של עול#

ואל יהיו מתוקי# כדבש , ומסורי# ביד�

  ".  ומסורי# ביד בשר וד#

  !הקטע שלפני�את השל# . 8

מובהק  היה תלמיד. _________לאמוראי _____ ___רבי אלעזר ב� פדת שיי� לדור

  .__________למש� ____ ____ ועמד אחריו בראשות ישיבת ,__________של 

  ______________________________?_ בבבלרבותיו של רבי אלעזרמי היו . 9

  ____________________________________?מי היו רבותיו באר� ישראל
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  ?_________________________________ של רבי אלעזרתלמידיומי היו . 10

  ________________________________________?מי היה בנו ותלמידו

  _________________?איזה מתלמידיו של רבי אלעזר כיה� תחתיו כראש הישיבה

  !כתוב אות# ואת טעמ#. שני תארי# המתייחסי# לרבי אלעזר הוזכרו בקטע. 11

  ____________________________________________________.א

  ____________________________________________________.ב

  :מה נאמר בקטע על רבי אלעזר לגבי הדברי# הבאי#. 12

  __________________________________________:מצבו הכלכלי. א

  ________________________________________________:בניו. ב

  _____________________________________________:שנות חייו. ג

  _____________________________?_____ה"לפני הקב אמרה היונהמה . 13 ♦

  ________________?______למה שאמרה היונה מה עשה רבי אלעזר שמתאי# 

). א"בבא בתרא ט ע" (גדול המעשה יותר מ� העושה": פרש את מאמרו של רבי אלעזר. 14 ♦

_____________________________________________________  

        

        מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�

  . 6ְג�2 ִרִ�י ֶאְלָעָזר ֶ�� ְ�ָדת, "4�ְֲהָבָת, Iֶ1ְ5ִה ָתִמיד"    ::::בבבב""""נד ענד ענד ענד עעירובי� ד( עירובי� ד( עירובי� ד( עירובי� ד( 

, 1ֶָהָיה י1ֵ2ב ְוע2ֵסק 25�ַָרה J�ַ*ק ַה5ְַח�25 1ֶל ִצ�2ִרי, <ְמר* ָעָליו ַעל ִרִ�י ֶאְלָעָזר

ַ�ַע# 4ַחת ָ�א <ָד# : ִרִ�י ִיְצָחק ֶ�� ֶאְלָעָזרֲאַמר . *ְסִדינ2 מ*ָטל J�ַ*ק ָהֶעְלי�2 1ֶל ִצ�2ִרי

        :ִלLְל2 *ָמָצא בKָ 2ָר(

 תעשה עצמ� שוגה  התורה בשביל אהבת' 4�ְֲהָבָת, Iֶ1ְ5ִה ָתִמיד4�ְֲהָבָת, Iֶ1ְ5ִה ָתִמיד4�ְֲהָבָת, Iֶ1ְ5ִה ָתִמיד4�ְֲהָבָת, Iֶ1ְ5ִה ָתִמיד    : : : :  וביאורי מילי# וביאורי מילי# וביאורי מילי# וביאורי מילי#יייי""""רשרשרשרש

  : נחש' Kָָר(Kָָר(Kָָר(Kָָר(   :להניח עסקי� ולרו� לדבר הלכה, ופתי

♣                 ♣                 ♣        
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        ההההי�י�י�י��ִ�ִ�ִִ�ה ְנה ְנה ְנה ְנדָדָדָָדה�ה�ה�ה�י ְיי ְיי ְיי ְי�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

 תענית על ידי בית דינו של רבי יהודה ת    לפני� סוגיא המתארת שלושה מקרי� של גזיר

  .1$7וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"למד את הסוגיא בעזרת רש. נשיאה

  

        אאאא""""מסכת תענית ד& כד עמסכת תענית ד& כד עמסכת תענית ד& כד עמסכת תענית ד& כד ע

ְוָלא ֲאָתא  ָ�ֵעי ַרֲחֵמי .ִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�ה ְ*ַזר ַ(ֲעִניָתא

 3ָ2ַה ִא2ָא ִמ1ְמ�ֵאל ָהָרָמִתי ִליה�ָדה ֶ�/ : ֲאַמר.ִמְטָרא

א5י ל5 ְלִמי ,  א5י ל5 ַל56ר 2ֵ4ֶ/ ִנְתָקע,ַ*ְמִליֵאל

�  .ֲחַל4 6ְַעֵ(י8 ַוֲאָתא ִמְטָרא! 4ֶָעְלָתה ְ�ָיָמיו 2ְָ

יְנה� ְלִרִ�י י5ָחָנ/ ְוָלא א5ְדִע, 6ְֵבי ְנִ�י�ה ְ*ַזר ַ(ֲעִניָתא

 ֲאַמר ֵלי8 ֵרי4 . ְלַצְפָרא א5ְדִעיְנה�.�ְלֵרי4 ָלִקי4

ְרָ(א:ָלִקי4 ְלִרִ�י י5ָחָנ/  ! ָהא ָלא ַקֵ�יְלָנא ֲעַל/ ֵמא:

   .ֲאַנ/ ָ�ְתַרְיה� ְ*ִריִריַנ/: ֲאַמר ֵלי8

 ְ(ָנא ְלה� . ְוָלא ֲאָתא ִמְטָרא,6ְֵבי ְנִ�י�ה ְ*ַזר ַ(ֲעִניָתא

ְוָהָיה ִא� ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה " :א4ַ5ְעָיא ְזֵעיָרא 6ְִמ/ ַחְבַרָ;א

2ָל , ָמ4ָל ְלַכָ>ה 4ִֶהיא ְ�ֵבית �ִביָה, "ֶנֶעְ�ָתה ִל4ְָגָגה

;  ֵאי/ 2ָל *�ָפ8 ְצִריָכה ְ�ִדיָקה,ְזַמ/ 4ֵֶעיֶניָה ָיפ5ת

 ֲאת5 ַעְב6ֵי8 .ִריָכה ְ�ִדיָקה 2ָל *�ָפ8 ְצ,ֵעיֶניָה ְטר�ט5ת

ר� ַמ ֲא.�ְרמ5 ֵלי8 ס�ָדָרא ְ�ַצָ�אֵרי8 ְוָקא ְמַצֲער� ֵלי8

2ֵיָו/ ,  6ְָהא ַנֵמי ְמַצַער ַל/, 4ְַבֵקי8: ְ�ֵני ָמאֵתי8ה�ְל

ָלא �ְמִרי ֵלי8 ִמיִדי , 6ֲַחֵזיַנ/ 6ְָכל ִמֵ>י8 ְל��4 4ַָמִי�

   !<(�/ ַנֵמי 4ְַבק�8.  ֵלי8ו4ְָבִקיַנ/

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

נכדו של     $$$$ ִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�הִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�הִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�הִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�ה

 שירדו $ 1ְמ�ֵאל ָהָרָמִתי1ְמ�ֵאל ָהָרָמִתי1ְמ�ֵאל ָהָרָמִתי1ְמ�ֵאל ָהָרָמִתי: רבי

דכתיב הלא קציר , גשמי� בשבילו

 $ ֲחַל4 6ְַעֵ(י8ֲחַל4 6ְַעֵ(י8ֲחַל4 6ְַעֵ(י8ֲחַל4 6ְַעֵ(י8: חטי� היו�

:   לבוקר$    ְלַצְפָראְלַצְפָראְלַצְפָראְלַצְפָרא:  הצטער

ְרָ(א ְרָ(אֵמא: ְרָ(אֵמא: ְרָ(אֵמא:         : מאתמול בערב$ ֵמא:

, אנו גרורי/ אחריה/ $ ְ*ִריִריַנ/ְ*ִריִריַנ/ְ*ִריִריַנ/ְ*ִריִריַנ/

ְזֵעיָרא 6ְִמ/ ְזֵעיָרא 6ְִמ/ ְזֵעיָרא 6ְִמ/ ְזֵעיָרא 6ְִמ/ :  וכמי שקבלנו עלינו

ֵמֵעיֵני ֵמֵעיֵני ֵמֵעיֵני ֵמֵעיֵני     : צעיר שבישיבה$    ַחְבַרָ;אַחְבַרָ;אַחְבַרָ;אַחְבַרָ;א

:  מאירי עיני הע�,  זקני�$    ָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדהָהֵעָדה

 הואיל ובית $    ''''וכווכווכווכו    ֵאי/ ֵעיֶניָה ָיפ5תֵאי/ ֵעיֶניָה ָיפ5תֵאי/ ֵעיֶניָה ָיפ5תֵאי/ ֵעיֶניָה ָיפ5ת

, הנשיא שה� עיני העדה רשעי�

:  שמי�הלא משגיחי� בה� מ/ 

 באו עבדיו של רבי $    ֲאת5 ַעְב6ֵי8ֲאת5 ַעְב6ֵי8ֲאת5 ַעְב6ֵי8ֲאת5 ַעְב6ֵי8

 ְ�ֵני  ְ�ֵני  ְ�ֵני  ְ�ֵני ה�ה�ה�ה�ר� ְלר� ְלר� ְלר� ְלמַמַמַַמאֲאֲאֲֲא: דה נשיאהיהו

 לעבדי עירו אמרו בני $ ָמאֵתי8ָמאֵתי8ָמאֵתי8ָמאֵתי8

    :  עזבוהו$ 4ְַבֵקי4ַ8ְבֵקי4ַ8ְבֵקי4ַ8ְבֵקי8:  דבי נשיאה

  :כלו�    $    ִמיִדיִמיִדיִמיִדיִמיִדי        : שהרי$    6ְָהא6ְָהא6ְָהא6ְָהא
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

        מעשה ראשו/ בסוגיאמעשה ראשו/ בסוגיאמעשה ראשו/ בסוגיאמעשה ראשו/ בסוגיא                    

  _________________ ____?גש�מה עשה רבי יהודה נשיאה ולא הועיל להוריד . 1

  ?_____________________________ ירד גש�  את מי ראה כאחראי לכ� שלא  

   �  _________________________________?שבסו& כ/ ירד גש�  מה גר� לכ

  ?איזה אמורא מדובר במשפטי� הבאי� המצוטטי� מהסוגיאעל . 2

  _______________________________________":יה�ָדה ֶ�/ ַ*ְמִליֵאל. "   א 

  __________________________________________":י8ֲחַל4 6ְַעֵ(".    ב 

  .הוריד גש� בקי�הנביא שמואל והעתק פסוק בו כתוב ש, פרק יב 'עיי/ בספר שמואל א. 3 ♦

     _____________________________________________________  

        מעשה שני בסוגיאמעשה שני בסוגיאמעשה שני בסוגיאמעשה שני בסוגיא                    

  ______________________________? נשיאהשל רבי יהודהמה היה תפקידו . 4

  ___________________________?של רבי יוחנ/ וריש לקישמה היה תפקיד�     

  _________________________? פטורי� מהתעניתשה�ריש לקיש מדוע חשב . 5

  __?_______________________ בתעניתחייבי�  רבי יוחנ/ שג� ה�אמרמדוע     

        מעשה שלישי בסוגיאמעשה שלישי בסוגיאמעשה שלישי בסוגיאמעשה שלישי בסוגיא                    

  ________________________________________?"ֵעיֵני ָהֵעָדה" מי ה�. 6

  _______________________:)י"רש(? מדוע לא הועילה התענית להוריד גשמי�   

  :מי אמר למי את המשפטי� הבאי�. 7

  ________________________________":ָמ4ָל ְלַכָ>ה 4ִֶהיא ְ�ֵבית �ִביָה. "א

  __________________________________":ָהא ַנֵמי ְמַצַער ַל/ 4ַ,6ְְבֵקי8. "ב
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

�        .8$11וענה על שאלות , עיי/ בקטע תולדות האמוראי� שלפני

 רבי יהודה נשיאה הינו דור ::::יחוסו ופעלויחוסו ופעלויחוסו ופעלויחוסו ופעלו

ונכדו של רבי יהודה , הנשיאתשיעי להלל 

רבו המובהק היה רב/ גמליאל . הנשיא

  . ומקו� מגוריו היה בטבריה, אביו

רבי יהודה נשיאה כיה/ כנשיא הסנהדרי/ 

לפיכ� זכה לתואר , בדור השני לאמוראי�

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

א� נהג נשיאותו ברמה ודאג לכבוד 

נו רבי בתקופתו כיה. הנשיאות והסנהדרי/

, יוחנ/ וריש לקיש בראשות ישיבת טבריה

  .ואחר כ� רבי אלעזר ב/ פדת ורבי אמי

רבי יהודה דאג מאוד לחינוכ� של תינוקות 

ושלח חכמי� לבדוק את מצב , של בית רב/

, התקי/ תקנות שונות. החינו� בעיירות

  . ובכלל/ התיר לאכול שמ/ של נכרי�

 בימי רבי יהודה נשיאה שלטה ::::תקופתותקופתותקופתותקופתו

לכות רומי על ישראל ביד חזקה והטילה מ

ורבי יהודה נשיאה היה , מיסי� רבי�

  . אחראי על גביית� עבור המלכות

שרבי יהודה נשיאה נאל� , במדרש מסופר

וריש , להטיל מיסי� ג� על תלמידי חכמי�

�לפי , לקיש בתמיכת רבי יוחנ/ התנגד לכ

שתלמידי חכמי� אינ� צריכי� שמירה 

  . ני דור�ותורת� מגינה על ב

ע� פטירתו של רבי יהודה נשיאה מילא בנו 

, רב/ גמליאל את מקומו כנשיא הסנהדרי/

וסמכות , אול� מעמד הנשיאות הל� ונחלש

לימוד התורה ופסיקת ההלכה עברה 

בהדרגה לראשי הישיבות באר� ישראל 

  .ובבבל

  

  .הפרטי� הבאי� לגבי רבי יהודה נשיאהאת כתוב . 8

  __________________________________________:ש� אביו ורבו. א 

  ______________________________________________:ש� סבו. ב    

  ?על מי נאמר בקטע. 9

  ________________________________:וענוות/ צנוע, גדול בתורההיה . א    

  __________________________: מיסי� על תלמידי חכמי�להטלת התנגד. ב    
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  ___________________________?___ התקי/ רבי יהודה נשיאהאיזה תקנה. 10

  _______________________________?לעיירותלאיזה צור� שלח חכמי�       

  ?__________________הרומי על רבי יהודה נשיאהאיזה תפקיד הטיל השלטו/ . 11

  _____________________?____ לאור זהמה נאל� רבי יהודה נשיאה לעשות      

  ___________________________________? על כ�החכמי�כיצד הגיבו       

  

        מקורות נוספי� לעיו/מקורות נוספי� לעיו/מקורות נוספי� לעיו/מקורות נוספי� לעיו/

 ֵאי/ ָהע5ָל� ִמְתַקֵ;� ֵאָ>א :ֲאַמר ֵרי4 ָלִקי4 ִמ��1 ִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�ה ::::בבבב""""שבת ד& קיט עשבת ד& קיט עשבת ד& קיט עשבת ד& קיט ע

 ֵאי/ : ַוֲאַמר ֵרי4 ָלִקי4 ִמ��1 ִרִ�י ְיה�ָדה ְנִ�י�ה./4ְ�ִִביל ֲהֵבל ִ(ינ5ק5ת 4ֶל ֵ�ית ַרַ�

   .>� ְלִבְנַי/ ֵ�ית ַה3ְִק46ָי ֲאִפ,ְמַבKְִלי/ ִ(ינ5ק5ת 4ֶל ֵ�ית ַרַ�/

י/ ית ִדֵב ְ�ת5י/ א5ִקְלא ַמַטָחיא ֶשִֹשָנ: ֵרי4 ָלִקי4 ֲאַמר ::::בבבב""""ירושלמי סנהדרי/ ד& ז עירושלמי סנהדרי/ ד& ז עירושלמי סנהדרי/ ד& ז עירושלמי סנהדרי/ ד& ז ע

  .קַרֲע, ֵרי4 ָלִקי4ס ְלפ5יְ(ִמ/ ְלַתְנח ִ*ַל4ָ. סַעָכיא ְוָיִש/ ְנָדי�ִרִ�י ע ַמֲש. הָשל5ל 4ְֶש

ה 3ָָל: ֲאַמר ֵלי8, אַדוָעית ְוֵ�ְליא ִֹש/ ָנָדי�ִרִ�י  קיִלְסא ְוַדוָעית ְוֵ�ְל י5ָחָנ/ִרִ�י ק יִלר ְסַחָמְל

? י/ִחְפא ָטָדֲחְב�: ֲאַמר ֵלי8. י8ֵדא ְיָדֲחח ְ�ַפי ָטֵר4ְ? איָתְיָרא5ה 6ְיָל/ ִמָל ֲאַמרי ִרית ָמֵל

  . י8ֵמָדֳקק ְל5יMת ִנ<ְוֲאָנא ר ַחָמְל: ֲאַמר ֵלי8. אָלָלִקי4 ֶ�/ א ָלְו: ֲאַמר ֵלי8

            : בית מדרש$ אאאאדַדַדַַדוָעוָעוָעוָעית ְוית ְוית ְוית ְו�ֵ�ֵ�ֵֵ�            : נכנס$ קקקקיייילִלִלִִלסְסְסְְס            : ברח$ קקקקרַרַרַַרעֲעֲעֲֲע            : גדוד$ ////תַתַתַַתנְנְנְְנ*ִ*ִ*ִִ*        ::::ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�

 $ חחחחפַפַפַַפי ָטי ָטי ָטי ָטרֵרֵרֵֵר4ְְ4ְ4ְ4 : אומר לנו דברי תורהלמה אי/ מורנו ,  אמר הנשיא לרבי יוחנ/$ יייירִרִרִִרית ָמית ָמית ָמית ָמה ֵלה ֵלה ֵלה ֵל3ָָ3ָ3ָ3לָלָלָָל

דברי  בלא ריש לקיש לא אוכל לומר $א א א א לָלָלָָל ֵרי4 ָלִקי4ֵרי4 ָלִקי4ֵרי4 ָלִקי4ֵרי4 ָלִקי4א א א א לָלָלָָלוְוְוְְו        : כ& ביד אחתמוחההתחיל 

א  :תורה ָנ אֲא ָנ אֲא ָנ אֲא ָנ       :נצא לקראתו     אני ואתה$ י8י8י8י8מֵמֵמֵֵמדָדָדָָדקֳקֳקֳֳקק ְלק ְלק ְלק ְל5555יMיMיMיMנִנִנִִנת ת ת ת <<<<וְוְוְְו    ֲא

        

♣              ♣              ♣        
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        אאאאנָנָנָָנב ה�ב ה�ב ה�ב ה�רַרַרַַר

8�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"עזרת רש שלפני� בסוגיאלמד את ה        .  

        בבבב""""מסכת ברכות ד� ה עמסכת ברכות ד� ה עמסכת ברכות ד� ה עמסכת ברכות ד� ה ע

ַרב ה�ָנא ְ+ִקיפ� ֵלי) 'ְרַ&ע ְמ$ה ַ#ֵ"י 

 ַעל ְלַגֵ&י) ַרב ְיה�ָדה ֲאח�) ְ#ַרב .ְ#ַחְמָרא

ַרב ִאָ#א ַ&ר  ְו$ְמִרי ַל) ,ִס0ָא ַחִ/יָדא ְוַרָ&ַנ.

 ! ִלַע2ֵ. ָמר ְ&ִמ0ֵי): ַוֲאַמר� ֵלי),'ֲהָבה ְוַרָ&ַנ.

 ֲאַמר� ?�ִמי ֲח4ִיְדָנא ְ&ֵעיַנְיכ�: ֲאַמר ְלה�

ְד4ָא ְ&ִריְ� ה�א ְ#ָעֵביד : ֵלי) ִמי ֲח4ִיד ק6

ִאי ִא7ָא ַמא. :  ֲאַמר ְלה�?ִ#יָנא ְ&ָלא ִ#יָנא

ָהִכי :  ֲאַמר� ֵלי)! ֵליַמא,0ְָתאַלי ִמ4ְ#ִַמע ֲע

 . ְ#ָלא ָיֵהיב ָמר 4ְִבי4ָא ְל$ִריֵסי),4ְִמיַע ַל.

 ָהא ?ִמי ָקא 4ֵָביק ִלי ִמיִדי ִמֵ"י): ֲאַמר ְלה�

ַהְינ� ְ#$ְמִרי :  ֲאַמר� ֵלי)!ָקא 8ֵָניב ֵלי) 0ֵ67י)

 ֲאַמר .ָטֵעי�ב ְוַטֲעָמא נ: ָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְ:ֱאָנ4ֵי

 ִא7ָא .ַקֵ&יְלָנא ֲעַלי ְ#ָיֵהיְבָנא ֵלי): ְלה�

 ְוִאי7ָא .ֲהַדר ַח0ָא ַוֲהָוה ַחְמָרא: ְ#$ְמִרי

  . ִא2ַַ>ר ַח0ָא ְוִאְזַ#ַ&. ִ&ְדֵמי ְ#ַחְמָרא: ְ#$ְמִרי

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

� ְ#ַחְמָראְ#ַחְמָראְ#ַחְמָראְ#ַחְמָרא:   חביות�    ַ#ֵ"יַ#ֵ"יַ#ֵ"יַ#ֵ"י:   החמיצו�    ְ+ִקיפ�ְ+ִקיפ�ְ+ִקיפ�ְ+ִקיפ� 

ִלַע2ֵ. ָמר ִלַע2ֵ. ָמר ִלַע2ֵ. ָמר ִלַע2ֵ. ָמר :  אליו נכנס �    ַעל ְלַגֵ&י)ַעל ְלַגֵ&י)ַעל ְלַגֵ&י)ַעל ְלַגֵ&י):  של יי.

:   וכי�    �ִמי�ִמי�ִמי�ִמי:   יפשפש במעשיו� ְ&ִמ0ֵי)ְ&ִמ0ֵי)ְ&ִמ0ֵי)ְ&ִמ0ֵי)

�    ִא7ָאִא7ָאִא7ָאִא7ָא:   א��    ִאיִאיִאיִאי:   חשוד אני�    ֲח4ִיְדָנאֲח4ִיְדָנאֲח4ִיְדָנאֲח4ִיְדָנא 

 ששמע � ַלי ִמ0ְָתאַלי ִמ0ְָתאַלי ִמ0ְָתאַלי ִמ0ְָתא4ְ#ִַמע ֲע4ְ#ִַמע ֲע4ְ#ִַמע ֲע4ְ#ִַמע ֲע:   מי�    ַמא.ַמא.ַמא.ַמא.:  יש

� ֵליַמאֵליַמאֵליַמאֵליַמא:  עלי דבר שאני צרי� לחזור בי 

    4ְִבי4ָא4ְִבי4ָא4ְִבי4ָא4ְִבי4ָא:    נות.�    ָיֵהיבָיֵהיבָיֵהיבָיֵהיב:   כ��    ָהִכיָהִכיָהִכיָהִכי:  יודיעני

�כש� : ותנ.,  חלקו בזמורות הגפ.

    4ֵָביק4ֵָביק4ֵָביק4ֵָביק    : שחולקי. ביי. כ� חולקי. בזמורות

�0ֵי):   משהו�    ִמיִדיִמיִדיִמיִדיִמיִדי        : משאיר 0ֵי)8ֵָניב ֵלי) 67 0ֵי)8ֵָניב ֵלי) 67 0ֵי)8ֵָניב ֵלי) 67 �    8ֵָניב ֵלי) 67���    

�    ָ&ַתרָ&ַתרָ&ַתרָ&ַתר: הוא גונב לי הרבה יותר מחלקו 

� ב ְוַטֲעָמא ָטֵעי�ב ְוַטֲעָמא ָטֵעי�ב ְוַטֲעָמא ָטֵעי�ב ְוַטֲעָמא ָטֵעי�נ:נ:נ:נ:ָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְ:  אחרי 

:  וע� טע� גניבההגונב מ. הגנב א� הוא ט

 ִא7ָא ְ#$ְמִריִא7ָא ְ#$ְמִריִא7ָא ְ#$ְמִריִא7ָא ְ#$ְמִרי:   אני מקבל עלי�    ַקֵ&יְלָנא ֲעַליַקֵ&יְלָנא ֲעַליַקֵ&יְלָנא ֲעַליַקֵ&יְלָנא ֲעַלי

��    ַח0ָאַח0ָאַח0ָאַח0ָא        : חזר�    ֲהַדרֲהַדרֲהַדרֲהַדר:   יש שאומרי� 

: נמכר�    ִאְזַ#ַ&.ִאְזַ#ַ&.ִאְזַ#ַ&.ִאְזַ#ַ&.:  התייקר�    ִא2ַַ>רִא2ַַ>רִא2ַַ>רִא2ַַ>ר: חומ<

  

  שאלות

  ___________________________":ָהִכי 4ְִמיַע ַל.. "א: פרש ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 1

  ____________________________":ְמִרי ֲהַדר ַח0ָא ַוֲהָוה ַחְמָרא 7ָ$#ְאיִא". ב    

ָכא:    יש = אאאאי7ָי7ָי7ָי7ָאִאִאִִא!      שי� לב ָכאָה ָכאָה ָכאָה יָכא:    כא.=     ָה יָכאֵה יָכאֵה יָכאֵה י:     היכ.=     ֵה יִכ יֵה יִכ יֵה יִכ יֵה יִכ י:    אי�=     ֵה ִכ יָה ִכ יָה ִכ יָה ִכ   :כ�=     ָה
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  ___________________________?__תמורת עבודתו בשדה אריסמקבל ה מ. 2

  ____________________________?_דהומה מקבל שכיר תמורת עבודתו בש    

  !פרש משמעות המשפטי� שלפני� .3

  _________________________________":ִמֵ"י)ִמי ָקא 4ֵָביק ִלי ִמיִדי ". א

  ________________________________":ב ְוַטֲעָמא ָטֵעי�נ:ָ&ַתר 8ַָ"ָבא 8ְ. "ב

  .פט ממנו אפשר ללמוד כללי� אלוצטט מהקטע את המש. לפני� שני כללי� מוסריי� .4

  _________________________!פשפש במעשי�, א� קרה ל� אסו. כלכלי. א

  _________________________! אל תל� בדר� רמייה� ג� כשהצדק אית� . ב

  ?____________________________ מהזמורותמדוע רב הונא לא נת. לאריס .5

  ______________________________ ____? על טענתו זוחכמי� השיבו מה    

  ?מה קרה לאחר שרב הונא קיבל עליו לתת לאריס חלקו בזמורות .6

  _____________________________________________: ראשונהדעה    

  ______________________________________________:    דיעה שנייה
  

  __________?התקשו תוספותבמה . א. 7 ♦

        _ ________________________  

  ______________?_מה תשובת�.      ב

         _______________________ __  

        תוספותתוספותתוספותתוספות

 הרבה צדיקי� יש � דינא בלא דינאדינא בלא דינאדינא בלא דינאדינא בלא דינא

אלא ה� היו , שלוקי. בגופ� ובממונ�

,  יודעי� שלא היה נות. שבישא לאריסיה

  :והיו  רוצי�  לרמוז לו שלא יעשה עוד

        

  ?וספותתשאלת ל,  יהוידעהב. השיב מה. 8 ♦

         ________________________  

__      ______________________  

__   ______________________  

________________________     

        ב. יהוידעב. יהוידעב. יהוידעב. יהוידע

כל הפסד ש,  סברו חכמי�� דינא בלא דינאדינא בלא דינאדינא בלא דינאדינא בלא דינא

כי זה .  של אהבה.יסוריממו. אינו גדול ב

שלא � ג� לענייו, מגיע ג� לבניו ובני ביתו

לרב שהיה וכיו. .  צדקה בהרווחהלתתיוכל 

: יסורי. של אהבהזהאי. ,  הפסד גדולהונא
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  תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

14�9וענה על שאלות , עיי. בקטע תולדות האמוראי� שלפני�.  

 רב הונא הינו גדול ::::יחוסו וגדולתו בתורהיחוסו וגדולתו בתורהיחוסו וגדולתו בתורהיחוסו וגדולתו בתורה

ונצר למשפחת , אמוראי בבל בדור השני

היה תלמיד מובהק של רב . ראש הגולה

אחר פטירת . ולמד תורה ג� מפי שמואל

מילא רב הונא את מקומו בראשות , רב

  .ועמד בראשה כארבעי� שנה, ישיבת סורא

בתקופת רב הונא הפכה ישיבת סורא 

ע� . למרכז התורה הגדול ביותר בבבל

רת רבי יוחנ. גדול אמוראי אר< ישראל פטי

התקבל רב הונא , וראש ישיבת טבריה

  .כגדול הדור ג� באר< ישראל

 רב הונא היה רב חבר לגדולי ::::תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו

רב נחמ. , רב יהודה: ביניה�, תלמידי רב

, רבה: מתלמידיו המובהקי�.  ורב חסדא

 בישיבתו של רב הונא .רב ששת ,רב יוס�

ועוד , י� קבועי�היו שמונה מאות תלמיד

אלפי תלמידי� שבאו לשמוע את דרשותיו 

  ).תשרי וניס.(בחודשי ירחי כלה 

  צא.היה רועה     רב הונא::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

, בצעירותו היה עני מרוד. ועובד אדמה

 לקנות יי. לקידושלווה כס� כדי ומסופר ש

וכשנודע הדבר , כמשכו.את חגורתו ונת. 

 , יקר שיתכסה במשיביר� אותו �לרב 

  . והתקיימה בו הברכה ונהיה עשיר מופלג

 ,רב הונא הרבה בצדקה ונדיבות לעניי�

 זכה רב הונא. ודאג לצורכי העיר והציבור

ונקבר במערת רבי חייא , לזקנה מופלגת

הספידו ,  רב הונאמשנפטר. באר< ישראל

ראוי היה רבינו : " תלמידורבי אבא

 אלא שבבל גרמה ,שתשרה עליו שכינה

מילא ,  מותויאחר. )ו< לאר<שהיא ח ("לו

  :רב חסדא את מקומו בראשות הישיבה

  

  !השל� את הקטע שלפני�. 9

  ._______של אמוראי_______ ושיי� לדור______, ___רב הונא מיוחס למשפחת

  !הקטע שלפני�את השל� . 10

  מותו יואחר, שנה____ ______במש�___________, רב הונא כיה. כראש ישיבת     

  .את מקומו בראשות הישיבה____ ___________מילא 
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  ___________________________________?_רבותיו של רב הונאהיו מי . 11

  __________________________________?__לרב חבררב הונא למי היה      

  ____________________________________? תלמידיו המובהקי�מי היו     

  ?______________________ של רב הונאהיו בישיבתוי� קבועכמה תלמידי� . 12

  ___________________? כלהאת דרשותיו בירחי  לשמועכמה תלמידי� נאספו      

  ______________________________________ ?רב הונא התפרנסממה . 13

  _________________________________________? העשירבזכות מה      

  :למה הוזכרו האמוראי� הבאי� בקטעהקשר ב. 14

  _____________________________________________: רבי יוחנ..א     

  _____________________________________________: רבי חייא.ב     

        

        מקורות נוספי� לעיו.מקורות נוספי� לעיו.מקורות נוספי� לעיו.מקורות נוספי� לעיו.

ר ֵמָהֵני ִמ0ֵי ֵליַמא ַל. ָמ: ֲאַמר ֵלי) ָרָבא ְלַרְפָר� ַ&ר JָJַא ::::בבבב""""מסכת תענית ד� כ עמסכת תענית ד� כ עמסכת תענית ד� כ עמסכת תענית ד� כ ע

 ֲהו: ַמJְִקי. ֵלי) ְ&ג�ַהְרָקא ,ָכל י:ָמא ְ#ֵעיָבא : ֲאַמר ֵלי)!ְמַע0ְָיָתא ַ#ֲהָוה ָעֵביד ַרב ה�ָנא

י ֶאְפ4ָר ִא. )ר ַלַת ֲהָוה ָס, ְוָכל ֲא4ִיָתא ַ#ֲהַות ְרִעיְעָ+א.) ְלכ0ַ6) ָמָתאְ#ַדֲהָבא ְוָסַיר ַל

 ֲהָוה Jַָתח , 7ִי ֲהָוה 7ְָרְ� ִרְפָ+א.) ִאיה� ִמִ#יֵדי)ֵני ַל ָ&,ְוִאי ָלא ֶאְפ4ָר, )ַלֵני  ָ&,ְלָמַר)

   ! ֵליֵתי ְוֵליכ�ל, 7ָל ַמא. ִ#ְצִריְ�:ְלָבֵבי) ְו$ַמר

:   היה עושה� ֲהָוה ָעֵבידֲהָוה ָעֵבידֲהָוה ָעֵבידֲהָוה ָעֵביד:    אלו הדברי�� ָהֵני ִמ0ֵיָהֵני ִמ0ֵיָהֵני ִמ0ֵיָהֵני ִמ0ֵי:    יאמר לנו� ֵליַמא ַל.ֵליַמא ַל.ֵליַמא ַל.ֵליַמא ַל.  ::::ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�

   :מרכבה של זהב � ג�ַהְרָקא ְ#ַדֲהָבאג�ַהְרָקא ְ#ַדֲהָבאג�ַהְרָקא ְ#ַדֲהָבאג�ַהְרָקא ְ#ַדֲהָבא:  �מוציאיהיו  � ֲהו: ַמJְִקי.ֲהו: ַמJְִקי.ֲהו: ַמJְִקי.ֲהו: ַמJְִקי.:  יו� מעונ. �    :ָמא ְ#ֵעיָבא:ָמא ְ#ֵעיָבא:ָמא ְ#ֵעיָבא:ָמא ְ#ֵעיָבאיייי

0ַ) ָמָתא 0ַ) ָמָתאכ6 0ַ) ָמָתאכ6 0ַ) ָמָתאכ6 :   בעל הכותל� ָמַר)ָמַר)ָמַר)ָמַר) : הרס � ררררתַתַתַַתסָסָסָָס:   רעוע כותל� ֲא4ִיָתא ְרִעיְעָ+אֲא4ִיָתא ְרִעיְעָ+אֲא4ִיָתא ְרִעיְעָ+אֲא4ִיָתא ְרִעיְעָ+א:  עירכל ה � כ6

  : דלת ביתו� ָבֵבי)ָבֵבי)ָבֵבי)ָבֵבי)   : פת� ִרְפָ+אִרְפָ+אִרְפָ+אִרְפָ+א:   היה כאשר � 7ִי ֲהָוה7ִי ֲהָוה7ִי ֲהָוה7ִי ֲהָוה  :  משלו� ִמִ#יֵדי)ִמִ#יֵדי)ִמִ#יֵדי)ִמִ#יֵדי):     הוא� ִאיה�ִאיה�ִאיה�ִאיה�

♣                            ♣                           ♣        



  
        רב יהודהרב יהודהרב יהודהרב יהודה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        אמוראי בבלאמוראי בבלאמוראי בבלאמוראי בבל

        

        

65  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  ההההדָדָדָָדה�ה�ה�ה�ב ְיב ְיב ְיב ְירַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש,    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1#7וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט, המילי�

  

        בבבב"""" ע ע ע עמסכת תענית ד& כדמסכת תענית ד& כדמסכת תענית ד& כדמסכת תענית ד& כד

 . ְ+ִרְפָ.אָפְרִציַרב ְיה�ָדה ֲחָזא ַהְנה� ֵ+י ְתֵרי ַ(ֲהו' ָקא 

 ֲהָוה ,ָיֵהיב ֵעיֵני1,  3ְַמע ִמ12ַ ִא0ָא ָ/ְבָעא ְ+ָעְלָמא,ֲאַמר

   .0ְַפָנא

 :4ָ3ֵַעי1 ֲאַמר� ֵלי1 ַרָ+ַנ! ְלַרב 0ֲַהָנא ְ+ֵרי1 ְ(ַרב ְנח'ְנָיא

 ִנַע7ְֵיי1 ְ(ִל�6ק ְ+ִפְתָחא ְ(ָסמ�ְ� , ִ(3ְִכיַח ַק4ֵי1,ָמר

  . ַפק ְל�3ָקא ַע7ְֵיי1 �ְנ.ְל�3ָקא

א 6ְָס9:0:  ֲאַמר� ֵלי1?ַמאי ַהאי:  ֲאַמר ְלה�.ֲחָזא �20ְִפָיא

 0ְַפָנא , 3ְַמע ִמ12ַ, ֲאַמר. ְ(ָקא ִמְזַ(ַ+!ָקְיִמיִ(ְתָמֵרי 

   !& ִלי ְמָסאַניל' 3ְ: ֲאַמר ֵלי1 ְל4ָ3ֵַעי1!ְ+ָעְלָמא

 0ִי ְמָטא ְלִמ3ְַל& .ִמְטָרא ַוֲאָתא ,3ְַל& ֵלי1 ַחד ְמָסאָנא

=ַמר ַהָ?ד'3 ָ+ר�ְ� :  ֲאָתא ֵאִלָ<ה� ַוֲאַמר ֵלי1,=ֳחֵריָנא

   . ַמֲחִריְבָנא ְלָעְלָמא, =ֳחֵריָנאְ.ַפְל ִאי 3ָ:ה�א

        י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 זורקי� פת זה # ָפְרִצי ְ+ִרְפָ.אָפְרִצי ְ+ִרְפָ.אָפְרִצי ְ+ִרְפָ.אָפְרִצי ְ+ִרְפָ.א

:   נת! עיניו# ָיֵהיב ֵעיֵני1ָיֵהיב ֵעיֵני1ָיֵהיב ֵעיֵני1ָיֵהיב ֵעיֵני1:   לזה

 # 4ָ3ֵַעי4ָ3ַ1ֵעי4ָ3ַ1ֵעי4ָ3ַ1ֵעי1        : רעב# ָנאָנאָנאָנא0ְַפ0ְַפ0ְַפ0ְַפ

 מצוי #    3ְִכיַח ַק4ֵי3ְ1ִכיַח ַק4ֵי3ְ1ִכיַח ַק4ֵי3ְ1ִכיַח ַק4ֵי1    : משמשו

 יעשנו שיצא #    ִנַע7ְֵיי1ִנַע7ְֵיי1ִנַע7ְֵיי1ִנַע7ְֵיי1:  לפניו

 קיבו@ # �20ְִפָיא�20ְִפָיא�20ְִפָיא�20ְִפָיא    :לחו@

    :   מה זה# ַמאי ַהאיַמאי ַהאיַמאי ַהאיַמאי ַהאי    :אנשי�

 על כלי מלא # א ִ(ְתָמֵריא ִ(ְתָמֵריא ִ(ְתָמֵריא ִ(ְתָמֵרי6ָָ6ָ6ָ6סְסְסְְס9999:0:0:0:0

    &&&&ל'ל'ל'ל'3ְְ3ְ3ְ3    : נמכר# ִמְזַ(ַ+!ִמְזַ(ַ+!ִמְזַ(ַ+!ִמְזַ(ַ+!    :תמרי�

לש� ,  נעליי####    ְמָסאַניְמָסאַניְמָסאַניְמָסאַני:  חלו@#

    ####    ַחד ְמָסאָנאַחד ְמָסאָנאַחד ְמָסאָנאַחד ְמָסאָנא    : ותפילהעינוי

 כאשר #    0ִי ְמָטא0ִי ְמָטא0ִי ְמָטא0ִי ְמָטא        :נעל אחת

  :אחר    ####    =ֳחֵריָנא=ֳחֵריָנא=ֳחֵריָנא=ֳחֵריָנא            :הגיע

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

        !התשובה הנכונהאת סמ! ? על איזה חטא הקפיד רב יהודה וגר� בכ� לרעב בעול�.  1

  .       שנאת אחי�.    ב                .                       ליצנות.      א          

  .בזיו! בית המדרש.   ד                .               השחתת מזו!.        ג       
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  ?מי אמר למי. 2

  __________________________": ְ(ָסמ�ְ� ְל�3ָקאָחאִנַע7ְֵיי1 ְ(ִל�6ק ְ+ִפְת".     א

  ________________________________________":ְמָסאַני ִלי &ל'3ְ". ב    

  _______________________________________":ְלָעְלָמא ַמֲחִריְבָנא". ג    

  :מה הביא את רב יהודה לעשות את הדברי� הבאי�. 3

  ____________________________________________:לצאת לשוק.     א

  _______________________________________:לבקש חליצת נעליו.     ב

  ?שה רב יהודה ובכ� גר� לדברי� הבאי�איזה פעולה ע. 4

  _________________________________________________:רעב.    א

  _____________________________________________:גש�ירידת .    ב

  ?_____________________)י"רש (נעליואת חלו@ ל ביקש רב יהודה מה לצור�. 5

  __________________________________?_    מה קרה כשחל@ נעל ראשונה

  __________?______________________    ומה קרה כשבא לחלו@ נעל שנייה

   __________________:'ָקְיִמי' העתק מהסוגיא משפט ע� המילה ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 6

  _____________________:'ָקא' ע� הקידומת מילי� נוספותי ת העתק מהסוגיא ש  

ֵאי�: שי� לב    ֵאי�ָק ֵאי�ָק ֵאי�ָק י, , , , ָק ֵא יָק ֵא יָק ֵא יָק ֵא עומד =     קָקָקָָק /  /  /  / אאאאקָקָקָָק  . העמדה=    א'ִקיְמָתאא'ִקיְמָתאא'ִקיְמָתאא'ִקיְמָתא  .עומדי�=  ָקְיִמיָקְיִמיָקְיִמיָקְיִמי     .עומד=     ָק

  .כעי! הכנה לפעולה, להדגשה, לפני כל פועל' אָק' בארמית באה המילה ).קיצור של קאי(

  השחתתגורמתלמה , כתוב במילה אחת .7♦

  ? כזית מפחותהשחתת באפילו  , פת     

  ______________:לפי ההלכה. א 

  ______________:הסוגיאלפי .   ב  

        ח סימ! קפח סימ! קפח סימ! קפח סימ! קפ""""ע אוע אוע אוע או""""שושושושו

שלא , קוד� שיטול ידיו יכבד הבית) ג(

  : ישארו ש� פירורי! וימאסו במי� של נטילה

רורי! שאי! בה� יפ שמותר לאבד פ"אע )ד(

  :כזית מכל מקו� קשה לעניות
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

  .8#11לות וענה על שא, עיי! בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

סת� רב יהודה בגמרא הוא רב     ::::רבותיורבותיורבותיורבותיו

מגדולי אמוראי בבל , יהודה בר יחזקאל

וזרח השמש ובא : "ל"דרשו חז. בדור השני

 משנפטר רבי יהודה הנשיא #" השמש

. "נולד רב יהודה בבבל, באר@ ישראל

, בצעירותו למד רב יהודה תורה מפי אביו

ובמות רב , אחר כ� למד בסורא אצל רב

לתלמידו המובהק של שמואל היה 

  .בנהרדעא

יסד רב ,  רבו אחר פטירת שמואל::::ישיבתוישיבתוישיבתוישיבתו

ישיבה (יהודה ישיבה חדשה בפומבדיתא 

, ועמד בראשה)  שנה800 #שהתקיימה כ

 בחיר #א� עדיי! כפו& היה לרב הונא 

תלמידי רב וממלא מקומו בראשות ישיבת 

, משחרבה נהרדעא ונפטר רב הונא. סורא

וישיבתו הפכה , הפ� רב יהודה לגדול הדור

  .רחבי בבלכל למקו� התורה המרכזי ב

רב יהודה היה מלומד     :::: ומידותיו ומידותיו ומידותיו ומידותיומעשיומעשיומעשיומעשיו

רב יהודה חיבב מאוד את אר@ . בנסי�

שהיה מרוב ו, ישראל ואת לשו! הקודש

תפלל רק אחת לשלושי� ה # עמל בתורה

 וא& נידה ,לא נשא פני אישרב יהודה . יו�

ג� לא ו, תלמיד חכ� גדול בשעת הצור�

  .להוכיח את שמואל רבומנמנע 

צחק בר בנו רב י    ::::מתלמידיו המובהקי�מתלמידיו המובהקי�מתלמידיו המובהקי�מתלמידיו המובהקי�

גדולי אמוראי בבל (רבה ורב יוס& , יהודה

ורבי זירא שעלה לאר@ , )בדור השלישי

; רב יהודה זכה והארי� ימי�. ישראל

מילא רבה תלמידו את מקומו , משנפטר

  :בראשות הישיבה

  

  !של רב יהודהותלמידיו ציי! שמות רבותיו . 8

  _________________________________________________:רבותיו   

   ________________________________________________:תלמידיו   

  ? ישיבה עמדו האמוראי� הבאי�הז איות שלבראש. 9

      ____________________:שמואל. ב__   ____________________:רב.    א

  ___________________:רב הונא. ד______   ____________:רב יהודה.    ג
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  :מי נאמר בקטעעל . 10

  __________________________________  _____:עלה לאר@ ישראל. א

  ___________________________________________:הארי� ימי�. ב

  .שמואל, רב הונא, רב יהודה:  הבאי�השל� בקטע שלפני� את שמות האמוראי�. 11

ו התלכדו התלמידי� סביב במות. לגדול אמוראי בבל ________  חברו הפ�רב     במות 

  . לגדול הדור___________ היה במות רב הונא.  בחיר תלמידי רב___________

        

        מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!

 ַ(ֲאַמר . ַה<'� נ'ַלד ַרב ְיה�ָדה ְ+ָבֶבל:0ִי ֲהָוה ִניָחא ַנְפ3ֵי1 ְ(ִרִ+י ֲאַמר ::::קידושי! ד& עבקידושי! ד& עבקידושי! ד& עבקידושי! ד& עב

 נ'ַלד , 4ֵ3ֶ0ְת ַרב ְיה�ָדה; נ'ַלד ַרב ְיה�ָדה, 4ֵ3ֶ0ְת ִרִ+י;ַלד ִרִ+י נ',4ֵ3ֶ0ְת ִרִ+י ֲעִקיָבא :ָמר

 ְלַל4ְָדְ� 3ֵֶאי! ַצִ(יק ִנְפָטר ִמ! ָהע'ָל� ַעד 2ִ3ְֶבָרא ַצִ(יק . נ'ַלד ַרב =3ֵי, 4ֵ3ֶ0ְת ָרָבא;ָרָבא

   ":ֶמ3ח ַהPֶֶמ3 �ָבא ַהPֶַרָזְו: "2ֶ3ֱֶאַמר, 0ְמ'ת'

: ֲאַמר ְלה�, ַהה�א Qְַבָרא ְ(ִמ2ְַהְרְ(ָעא ְ(ַעל ְלֵבי ַמְטָ+ַחָ<א ְ+פ�ְמְ+ִדיָתא ::::קידושי! ד& עקידושי! ד& עקידושי! ד& עקידושי! ד& ע

 .ְנַטר ַעד ְ(3ֵָקיל ְל4ָ3ֵַעי1 ְ(ַרב ְיה�ָדה ַ+ר ְיֶחְזֵקאל ְוֵניִתיב ָלְ�:  ֲאַמר� ֵלי1.ַהב� ִלי ִ+ְ/ָרא

 ֲאַמר� ֵלי1 ְלַרב , ֲאַזל�?יאַק4ַאל ְ(ָקֵדי� ִלי ִ(3ְַקל ִמ! ַקיְסִוה ַ+ר 3ְ ַמא! ְיה�ָד:ֲאַמר

ל ַהה�א ַז ֲא. 9ְכִריז ֲעֵלי1 ְ(ַעְבָ(א ה�א. ָרִגיל ְ(ָקֵרי ֱאָנ3ֵי ַעְבֵדי:ֲאַמר�! 4ְ3ֵַתי1. ְיה�ָדה

 ? ַמאי ַטֲעָמא 4ְ3ֵַתי1 ָמר ְלַהה�א Qְַבָרא:י1 =ַמר ֵל.9ְזְמֵני1 ְלִדיָנא ְלַק4ֵי1 ְ(ַרב ַנְחָמ!

 ְ(ָרִגיל ְ(ָקֵרי : =ַמר ֵלי1? ַמאי ַטֲעָמא 9ְכִריז ָמר ֲעֵלי1 ְ(ַעְבָ(א ה�א.ִצֵער 3ְִליָחא ְ(ַרָ+ַנ!

: ר ִ(יֵני1 ְלַרב ְיה�ָדה9ְ(ָהִכי ְוָהִכי ֲאַמר ֵלי1 ַהה�א ַ+.  0ָל ַה6'ֵסל 6ָס�ל: ְוָתֵני,ֱאָנ3ֵי ַעְבֵדי

:  ָהִכי ֲאַמר 3ְמ�ֵאל: =ַמר ֵלי1! ְ(=ֵתיָנא ִמֵ+ית ַח3ְמ'ַנאי ַמְל0ָא,ְלִדיִדי ְקֵרית ִלי ַעְבָ(א

 ְ(ָלא ִא3ְְ.י�ר ִמ2ְַיה� ֵאRָא ַהִהיא,  ַעְבָ(א ה�א,ַמר ִמְ(ֵבית ַח3ְמ'ַנאי ַמְל0ָא ָק=ֵתיָנא=0ָל ְ(

 ַעְבָ(א ,ַמר ִמֵ+ית ַח3ְמ'ַנאי ֲאָנא= 0ָל ְ(:ָרהַמֲא ְוַרְמָיא ָקָלא ַוְלִאQָָרא ָקאֵלְ(ְס, ָרִביָתא

   . 9ְכר�ז ֲעֵלי1 ְ(ַעְבָ(א ה�א. ָנְפָלה ֵמִאQָָרא �ִמיָתה.ה�א

♣                         ♣                        ♣ 
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        				מָמָמָָמחְחְחְְחנַנַנַַנב ב ב ב רַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1#6וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי	 כל מילה ומשפט. המילי�

        בבבב""""מסכת תענית ד$ ה עמסכת תענית ד$ ה עמסכת תענית ד$ ה עמסכת תענית ד$ ה ע

 ֲאַמר ֵלי* ַרב ַנְחָמ	. ַרב ַנְחָמ	 ְוִרִ'י ִיְצָחק ֲהו% ָיְתִבי ִ'ְסע%ָדָתא

   ! ֵליַמא ָמר ִמְ-ָתא:ְלִרִ'י ִיְצָחק

1ָ3ֶא , ֵאי	 ְמִסיִחי	 ַ'0ְע/ָדה: ָהִכי ֲאַמר ִרִ'י י%ָחָנ	: ֲאַמר ֵלי*

   ַיְק6ִי� ָקֶנה ַלֶ/3ֶט ְוָיבֹא ִליֵדי ַס4ָָנה

  ! ִלָבְרַכ	 ָמר: ֲאַמר ֵלי*,  ֵמֲהָדֵדיִמ7ְַטִרי4ִי ֲהו% 

 ָל8ָד� 3ֶָהָיה :ְ� ָמ3ָל ְלָמה ַה6ָָבר %6ֶמהֶאְמ3ֹל ָל: ֲאַמר ֵלי*

 /ָמָצא ִאיָל	 7ֵ3ֶיר%ָתיו , ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵי$ ְוָצֵמא,ה%ֵלְ� ַ'1ְִדָ'ר

 8ַכל . ְו:1ַת ַה1ִַי� ע%ֶבֶרת 9ְַח9ָיו,ְמת/ִקי	 ְוִצ-% ָנֶאה

   .ִמ7ֵר%ָתיו ְו3ָָתה ִמ1ֵיָמיו ְוָי3ַב ְ'ִצ-%

ר  ִא� א%ַמ? ַ'1ֶה ֲאָבְרָכְ�! ִאיָל	, ִאיָל	:ַמר 8,/ְכ3ִֶ'ֵ;3 ֵליֵלְ�

 3ְֶ=ֵהא ִצָ-ְ� ; ֲהֵרי 7ֵר%ֶתיָ� ְמת/ִקי	,ָלְ� 3ְֶ=ה/ 7ֵר%ֶתיָ� ְמת/ִקי	

 ֲהֵרי , 9ְ3ֵֶהא :1ַת ַה1ִַי� ע%ֶבֶרת 9ְַח9ֶיָ�; ֲהֵרי ִצָ-ְ� ָנֶאה,ָנֶאה

 ְיִהי ָרצ%	 4ָ3ֶל ְנִטיע%ת , ֵאָ-א. ַה1ִַי� ע%ֶבֶרת 9ְַח9ֶיָ�:1ַת

   !3ֶ?%ְטִעי	 ִמ1ְָ� ִיְהי/ 4ְמ%ָתְ�

 , ִא� ְ'ע3ֶֹר; ֲהֵרי %9ָרה, ִא� ַ'%9ָרה? ַ'1ֶה ֲאָבְרָכְ�,:$ :9ָה

 3ְֶ=ה/ ֶצֱאָצֵאי  ֵאָ-א ְיִהי ָרצ%	. ֲהֵרי ָ'ִני�, ִא� ַ'ָ'ִני�;ֲהֵרי ע3ֶֹר

   .ֵמֶעיָ� 4ְמ%ָתְ�

  י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

    :  היו יושבי�# ֲהו% ָיְתִביֲהו% ָיְתִביֲהו% ָיְתִביֲהו% ָיְתִבי

 יאמר # ֵליַמא ָמר ִמְ-ָתאֵליַמא ָמר ִמְ-ָתאֵליַמא ָמר ִמְ-ָתאֵליַמא ָמר ִמְ-ָתא

1ָ3ֶא 1ָ3ֶא 1ָ3ֶא 1ָ3ֶא : אדוני דבר תורה

 # ַיְק6ִי� ָקֶנה ַלֶ/3ֶטַיְק6ִי� ָקֶנה ַלֶ/3ֶטַיְק6ִי� ָקֶנה ַלֶ/3ֶטַיְק6ִי� ָקֶנה ַלֶ/3ֶט

המאכל נכנס דר� 

וכשידבר נפתח , הוושט

הלשו	 שעל פי הקנה 

ונכנס המאכל לקנה 

 ִמ7ְַטִריִמ7ְַטִריִמ7ְַטִריִמ7ְַטִרי% % % % 4ִי ֲהו4ִי ֲהו4ִי ֲהו4ִי ֲהו: ומסתכ	

 נפרדרב נחמ	  כאשר #

 # ֵמֲהָדֵדיֵמֲהָדֵדיֵמֲהָדֵדיֵמֲהָדֵדי: מרב יצחק

7ֵיר%ָתיו 7ֵיר%ָתיו 7ֵיר%ָתיו 7ֵיר%ָתיו :  אחד מהשני

:  רעבאד�  ל# ְמת/ִקי	ְמת/ִקי	ְמת/ִקי	ְמת/ִקי	

:  לנוח תחתיו####    ִצ-% ָנֶאהִצ-% ָנֶאהִצ-% ָנֶאהִצ-% ָנֶאה

:  לצמא# ְו:1ַת ַה1ִַי�ְו:1ַת ַה1ִַי�ְו:1ַת ַה1ִַי�ְו:1ַת ַה1ִַי�

 בתורה # ִיְהי/ 4ְמ%ָתְ�ִיְהי/ 4ְמ%ָתְ�ִיְהי/ 4ְמ%ָתְ�ִיְהי/ 4ְמ%ָתְ�

  :ועושר וכבוד
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  .שתי בקשות ביקש רב נחמ	 מרב יצחק. 1

  ____________________________:שונההרא את הבקשה וגיאהעתק מהס .    א

  ________________________________ֹ?זו לבקשה יצחק סירב רב מדוע .    ב

  !התשובה הנכונהאת סמ	 ? מדוע אסור לשוחח בשעת הסעודה לפי רבי יוחנ	. 2

  .  שמא ישכח לבר�. ד  .  השלח	 הוא כמו מזבח.    ג . ביטול תורה. ב.    סכנת נפשות.       א

  ?א" הב	 איש חי בש� החידמה שואל. 3 ♦

_________________________        

_________________________        

  ?_________________      מה תשובתו

      _________________________  

  ?      מתי אי	 לשוחח בסעודה בזמננו ומדוע

      _________________________  

        בחוקותיבחוקותיבחוקותיבחוקותי####ב	 איש חי בהרב	 איש חי בהרב	 איש חי בהרב	 איש חי בהר

, א"כתב הגאו	 חיד    ::::אי	 משיחי	 בסעודהאי	 משיחי	 בסעודהאי	 משיחי	 בסעודהאי	 משיחי	 בסעודה

  .לא נמצא שו� חכ� וחסיד שנזהר בזהש

שבזמנ� היו מסובי	 , ונחה דעתו דעת עליו	

 יושבי� ובזמ	 הזה, וההיזק מצויבאכילת� 

, ולכ	 בליל פסח שכולנו מסובי	. ישר

            :חייבי	 מ	 הדי	 להיזהר בדבר זה

  ______________!ת הבקשה השנייה שרב נחמ	 ביקש מרב יצחקהעתק מהסוגיא א. 4

  ?________________________________זו בקשתו את הא� רב יצחק מילא    

     __________. ג_________.ב _________ .א ? במדברשהל� האד� נזקק מה ל. 5

   __________. ג_________.ב_________ . א?במה האיל	 סיפק צרכי� אלו    

  :מה הנמשל לדברי� הבאי�. 6 ♦

  ____________:מאכל איל	. א   

  _________:הפירות המתוקי�.    ב

  __________:האיל	הצל של . ג   

  ________________:המי�. ד   

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

שאיש כשר ותלמיד חכ�     ::::כי האד� עH השדהכי האד� עH השדהכי האד� עH השדהכי האד� עH השדה

. אבל הרשע דומה לאיל	 סרק, דומה לעH מאכל

...  מעלות טובותדימה כא	 את הצדיק בשלוש

צל הוא משל , פירות המתוקי	 ה� משל התורה

  :ואמת המי� הוא משל הבני�, לעושר
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

  .7#11וענה על שאלות , עיי	 בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

 סת� רב נחמ	 בתלמוד ::::דורו ומשפחתודורו ומשפחתודורו ומשפחתודורו ומשפחתו

דור שני לאמוראי , הוא רב נחמ	 בר יעקב

 בתו של ,רב נחמ	 היה נשוי לילתא. בבל

זכה לבני� תלמידי ו ,רבה בר אבוה #רבו 

  .חכמי� ולעושר

ו רב נחמ	 היה תלמיד ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

,  ממשפחת ראש הגולהוהרבה בר אבשל 

 ,וכ	 למד מפי שמואל ראש ישיבת נהרדעא

  . ומפי רב הונא בסורא שהיה לו לרב חבר

, רב ששתלרב נחמ	 היה חבר לרב חסדא ו

  . עולא ורב יצחקוכ	 לחכמי ארH ישראל 

  .רבא, רבה ורב יוס$: מתלמידיו

שפת ( רב נחמ	 התגורר בנהרדעא ::::מגוריומגוריומגוריומגוריו

 , חורב	 נהרדעא במלחמהי אחר.)נהר פרת

עבר לישיבתו של רבה בר אבוה במחוזא 

 ומשנבנתה נהרדעא ;)שפת החידקל(

  .היה ש� רב נחמ	 לדיי	 ולראש, מחדש

 רב נחמ	 היה מומחה בדיני ממונות ::::תורתותורתותורתותורתו

שמואל המומחה פי  שלמד תורה מנימפ(

 # קרבתו למשפחת ראש הגולה ומפני, בזה

: לפיכ� כלל בידנו, )מקו� הדי	 והמשפט

רב נחמ	 . הלכה כרב נחמ	 בדיני ממונות

   .תיק	 שבועת היסת לכופר בכל

, הצטיי	 בענוותנותו רב נחמ	 ::::מידותיומידותיומידותיומידותיו

: תלמידי�ל שלח להודיע הוכשטעה בדרש

 .טעות ה	 בידידברי� שאמרתי לפניכ� 

כשפרצה מגפה בארH ישראל גזר תענית ו

  .א� גבירה לוקה שפחה לא כל שכ	: ואמר

  

  ____________________________________?רב נחמ	 של רבותיומי היו . 7

  ?_____________________________________________חבריומי היו     

  ____________________________________?המובהקי� היו תלמידיו ומי    

   .רבא, שמואל, רבה,  הונארב, רב נחמ	: מהו סדר הדורות הנכו	 לגבי האמוראי� הבאי�. 8

  

  

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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  : בראש הישיבות הבאותומי עמד, עיי	 בקטע וכתוב. 9

  ___________:נהרדעא. ג___________  :מחוזא. ב___________  :סורא. א    

  _______________________?_______________מה ש� אביה.  א:ילתא. 10

  __________________________________________?בעלהמה ש� . ב     

  :הבא דוגמא מהקטע לגדלותו של רב נחמ	 בתחומי� הבאי�. 11

  ___________________________________________:הענווהמידת .      א

  _______________________________________:אהבת ארH ישראל. ב     

  

        מקורות נוספי� לעיו	מקורות נוספי� לעיו	מקורות נוספי� לעיו	מקורות נוספי� לעיו	

 ֵריMָ 3ל/ָתא ְוכLְ-ה/ : ֲאַמָרה ֵלי*,ַהִהיא ַסְב9ָא 6ֲַאַתאי ְלַק1ֵי* 6ְַרב ַנְחָמ	 ::::סוכה ד$ לאסוכה ד$ לאסוכה ד$ לאסוכה ד$ לא

4ָה Mְז/ָלה ֲהו% ָיְתִבי,ַרָ'ַנ	 6ְֵבי ֵריMָ 3ל/ָתא L0'ַ  .ח ַ'* ַרMַ3ְ: ְצַוָחה ְוָלא	ֲאַמָרה .ב ַנְחָמ 

 ָצְוָחא ַק1ְַיכ/ ְוָלא , ִא9ְָתא 6ֲַהָוה ֵלי* ַלֲאב/ָהא 9ְָלת ֵמ8ה ְוַתְמֵני ְסֵרי ַעְבֵדי:ֵלי*

 . ְוֵאי	 ָל* ֵאָ-א 6ְֵמי ֵעִצי� ִ'ְלַבד,א ִהיא 6ָאיָתִע 7ָ:ֲאַמר ְלה/ ַרב ַנְחָמ	! *:Mְ3ְִחית/ ַב

 ְצַוָחהְצַוָחהְצַוָחהְצַוָחה:  עבדי ראש הגולה סיככו בעצי� שגזלו ממנה#### ִהיא ַסְב9ָאִהיא ַסְב9ָאִהיא ַסְב9ָאִהיא ַסְב9ָאהַהַהַַה     :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

לאברה� אבינו ילידי ביתו שמנה     # ַלֲאב/ָהאַלֲאב/ָהאַלֲאב/ָהאַלֲאב/ָהא:   להחזיר לה את העצי� עצמ� ולא דמי�####

שהגוזל קורה ,  תקנת השבי�# ֵאָ-א 6ְֵמי ֵעִצי�ֵאָ-א 6ְֵמי ֵעִצי�ֵאָ-א 6ְֵמי ֵעִצי�ֵאָ-א 6ְֵמי ֵעִצי� :  קולנית היא זו# אאאאיָתיָתיָתיָתעִעִעִִע7ָָ7ָ7ָ7:  עשר ושלש מאות

  :לקעקע את בניינו אלא ישל� דמי� בלבדובנאה בבירה אינו חייב 

 ? ֵהיִכי ַנֲעֵביד, ֲאַמר.6ְִביְתה/ 6ְַרב ה/ָנא ֲהָוה ַל* 6ִיָנא ַק1ֵי* 6ְַרב ַנְחָמ	 ::::שבועות ד$ לשבועות ד$ לשבועות ד$ לשבועות ד$ ל

יא  ֵא3ֶת ָחֵבר ֲהֵרי ִה,א ֵאיק/� ִמַ;1ַ* ָל; ִמְס9ְ9ַָמ	 ַטַעְנ9ֵי* 6ְַבַעל 6ִיָנא,ִאי ֵאיק/� ִמַ;1ַ*

   . ֵצא ְו:ְפַרח ָעַלי ַ'ר :ָ/ָזא ְו3ֵָדי ִעָ-ַואי ְוֵאיק/�:ְל1ָ3ֵַעי*  ֲאַמר ֵלי*.4ְָחֵבר

 :ְפַרח ָעַלי ַ'ר :ָ/ָזא:ְפַרח ָעַלי ַ'ר :ָ/ָזא:ְפַרח ָעַלי ַ'ר :ָ/ָזא:ְפַרח ָעַלי ַ'ר :ָ/ָזא:   משמת רב הונא#    6ְַרב ה/ָנא6ְַרב ה/ָנא6ְַרב ה/ָנא6ְַרב ה/ָנא:   אשתו#    6ְִביְתה/6ְִביְתה/6ְִביְתה/6ְִביְתה/ :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

  : יזרק עלי#    ִעָ-ַואיִעָ-ַואיִעָ-ַואיִעָ-ַואי3ֵָדי 3ֵָדי 3ֵָדי 3ֵָדי :   שבשבילה עמדתיה ואעמוד ולא יבי	 בעל דינ#

♣              ♣              ♣  
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        תתתת�ֶ�ֶ�ֶֶ�ב ֵ�ב ֵ�ב ֵ�ב ֵ�רַרַרַַר

7�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�" את הסוגיא שלפני� בעזרת רשלמד       .  

        אאאא""""מסכת ברכות ד! נח עמסכת ברכות ד! נח עמסכת ברכות ד! נח עמסכת ברכות ד! נח ע
  

ֵ,י ָעְלָמא ְלַק*%ֵלי (ֵ)י .ַרב ֵ�ֶ�ת ַסֵ'י ְנה%ר ֲהָוה  ֲהו% ָק0ְזִלי .-

ֲאַמר , יה1א ַצ13ִק (ְ�ְ.ֵחי2 ַה. ְוָק� 0ֵזל ַ*ֲהַדְיה1 ַרב ֵ�ֶ�ת,ַמְלָ.א

8ָא ֲחֵזי 3ְָיַדְעָנא ְטֵפי :  ֲאַמר ֵלי2?אָיי ְלֵנְג ַ.,ָראַחְצֵ*י ְלַנֲה: ֵלי2

  .ִמ9ְָ�

 ֲאָתא :ֲאַמר ֵלי2 ַהה1א ַצ13ִקי,  ִ.י ָקא 0ְוָ�א.ֲחַל! '-ְנ3ָא ַקַ:ְי8ָא

  . ָלא ָק0ֵתי: ֲאַמר ֵלי2 ַרב ֵ�ֶ�ת.ַמְלָ.א

 ָהָ�ָתא :ֲאַמר ֵלי2 ַהה1א ַצ13ִקי,  ִ.י ָקא 0ְוָ�א.'-ְנ3ָא 8ְִנָיָנאֲחַל! 

  . ָלא ָקא 0ֵתי ַמְלָ.א: ֲאַמר ֵלי2 ַרב ֵ�ֶ�ת.ָקא 0ֵתי ַמְלָ.א

 ַו3ַאי ָהָ�ָתא :ֲאַמר ֵלי2 ַרב ֵ�ֶ�ת,  ִ.י ָקא ָ�ְתָקא.ָחֵלי! 8ְִליַתאי

  .0ֵתי ַמְלָ.א

3ְַמְלכ1ָתא :  ֲאַמר ֵלי2? ְמָנא ָלְ� ָהא: ַהה1א ַצ13ִקיֲאַמר ֵלי2

ֵצא ְוָעַמְד8ָ ָבָהר ִלְפֵני ":  3ְִכִתיב,3ְ(ְרָעא ְ.ֵעי; ַמְלכ1ָתא 3ְִרִקיָעא

 ְור1ַח ְ'ד%ָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרי� 1ְמַ�ֵ*ר ְסָלִעי� , עֵֹבר'ה ְוִה9ֵה ',ה

 ְו(ַחר ;'ה לֹא ָבַרַע� , ְו(ַחר ָהר1ַח ַרַע�;'ה לֹא ָבר1ַח ',הִלְפֵני 

  ." ְו(ַחר ָהֵא� ק%ל 3ְָמָמה ַדָ?ה;'ה לֹא ָבֵא� ,ָהַרַע� ֵא�

 ַחְבר%ִהי ַ.ֲחִליְנה1 , ִאָ.א 03ְְמִרי?ַמאי ָהֵוי ֲעֵלי2 3ְַהה1א ַצ13ִקי

 ֵעיָניו *% ְוַנֲעָ@ה ַ'ל ֶ�ל  ַרב ֵ�ֶ�ת ָנַת;, ְוִאיָ.א 03ְְמִרי;ְלֵעיֵני2

 :ֲעָצמ%ת

 י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

� ַסֵ'י ְנה%רַסֵ'י ְנה%רַסֵ'י ְנה%רַסֵ'י ְנה%ר���הרבה     

        :אכלומר סומ, אור

 היו � ֲהו% ָק0ְזִליֲהו% ָק0ְזִליֲהו% ָק0ְזִליֲהו% ָק0ְזִלי

 (ֵ)י ַמְלָ.א(ֵ)י ַמְלָ.א(ֵ)י ַמְלָ.א(ֵ)י ַמְלָ.א: הולכי�

� ַ*ֲהַדְיה1ַ*ֲהַדְיה1ַ*ֲהַדְיה1ַ*ֲהַדְיה1:  פני מל� 

�:  יחד אית�ב 

:  מצאו� (ְ�ְ.ֵחי2(ְ�ְ.ֵחי2(ְ�ְ.ֵחי2(ְ�ְ.ֵחי2

� ָראָראָראָראַחְצֵ*י ְלַנֲהַחְצֵ*י ְלַנֲהַחְצֵ*י ְלַנֲהַחְצֵ*י ְלַנֲה 

 הכדי� השלמי�

: בנהרלשאיבת מי� 

 השבורי� � אאאאיָיָיָָיי ְלי ְלי ְלי ְלנֵנֵנֵֵנגְגְגְְג.ַ.ַ.ַַ.

כלומר אתה , להיכ;

, סומא ולא תראהו

 8ָא ֲחֵזי8ָא ֲחֵזי8ָא ֲחֵזי8ָא ֲחֵזי:  להיכ; תל�

�� ְטֵפיְטֵפיְטֵפיְטֵפי:   בא וראה 

:    עבר� ֲחַל!ֲחַל!ֲחַל!ֲחַל!:  יותר

 גדוד � '-ְנ3ָא ַקַ:ְי8ָא'-ְנ3ָא ַקַ:ְי8ָא'-ְנ3ָא ַקַ:ְי8ָא'-ְנ3ָא ַקַ:ְי8ָא

ִ.י ָקא ִ.י ָקא ִ.י ָקא ִ.י ָקא :  ראשו;

   :ברעש � 0ְוָ�א0ְוָ�א0ְוָ�א0ְוָ�א

:    עכשיו� ָהָ�ָתאָהָ�ָתאָהָ�ָתאָהָ�ָתא

� ַ.ֲחִליְנה1 ְלֵעיֵני2ַ.ֲחִליְנה1 ְלֵעיֵני2ַ.ֲחִליְנה1 ְלֵעיֵני2ַ.ֲחִליְנה1 ְלֵעיֵני2 

  :קרו לעיניוינ
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  :מילי� הבאות שאמר אותו צדוקילמה הנמשל . 1

  ___________________________________________:ָרא ְלַנֲהַחְצֵ*י. א

  ______________________________________________:אָיי ְלֵנְגַ.. ב

  . אבל. 3.  הרי. 2.  )קיצור של האי (זה. 1 :'אָה' שלושה פירושי� למילה ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 2

  ____________________":ָהאָהאָהאָהאְמָנא ָלְ� " במשפט שבסוגיא הנכו; הפירושמה .     א

ֵ,י2ָהאָהאָהאָהא"מה הפירוש במשפט .     ב   _________:לעיל ת רב הונאסוגי מ," ָקא ָ'ֵניב ֵלי2 .-

  .כתוב בטבלה שלפני� את השיחה בי; רב ששת והצדוקי כשעבר כל אחד מהגדודי�. 3

        ????מה אמר רב ששתמה אמר רב ששתמה אמר רב ששתמה אמר רב ששת        ????קיקיקיקימה אמר הצדומה אמר הצדומה אמר הצדומה אמר הצדו        

            גדוד ראשו;גדוד ראשו;גדוד ראשו;גדוד ראשו;

            גדוד שניגדוד שניגדוד שניגדוד שני

            גדוד שלישיגדוד שלישיגדוד שלישיגדוד שלישי

  :את הדברי� הבאי�כיצד ידע רב ששת . 4

  _______________________?והשני הראשו;הגדודי� מצוי ע� אינו שהמל� . א    

  _____________________________?השלישישהמל� כ; מצוי ע� הגדוד . ב    

 ברו� שנת; מכבודו :הרואה מלכי אומות העול� אומר: "אמרבמסכת ברכות ד! נח נ. 5 ♦

 ____________?לקראת המל� ללכתרצה  רב ששת מדועהסבר לפי זה ". לבשר וד�

  __________________________:'אפשרות א  ?מה היה עונשו של אותו צדוקי. 6

  ______________________________________________:'אפשרות ב    

  : המיוחדת של רב ששת כדלהל;יכולת הראייה משפט מהקטע המוכיח את צטט. 7

  _________________:בעיניושכלו יותר ממה שאד� רגיל רואה ב מבי;רב ששת .    א

  _________________:לפעול יכול רגיל לא רב ששת פועל בעיניו באופ; שאד�.    ב
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

12�8וענה על שאלות , עיי; בקטע תולדות האמוראי� שלפני�.        

 רב ששת הינו אמורא :רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

� של רב ו תלמיד.מדור שני לאמוראי בבל 

 רב הונאשל וכ; תלמידו , ראש ישיבת סורא

�   . בחיר תלמידיו של רב

, היה חבר של רב נחמ; ורב חסדארב ששת 

  . באושל אביי ור  של רבה ורב יוס!�ורב

א� ,  רב ששת היה סגי נהור:תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

וראה בעיני שכלו מה מאוד היה פיקח 

  .  יכול לראותאינושאד� רגיל 

היו ו ,רב ששת היה איסטניס וחלש בגופו

  . לו בנות א� לא בני�

רב ששת עמד בראש בית  ::::גדולתו בתורהגדולתו בתורהגדולתו בתורהגדולתו בתורה

  .מדרש בעיר שלחי שעל שפת נהר החידקל

זר על כל כל שלושי� יו� היה רב ששת חו

ל� , שמחי נפשי: והיה אומר, תלמודו

  .ל� משנה, מקרא

שרב נחמ; העיד על עצמו , מסופר בתלמוד

שלמדו משניות וספרא , ועל רב ששת

, עוד מסופר. וספרי ותוספתא וכל התלמוד

שרב חסדא היה נרעד מבקיאותו של רב 

ורב ששת היה , ששת במשנה וברייתות

  . נרעד מכח פלפולו של רב חסדא

נקבעה , במחלוקות בי; רב נחמ; ורב ששת

הלכה כרב נחמ; בדיני ממונות וכרב ששת 

  .באיסור והיתר

והעיד על עצמו , נהג בחסידותרב ששת 

 , אמות בלא תפילי;ארבעשלא היה הול� 

  . ומסופר שזכה לראות גילוי שכינה

  

  !הקטע שלפני�את השל� . 8

  .  ________________אילאמור______________  מדור אמורא הינורב ששת 

  ._____________שעל שפת נהר _____________ עמד בראש בית מדרש בעיר 

  :רבותיו חבריו ותלמידיו. 9

  __________________________________? של רב ששתמי היו רבותיו. א

  ___?________________________________________חבריומי היו . ב

  _________________________________________?ומי היו תלמידיו. ג
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  .רב יוס!, רב ששת, רב, אביי,   רב הונא!סדר הנכו;הכתוב את האמוראי� שלפני� לפי . 10

  

  

     

  .: כיצד נהג רב ששת בתחומי� הבאי�. 11

  _________________________________________:לימודו על חזרה .א     

  ___________________________________________:תפילי; מצות .ב     

  :כיצד נפסקה ההלכה במחלוקות בי; רב ששת ורב נחמ;. 12

  ______________:בדיני איסור והיתר. ב______________   :בדיני ממונות.      א

  ____?__________שג� לגביה� נאמר כלל הלכתי זה הקודמי�אמוראי� השני  מי     

        

        � לעיו;� לעיו;� לעיו;� לעיו;מקורות נוספימקורות נוספימקורות נוספימקורות נוספי

  . ְמַהֵ,ְ�ֲאִפ,1 :  ַרב ֵ�ֶ�ת 0ַמר.ֵמע%ֵמד: ַרב ִחְס3ָא 0ַמר? ֵהיִכי ְמַצֵ,י ַל2    ::::ברכות ד! לברכות ד! לברכות ד! לברכות ד! ל

ֲאַמר ֵלי2 ַרב ֵ�ֶ�ת . ָק� ַרב ִחְס3ָא ְוָקא ְמַצֵ,י, י ְ*0ְרָחאִלַרב ִחְס3ָא ְוַרב ֵ�ֶ�ת ֲהו% ָק0ְז

א%ְקַמ; ַנֵמי : ֲאַמר ֵלי2. ָקֵאי 1ְמַצֵ,י: ֲאַמר ֵלי2? ב ִחְס3ָאַמאי ָקא ָעֵביד ַר: ְלַ�ָ:ֵעי2

   :ִמְהי%ת ט%ב (ל 8ִָ?ֵרא ַרע! ְלִדיִדי ַוֲאַצֵ,י

�    ֵהיִכי ְמַצֵ,י ַל2ֵהיִכי ְמַצֵ,י ַל2ֵהיִכי ְמַצֵ,י ַל2ֵהיִכי ְמַצֵ,י ַל2    :::: וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי�יייי""""רשרשרשרש���היו  � י ְ*0ְרָחאי ְ*0ְרָחאי ְ*0ְרָחאי ְ*0ְרָחאלִלִלִִלֲהו% ָק0ְזֲהו% ָק0ְזֲהו% ָק0ְזֲהו% ָק0ְז        :אי� מתפלל תפילת הדר�    

 סומא היה ושאלו מה � ַמאי ָקא ָעֵבידַמאי ָקא ָעֵבידַמאי ָקא ָעֵבידַמאי ָקא ָעֵביד:   למשמשו� ָ:ֵעי2ָ:ֵעי2ָ:ֵעי2ָ:ֵעי2ְלַ�ְלַ�ְלַ�ְלַ�:   עמד� ָק�ָק�ָק�ָק�:  הולכי� בדר�

 ְלִדיִדיְלִדיִדיְלִדיִדיְלִדיִדי:   העמד אותי� א%ְקַמ;א%ְקַמ;א%ְקַמ;א%ְקַמ;        : עומד ומתפלל תפילת הדר�� ָקֵאי 1ְמַצֵ,יָקֵאי 1ְמַצֵ,יָקֵאי 1ְמַצֵ,יָקֵאי 1ְמַצֵ,י:  עושה רב חסדא

�לא ,  יכול להתפלל מעומדעומד ואני הואיל וחברי � ִמְהי%ת ט%ב (ל 8ִָ?ֵרא ַרעִמְהי%ת ט%ב (ל 8ִָ?ֵרא ַרעִמְהי%ת ט%ב (ל 8ִָ?ֵרא ַרעִמְהי%ת ט%ב (ל 8ִָ?ֵרא ַרע        : לעצמי

  :וא! על פי שמותראקרא רע להתפלל מהל� 

♣                 ♣                 ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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        אאאאדָדָדָָדסְסְסְְסב ִחב ִחב ִחב ִחרַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה 

�  .1#8וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי  כל מילה ומשפט. המילי

        בבבב""""מסכת ברכות ד% מא עמסכת ברכות ד% מא עמסכת ברכות ד% מא עמסכת ברכות ד% מא ע

, ַרב ִחְסָ(א ְוַרב ַהְמנ&ָנא ֲהו& ָיְתִבי ִ'ְסע&ָדָתא

  . ַ.ְמֵרי ְוִר+&ֵני,ְית* ְלַקַ+ְיה*

   .יְ� ,ַ.ְמֵרי ְ'ֵריָ/אֵר ָ',ְ/ַקל ַרב ַהְמנ&ָנא

 ָלא ְסִביָרא ֵלי0 ָמר ְלָהא :ֲאַמר ֵלי0 ַרב ִחְסָ(א

3ָל " : ְוִאיֵתיָמא ִרִ'י ִיְצָחק,ַ(ֲאַמר ַרב י&ֵס%

ְקָ(� ְ'ָפס*ק ֶזה ק&ֵד� ַל   ?"ָרָכהְ'ַה+5

  .ֶר7ֶאֶר7 ְוֶזה ֲחִמיִ/י ְלֶאי ְלִנֶזה ֵ/: ֲאַמר ֵלי0

י ְ(ַפְרְזָלא ֵרְגַמא  ָיֵהיב ַל  ִנ: ֲאַמר ֵלי0

  :*ְנַ/ְ+ִעיָנְ�

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 #    ְ/ַקלְ/ַקלְ/ַקלְ/ַקל:  הביאו לפניה�    ####    ,ְית* ְלַקַ+ְיה*,ְית* ְלַקַ+ְיה*,ְית* ְלַקַ+ְיה*,ְית* ְלַקַ+ְיה*

י י י י נִנִנִִנֶזה ֵ/ֶזה ֵ/ֶזה ֵ/ֶזה ֵ/:    בהתחלה# ְ'ֵריָ/אְ'ֵריָ/אְ'ֵריָ/אְ'ֵריָ/א:   לקח

ותמרי� ', אר7 זית שמ  ודבש '# ֶר7ֶר7ֶר7ֶר7אֶאֶאֶֶאלְלְלְְל

ְוֶזה ְוֶזה ְוֶזה ְוֶזה :   שבסו% הפסוקר7 זהשני לא

'  ושעורההחיטאר7  '# ֶר7ֶר7ֶר7ֶר7אֶאֶאֶֶאֲחִמיִ/י ְלֲחִמיִ/י ְלֲחִמיִ/י ְלֲחִמיִ/י ְל

והרימו  חמישי לאר7 זה שבראש ', וכו

י י י י רֵרֵרֵֵרגְגְגְְגנִנִנִִנ        : מי ית  לי#    ַמא  ָיֵהיב ַל ַמא  ָיֵהיב ַל ַמא  ָיֵהיב ַל ַמא  ָיֵהיב ַל :   הפסוק

 # *ְנַ/ְ+ִעיָנְ�*ְנַ/ְ+ִעיָנְ�*ְנַ/ְ+ִעיָנְ�*ְנַ/ְ+ִעיָנְ�:    רגלי� של ברזל#    ְ(ַפְרְזָלאְ(ַפְרְזָלאְ(ַפְרְזָלאְ(ַפְרְזָלא

  :נשמש� ונל� אחרי� תמיד

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?___________________ חסדא ורב המנונא בסעודה רבהגישו לפניאיזה פירות . 1

  ?________________________________מאיזה פרי אכל רב המנונא תחילה

  ___________________________?_________מדוע הקדי� לאכול פרי זה

2 .�  ?כתוב את סדר אכילת� לפי דעת רב המנונא . ותמר, זית, רימו , תאנה, לפני� ענבי

  

  

  .ה  . ד  .ג  .ב  .א
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  :  את המשפטי� הבאי�פרש. 3

  ______________________________________":ֲהו& ָיְתִבי ִ'ְסע&ָדָתא". א    

  ____________________________":י ְ(ַפְרְזָלא *ְנַ/ְ+ִעיָנְ�ֵרְגַמא  ָיֵהיב ַל  ִנ. "    ב

  : מי אמר למי. 4

  _________________________...":ר ַרב י&ֵס% ַ(ֲאַמָלא ְסִביָרא ֵלי0 ָמר ְלָהא".     א

  _______________________________":ֶר7ֶאֲחִמיִ/י ְלְוֶזה  ֶר7ֶאי ְלִנֶזה ֵ/. "ב    

   ____________________________": ְ(ַפְרְזָלא *ְנַ/ְ+ִעיָנְ�יֵרְגַמא  ָיֵהיב ַל  ִנ. "ג    

  ! שהתמרי� קודמי� לברכה,עת רב המנונאהוכח מהסוגיא שרב חסדא קיבל את ד. 5

    _____________________________________________________  

  .  את. ב.   על.  א:@@@@קידומת הקישור  ל יש שני פירושי� ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 6

  :ה על ז / זה את#    ,ֲהָדֵדי,ֲהָדֵדי,ֲהָדֵדי,ֲהָדֵדי    : את דעת�# �ְ�ְ�ְְ�.ָ.ָ.ָָ.עְעְעְְע(ַ(ַ(ַַ(,,,,:  על ידי#    ,ְייֵדי,ְייֵדי,ְייֵדי,ְייֵדי:  על זאת# ָהאָהאָהאָהא,,,,: דוגמאות

  ______________________________:@מילה ע� הקידומת חפש בסוגיא . א    

  _______________________________: יחד ע� הקידומתזאתפרש מילה . ב    

  :כתוב לפי פסקי השלח  ערו� שלפני�. 7 ♦

  __________?מה קוד�,  וענבי�עוגה.     א

  ____________?_________מדוע        

  _______?__מה קוד�,  וענבי�חיטי�.     ב

  _____________________?        מדוע

♦ 8 .�   לפיבאיזה מקרה . לפני� ענבי� ורימוני

 ? הרימו עלבר� הקדי� ולל אפשר ,א"הרמ       

            ___________ ___________ ___________ ___________ ____________________________________________________________ 

            __________ __________ __________ __________ ________________________________________________________________ 

        שלח  ערו� סימ  ריאשלח  ערו� סימ  ריאשלח  ערו� סימ  ריאשלח  ערו� סימ  ריא

, ה קודמי�טה ושעוריהא דח    ::::סעי% הסעי% הסעי% הסעי% ה

 אבל ;דוקא כשעשה מה� תבשיל או פת

,  שברכתו בורא פרי האדמההחיטהכוסס 

            :אינה קודמת לברכת בורא פרי  הע7

כל הא דאמרינ  דאחד קוד�     ::::הגההגההגההגה

 ;היינו שרוצה לאכול משניה�, לחברו

�אינו , אבל א� אינו רוצה לאכול משניה

א%  , מבר� אלא רק על זה שרוצה לאכול

  :שני  מונח לפניועל  פי  שג�  ה
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .9#13וענה על שאלות , עיי  בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

 רב חסדא שיי� לדור ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

היה תלמיד מובהק של . אמוראי בבל לשני

  .ותלמיד חבר של רב הונא, רב

רב חסדא היה חבר של רב נחמ  רב ששת 

ורב� של חתניו רמי בר חמא , ורב המנונא

  .ואביי רבהוכ  של , ורבא

בגיל .  רב חסדא היה כה ::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

,  נשא את נכדתו של רב לאשהשש עשרה

  ). סמו� לסורא(והתגורר בכפרי שבבבל 

 , חיי�:רב חסדא זכה לשלושה שלחנות

�, יה עני מרוד בצעירותו ה. ומזונות,בני

. עסק בעשיית שיכר ונהיה לעשיר מופלג

היו לו בני� תלמידי חכמי� ובנותיו נישאו 

�זכה לאריכות ימי� . לגדולי האמוראי

�  . ונפטר בגיל תשעי� ושתי

 רב חסדא היה מתמיד ::::גדולתו בתורהגדולתו בתורהגדולתו בתורהגדולתו בתורה

�השיב , כשאמרה לו בתו שיש   מעט. עצו

מעט יבואו הימי� שאחר המיתה  עוד :לה

  .מתורה ומצוות ויש  הרבהשפטור 

היה חרי% , רב חסדא עסק בהלכה ובאגדה

עד שמסופר שרב ששת , מאוד בשאלותיו

חברו היה נרתע בכל גופו מכוח פלפולו 

משנפטרו רב הונא בסורא  . של רב חסדא

היה רב חסדא , ורב יהודה בפומבדיתא

  .עשר שני�ל אלראש ישיבת סור

 זכו , ורבה תלמידורב חסדא ::::צדקותוצדקותוצדקותוצדקותו

על שהורידו גש� ', רבנ  צדיקי'תואר ל

� של רב משהגיע עת פטירתו. בתפילת

, מלא� המות היה מוכרח להבהילו, חסדא

  . כדי להפסיקו מתלמודו ויוכל להמיתו

        
  

  ?איזה אמוראי� מדובר במשפטי� שלפני�על . 9

  __________________________________________:חבריושלושת . א    

  _____________________________________________:ניוחתשני . ב    

  ? שלפני�שלושת אמוראי בבלעמדו  ות איזה ישיבותבראש. 10

   __________:רב יהודה. ג  _________:הונארב .   ב_________:חסדארב .  א    
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  ?המספרי� הבאי�בקטע באיזה הקשר הוזכרו . 11

   ____________________________________________:שש עשרה. א     

  __________________________________________:תשעי� ושתי�.  ב    

  ________________________________________________:עשר.  ג    

  ?איזה ה�. בתורה זכה לגדולשבזכות� רב חסדא ל היו מעלותשני . 12

  _________________________.ב  _______  _________________.א     

  ?מה� שלושת השלחנות ובמה בדיוק זכה. תרב חסדא זכה לשלושה שלחנו. 13

  ____________________________________________________.א     

  ____________________________________________________.ב     

  ____________________________________________________. ג    

        

        מקורות נוספי� לעיו מקורות נוספי� לעיו מקורות נוספי� לעיו מקורות נוספי� לעיו 

ַרב ִחְסָ(א ִמְרְ.ָע  Gְִפָוֵתי0 , ַרב ִחְסָ(א ְוַרב ֵ/ֶ/ת 3ִי ָפְגִעי ַ'ֲהֵדי ֲהָדֵדי ::::עירובי  סזעירובי  סזעירובי  סזעירובי  סז

  :ְוַרב ֵ/ֶ/ת ִמְרַ.ע Jֵ53יI 0*ֵפי0 ִמHְִלH*ֵלי0 ְ(ַרב ִחְסָ(א, ִמַ+ְתְנָיָתא ְ(ַרב ֵ/ֶ/ת

  : ביותרועמוק חרי% #    ִמHְִלH*ֵלי0ִמHְִלH*ֵלי0ִמHְִלH*ֵלי0ִמHְִלH*ֵלי0:   שהיו משניות סדורות לו# ָיָתא ְ(ַרב ֵ/ֶ/תָיָתא ְ(ַרב ֵ/ֶ/תָיָתא ְ(ַרב ֵ/ֶ/תָיָתא ְ(ַרב ֵ/ֶ/תִמַ+ְתְנִמַ+ְתְנִמַ+ְתְנִמַ+ְתְנ: : : : יייי""""רשרשרשרש

 . ֲהָוה ָקא ָחֵלי/ ִלַ'ְיה*.ַרב ִחְסָ(א ְוַרָ'ה ַ'ר ַרב ה*ָנא ֲהו& ָיְתִבי ְ'ִדיָנא Jֵ53י י&ָמא ::::שבת ישבת ישבת ישבת י

 ְוִכי ". ָהָע� ַעל מֶֹ/ה ִמ  ַה'ֶֹקר ַעד ָהָעֶרבַוKֲַעמֹד" :ְ.ָנא ְלה* ַרב ִחKָא ַ'ר ַרב ִמִ(ְפֵ.י

&J53 �&Kית?ַ.ֲעֶלה ַעל ַ(ְעָ.ְ� ֶ/+ֶֹ/ה י&ֵ/ב ְוָד  3ָל ַהGֵא ל&ַמר ָלְ�? .&ָרת& ָמַתי ַנֲעJֵָא , 

ָ.% ַמֲעֶלה ָעָליו ַה3ָ, 3ָל ַ(Kָ  ֶ/ָ(  ִ(י  ֱאֶמת ַלֲאִמ.& ֲאִפJ* ָ/ָעה ,ַחת ת*ב 3ְִאJ* ַנֲעGָה /5

  :ְלַהNָד&/ ָ'ר*ְ� ה*א ְ'ַמֲעGֵה ְבֵראִ/ית

  : שגדול שכר הדייני�#  ְ.ָנא ְלה*ְ.ָנא ְלה*ְ.ָנא ְלה*ְ.ָנא ְלה*  :  מצטערי  שלא עסקו בתורה#  ָחֵלי/ ִלַ'ְיה*ָחֵלי/ ִלַ'ְיה*ָחֵלי/ ִלַ'ְיה*ָחֵלי/ ִלַ'ְיה*   ::::יייי""""רשרשרשרש

♣              ♣              ♣        
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        ההההבָבָבָָבהֲהֲהֲֲהר �ר �ר �ר �א ַ�א ַ�א ַ�א ַ��ָ�ָ�ָָ�ב ִאב ִאב ִאב ִארַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .8&1וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי$ כל מילה ומשפט. המילי"

        בבבב""""מסכת תענית ד' כ עמסכת תענית ד' כ עמסכת תענית ד' כ עמסכת תענית ד' כ ע

י' ַרב  ְ�ָלא ֲהָוה ָחֵל,ַהִהיא ֲאִ*יָתא ְרע(ָעה ַ�ֲהַואי ִ�ְנַהְרְ�ָעא

   . �' ַעל ַ.ב ְ�ָקְיָמא ְ��ְתַר, ְ-ֵליַסר ְ*ִני$,(ְ*מ(ֵאל -(ַת,

 ֲאַמר ֵלי, ְ*מ(ֵאל . ִא0ְַלע ַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה ְלָהָת",י/ָמא ַחד

 ְ�ִאי4ָא ַרב ,ָלא ְצִריְכָנא ָהִאָ�ָנא:  ֲאַמר ֵלי,! ֵניֵתי ָמר ַנ0ִי':ְלַרב

  .א ִמְסְ-ֵפיָנא ִ�ְנִפי* ְזכ(ֵתי, ְוָל,�ֲהָבה ַ�ֲהַד$ִאָ�א ַ�ר 

 ְוָבֵעי ,ַרב ה(ָנא ֲהָוה ֵלי, ַהה(א ַחְמָרא ְ�ַהה(א ֵ�יָתא ְרִעיָעא

 ַמְ*ֵכי, ִ�ְ*ַמְעָ-א ,ַע6ְֵלי, ְלַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה ְלָהָת". ְלַפ5/ֵיי,

 , �ְרִ.י* ַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה.ַפל ֵ�יָתא ְנ, ָ�ַתר ִ�ְנַפק.ַעד ְ�ַפ5ְֵיי,

ָד"  ְלע/ָל" �ל ַיֲעמֹד 7:ַבר ַל, 4ִי ָהא ַ�ֲאַמר ִרִ�י ַי5ַאי ְס.ִא0ְַפד

  . ֶ*ָ:א ֵאי$ ע/9ִי$ ל/ ֵנס,ר ע/9ִי$ ִלי ֵנס6ֹאַמִ�ְמק/" ַס4ָָנה ְו

 ָ*ֲאל( : 4ִי ָהא ְ�ִאְ-ַמר?ֲהָבה ְ�ַרב ִאָ�א ַ�ר �,יֵדע/ָבַמאי ֲהָוה 

: 7ַמר ָלֶה"?  ַ�ֶ:ה ֶהֱאַרְכָ- ָיִמי":ַ-ְלִמיָדיו ְלַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה

 ְולֹא ָצַעְדִ-י ִ�ְפֵני ִמי ֶ*ָ.ד/ל ,ִמ6ַָמי לֹא ִהְקַ<ְדִ-י ְ�ת/ְ� ֵ�יִתי

 ְולֹא ָהַלְכִ-י �ְרַ�ע ,5ָפ/ת ְולֹא ִהְרַהְרִ-י ַ�ְ:ב/א/ת ַהְ:ט?,ִמֶ:5ִי

 ְולֹא ָיַ*ְנִ-י ְ�ֵבית ַהִ:ְדָר* לֹא ,�:/ת ְ�לֹא -/ָרה (ְבלֹא ְ-ִפִ@י$

ְולֹא ,  ְ�ַת0ַָלת ֲחֵבִרי9ְ9ִַ-י ְולֹא ,ֵ*ַנת ֶקַבע ְולֹא ֵ*ַנת ֲעַראי

   :ת/יָנִכֲהָקָראִתי ַלֲחֵבִרי ַ�

        ביאורי מילי"ביאורי מילי"ביאורי מילי"ביאורי מילי"

:  חורבה& ֲאִ*יָתאֲאִ*יָתאֲאִ*יָתאֲאִ*יָתא

    : שהיתה& ַ�ֲהַואיַ�ֲהַואיַ�ֲהַואיַ�ֲהַואי

    : תחתיה& -(ַת,-(ַת,-(ַת,-(ַת,

:  מקומהב & ְ��ְתַר,ְ��ְתַר,ְ��ְתַר,ְ��ְתַר,

:  הזדמ$& ִא0ְַלעִא0ְַלעִא0ְַלעִא0ְַלע

 :  לש"& ְלָהָת"ְלָהָת"ְלָהָת"ְלָהָת"

:  עכשיו& ָהִאָ�ָנאָהִאָ�ָנאָהִאָ�ָנאָהִאָ�ָנא

  : ביחד אתנו& ַ�ֲהַד$ַ�ֲהַד$ַ�ֲהַד$ַ�ֲהַד$

א א א א לָלָלָָל:  מרובה&    ְנִפי*ְנִפי*ְנִפי*ְנִפי*

 איני & ִמְסְ-ֵפיָנאִמְסְ-ֵפיָנאִמְסְ-ֵפיָנאִמְסְ-ֵפיָנא

:  יי$& ַחְמָראַחְמָראַחְמָראַחְמָרא: פוחד

ָ�ַתר ָ�ַתר ָ�ַתר ָ�ַתר :   רצה& ָבֵעיָבֵעיָבֵעיָבֵעי

:  שיצאי אחר& ִ�ְנַפקִ�ְנַפקִ�ְנַפקִ�ְנַפק

 מעשיו &    י,י,י,י,דֵדֵדֵֵדבָבָבָָבע/ע/ע/ע/

4ִי ָהא 4ִי ָהא 4ִי ָהא 4ִי ָהא   :הטובי"

  כמו זה& ְ�ִאְ-ַמרְ�ִאְ-ַמרְ�ִאְ-ַמרְ�ִאְ-ַמר

 & ת/ת/ת/ת/יָניָניָניָנכִכִכִִכהֲהֲהֲֲה�ַ�ַ�ַַ� : שנאמר

 :ובכינוי
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  __________?__________ הדר�לא קיצרו אתמדוע רב ושמואל ". ֵניֵתי ָמר ַנ0ִי'". 1

  _______________________?מדוע, נמנעו מהקפת הדר�רב ושמואל יו" אחד     

  ___?_____________מע מסוגיתנותות פעל רב אדא בר אהבה לפי המשבאיזה דור. 2

   Cישראל  הא" פעל בבבל או באר_____________________________?____  

        ___?__________________________  באיזה עיר היה המעשה ע" רב ושמואל  

  :המספרי" הבאי" בסוגיא בהקשר לאיזה עניי$ הוזכרו ::::צפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמיתצפני" בארמית. 3

    _________________________________________________:דַח. א    

  _______________________________________________:ְ-ֵליַסר. ב    

 . חמישה& ַחְמָֹשאַחְמָֹשאַחְמָֹשאַחְמָֹשא . ארבעה& �ְרְ�ָעא�ְרְ�ָעא�ְרְ�ָעא�ְרְ�ָעא.  שלושה& ְ-ָלָ-אְ-ָלָ-אְ-ָלָ-אְ-ָלָ-א . שני"& ְ-ֵריְ-ֵריְ-ֵריְ-ֵרי  . אחד& ַחדַחדַחדַחד  :שי" לב    

  : עשרי"& י$י$י$י$רִרִרִִרֹֹֹֹשְשְשְְשעֶעֶעֶֶע    . שלושה עשר& ְ-ֵליַסרְ-ֵליַסרְ-ֵליַסרְ-ֵליַסר    .  שני" עשר& ְ-ֵריַסרְ-ֵריַסרְ-ֵריַסרְ-ֵריַסר       . אחד עשר& ַחְדַסרַחְדַסרַחְדַסרַחְדַסר

  .בשני מקרי" נכנס רב אדא בר אהבה לחורבה. 4

  ______?___" מי נכנס בפע" השנייה   ע______?___    ע" מי נכנס בפע" הראשונה

  ".ר ע/9ִי$ ִלי ֵנס6ֹאַמָד" ִ�ְמק/" ַס4ָָנה ְו ְלע/ָל" �ל ַיֲעמֹד 7:ֲאַמר ִרִ�י ַי5ַאי. "5

        ___ ___ ___ ___ ?____________________הא" רב ושמואל ורב הונא חששו לדברי רבי ינאי    

  ______________________?רעועהלבית  נכנס רב אדא בר אהבה לפי זהמדוע     

פנו את הכלי" ואחר "? מי אמר לתלמידיו בהיותו בבית רעוע, א וכתוב"עיי$ תענית כא ע. 6 ♦

  __________:"בבית אי$ הבית נופלשאני  שכל זמ$שמובטח לכ" , טתיכ� פנו את מי

  :כתוב אות" לפי נושאי". בזכות שבעה דברי" זכה רב אדא בר אהבה לאריכות ימי". 7

  _________________________________________: תורהלימודנושא .    א

  ___________________________________:נושא כבוד בני בתו וחבריו. ב   

5ָפ/ת. "8 ♦   אפשר, מאיזה דבר אחר שהזכיר רב אדא בר אהבה". לֹא ִהְרַהְרִ-י ַ�ְ:ב/א/ת ַהְ:ט?

  ___________________?____הזהקושי הניסיו$ שהיה לו בדבר ודל להבי$ את ג
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        תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"תולדות אמוראי"

  .12&9וענה על שאלות , עיי$ בקטע תולדות האמוראי" שלפני�

 לפני &" וזרח השמש ובא השמש "::::לידתולידתולידתולידתו

, פטירתו של רבי יהודה הנשיא התנבא

  . שזהו יו" מילתו של רב אדא בר אהבה

רב אדא בר אהבה הינו ב$     ::::דורו ורבותיודורו ורבותיודורו ורבותיודורו ורבותיו

תלמיד מובהק , הדור השני לאמוראי בבל

 &וחבר" של רב הונא ורב חסדא , של רב

  . ראשי האמוראי" בדור השני

 שרב אדא בר אהבה, מסופר בגמרא

 ;ואמוראי" נוספי" השתתפו בהלווית רב

ק" , בחזרת" נזקקו לדבר הלכה ולא ידעו

 על ,רב אדא בר אהבה וקרע קריעה נוספת

  . ביטול פסיקת ההלכה שקיבלו מרב"

 רב אדא בר אהבה היה מפורס" ::::חסידותוחסידותוחסידותוחסידותו

בחסידותו ובמסירות נפשו על קיו" מצוות 

ולא , הקפיד בתו� ביתומעול" לא . התורה

, ע אמות בלא תורה ובלא תפילי$הל� ארב

ובשל כ� זכה , ולא פגע בכבוד חברו

  .לאריכות ימי"

רב אדא בר אהבה זכה  ::::מלומד בנסי"מלומד בנסי"מלומד בנסי"מלומד בנסי"

ותפילתו היתה נענית , לשמירה בדר� נס

 מסופר בגמרא שרב אדא בר אהבה .מיד

משחלC נעל , גזר תענית על עצירת גשמי"

ומשחלC נעל , ראשונה החל גש" מטפט'

 ,עוד מסופר. " רבשנייה ירד גש

שהאמוראי" לא חששו להיכנס ע" רב 

, אדא בר אהבה לבית רעוע הנוטה ליפול

לפי שסמכו על זכותו של רב אדא בר 

  .ותמנע כל נזקעליה" אהבה שתג$ 

  .לפי הכתוב בקטעשמות הנכוני" האת השל" . 9

  . " _____________זרחה שמשו של_______, _____ עד שלא כבתה שמשו של"   

  !הקטע שלפני�את השל" . 10

רבו המובהק . _________לאמוראי ___________ רב אדא בר אהבה שיי� לדור 

ראשי הדור ___, ________ו________ __וחבריו היו ____, ________היה 

  .    __________לאמוראי__ _________
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  :הסבר לפי הכתוב בקטע. 11

  ?_________________ראשונהאת בגדו קריעה מדוע קרע רב אדא בר אהבה . א

  ________________________________?שנייהפע" את בגדו מדוע קרע . ב

 ? כיצד התקיי" פסוק זה ברב אדא בר אהבה). כד, ישעיהו סה" (טר" יקראו ואני אענה. "12♦

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

        

        מקורות נוספי" לעיו$מקורות נוספי" לעיו$מקורות נוספי" לעיו$מקורות נוספי" לעיו$

,  ַמאי ְ*ָנא ִרא*/ִני" ְ�ִאְתְרִחי* ְלה( ִנNָא:ֲאַמר ֵלי, ַרב ַ<ָ<א ְל�ַ�ֵיי  ::::אאאא""""ברכות ד' כ עברכות ד' כ עברכות ד' כ עברכות ד' כ ע

י ַנְפַ*ְיה( ִרְסַקָ:ֵאי ֲהו/ ָקא ָמ: ֲאַמר ֵלי,... ?(ַמאי ְ*ָנא ֲאַנ$ ְ�ָלא ִמְתְרִחי* ַל$ ִנNָא

�"Oֵת ַהOַ?0ְד ,"Oֵת ַהOַ?4ִי ָהא ְ�ַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה ַחְזַי.ֲאַנ$ לֹא ָמְסִריַנ$ ַנְפִ*י$ �0ְד  ,

 . ָק" ַקְרֵעי, ִמ5ַ,,ַבר ְ�ַבת ִי9ְָרֵאל ִהיאְס, ְלַהִהיא 4(ִתית ַ�ֲהָות ְלִביָ*א 4ְַרַ�ְלָ-א ְ�*(ָקא

   : ַ*ְימ(, ְ��ְרַ�ע ֵמ7ה ז(ֵזי,כ(ִתית ִהיאִאַ.ַ@אי ִמְ@ָתא ְ�

ֵניִזיל :  4ִי ָהְדִרי 7ְמִרי. ֲאַזל( ַ-ְלִמיָדיו ָ�ְתֵרי,,4ִי ָנח ַנְפֵ*י, ְ�ַרב ::::בבבב""""ברכות ד' מב עברכות ד' מב עברכות ד' מב עברכות ד' מב ע

 ֲאָבל , ַ�ְוָקא ְ-ַנ$"ֵהֵס�(" : ְוָקא ִמַ�ְעָיא ְלה(,י ָיְתִביִכְרָכ ָ�ַתר ְ�.קַנר ְ�ַה5ְְוֵניכ(ל ַלְחָמא �

 ? 4ִי ֵהֵס�( ָ�ֵמי,"ֵניִזיל ְוֵניכ(ל ִרְפָ-א ְ�ד?ְכָ-א ְ<ָלִניָתא" 4ֵיָו$ 7�ְְמִרי ,א/ ִ�ְלָמא, אָיְ*ב( ָל

 .יָנאע ְקִריָעה 7ֳחֵרַרְק �ְהַ�ר ַקְרֵעי, ַלֲאח/ֵרי, (, ָק" ַרב ִאָ�א ַ�ר �ֲהָבה.ָלא ֲהָוה ִ�יַדְיה(

   . (ִבְר4ַת ְמז/ָנא ָלא ָ.ְמִריַנ$, ָנח ַנְפֵ*י, ְ�ַרב:ֲאַמר

כאשר     &&&&    4ִי ָהְדִרי4ִי ָהְדִרי4ִי ָהְדִרי4ִי ָהְדִרי    : ליווהו לקוברו בעיר אחרת& ֲאַזל( ַ-ְלִמיָדיו ָ�ְתֵרי,ֲאַזל( ַ-ְלִמיָדיו ָ�ְתֵרי,ֲאַזל( ַ-ְלִמיָדיו ָ�ְתֵרי,ֲאַזל( ַ-ְלִמיָדיו ָ�ְתֵרי,    :י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"י וביאורי מילי"""""רשרשרשרש

ְכָ-א ְ<ָלִניָתא        : פת&    ִרְפָ-אִרְפָ-אִרְפָ-אִרְפָ-א    : כ� שמו& קקקקנַנַנַַנר ְ�ר ְ�ר ְ�ר ְ�הַהַהַַה5ְְ5ְ5ְ5        :חזרו ְכָ-א ְ<ָלִניָתאְ�ד? ְכָ-א ְ<ָלִניָתאְ�ד? ְכָ-א ְ<ָלִניָתאְ�ד? �ְהַ�ר ַקְרֵעי, �ְהַ�ר ַקְרֵעי, �ְהַ�ר ַקְרֵעי, �ְהַ�ר ַקְרֵעי,     :י במקו" פלונ& ְ�ד?

  :  כדי לקרוע קרע אחר,  קרע שקרע בהספד רבו החזיר לאחוריו&    ַלֲאח/ֵרי,ַלֲאח/ֵרי,ַלֲאח/ֵרי,ַלֲאח/ֵרי,

        

♣                ♣                 ♣        
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        אאאאנָנָנָָננ�נ�נ�נ�מְמְמְְמב ַהב ַהב ַהב ַהרַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1$8וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט. המילי�
  

        אאאא""""מסכת מועד קט! ד% כה עמסכת מועד קט! ד% כה עמסכת מועד קט! ד% כה עמסכת מועד קט! ד% כה ע

 ,ִ-י ָנח ַנְפֵ+י( ְ)ַרָ'ה ַ'ר ה&ָנא ְוַרב ַהְמנ�ָנא

  .  ָקמ& 0ְַמֵלי, ִ-י ְמט� /0ְִ+ָרא. ְלָהָת�/ְ.ִקיְנה&

:  ֲאַמר& ֵלי(? ַמאי ַהאי:ֲאַמר ְלה& ַהה&א ַט1ָָעא

 ָמר :ַמר ָמר 5,ָרא /ֲהָדֵדיָקַרָ'ַנ! ְ)ָקא ָעְבִדי ְי

  . ָמר ֵניע�ל ְ'ֵריָ+א:ַמר&ָמר 5, ֵניע�ל ְ'ֵריָ+א

 .ה&ָנא ֵליע�ל ְ'ֵריָ+א ִ)יָנא ה&א ְ)ַרָ'ה ַ'ר :ֲאַמר

 ְוִ+6ֵי( ַנת&ר ַ-ֵ-י( .ָחֵלי% 0ְַמֵלי( ְ)ַרָ'ה ַ'ר ה&ָנא

   .ְ)ַהה&א ַט1ָָעא

ִ+יִ+י� ָעָלה  0ֶַזע ְי:ָקאנ&7ַָתח ֲעֵלי( ַהה&א ְי

 :ת ָ:ב�ָרר�ֵכב ֲע...  ֵסֶפר ִמְלֲחמ�ת�9ִעִמָ'ֶבל ְו

   :יו ֶנֶפ+ ָנִקי ְוַצִ)יקא ֵאָלבֹ ְ'ַחְוָ:ֵמ

  י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

/ְ.ִקיְנה& /ְ.ִקיְנה& /ְ.ִקיְנה& /ְ.ִקיְנה&     : כאשר נפטר$ ִ-י ָנח ַנְפֵ+י(ִ-י ָנח ַנְפֵ+י(ִ-י ָנח ַנְפֵ+י(ִ-י ָנח ַנְפֵ+י(

ִ-י ְמט� ִ-י ְמט� ִ-י ְמט� ִ-י ְמט� :  העלו� לאר= ישראל$$$$    ְלָהָת�ְלָהָת�ְלָהָת�ְלָהָת�

שאי! ,  כאשר הגיעו לגשר צר$ /0ְִ+ָרא/0ְִ+ָרא/0ְִ+ָרא/0ְִ+ָרא

ָקמ& ָקמ& ָקמ& ָקמ& : יכולי! לעבור אלא זה אחר זה

 עמדו הגמלי� נושאי המיטות $ 0ְַמֵלי0ְַמֵלי0ְַמֵלי0ְַמֵלי

:   סוחר ישמעאלי$ ָעאָעאָעאָעאַט1ַָט1ַָט1ַָט1ָ: במקומ!

:  רבה בר רב הונא ורב המנונא$ ַרָ'ַנ!ַרָ'ַנ!ַרָ'ַנ!ַרָ'ַנ!

שכל , מכבדי� זה לזה    $$$$    ָראָראָראָראקָקָקָָקָעְבִדי ְיָעְבִדי ְיָעְבִדי ְיָעְבִדי ְי

 ַנת&רַנת&רַנת&רַנת&ר: אחד לא רצה לעבור לפני חברו

 :משו� שביזה לרב המנונא,  נשרו$

    ֵסֶפר ִמְלֲחמ�תֵסֶפר ִמְלֲחמ�תֵסֶפר ִמְלֲחמ�תֵסֶפר ִמְלֲחמ�ת:  שיניי� טוחנות$ ַ-ֵ-י(ַ-ֵ-י(ַ-ֵ-י(ַ-ֵ-י(

  :  ספר תורה$

  
        

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ).י"היעזר ברש(את המשפטי� הבאי� הכתובי� בקטע פרש באופ! מילולי ומדויק . 1

  ________________________________________":/0ְִ+ָרא ְמט� ִ-י".     א

  ____________________________________________":ָקמ& 0ְַמֵלי".     ב

  _______________________________________":ָדֵדי/ֲה ָראָקָעְבִדי ְי. "ג    

  _______________________________________":ְוִ+6ֵי( ַ-ֵ-י( ַנת&ר".  ד   
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   _______________________________?מה העלואת . א ".ְלָהָת�/ְ.ִקיְנה& ". 2

  ____________________________________________?להיכ! העלו. ב    

  _______________________________? הגשר אליו הגיעו המלווי�תאר את. 3

  ____________________________________?עצרו מללכת הגמלי�    מדוע 

  :לאיזה אמורא הכוונה בכל מילה, השל� בציטוט שלפני�. 4

   ,ְ'ֵריָ+אֵניע�ל   _________________ר ָמ ,רַמ5 ___________________רָמ    "

  ".ֵניע�ל ְ'ֵריָ+א_________________ ר ָמ ,רַמ5 ___________________רָמ    &

  ____________________________?ראשו! בגשר של איזה אמורא עבר ארונו. 5

  ?_________________________________שארונו עבר ראשו!מה גר� לכ�     

  :הסוחר הישמעאלי הסבר את חטאו של .6♦

  _________________:י"רשלפי . א    

  _______?י"רש פירושמה קשה על . ב

 _________________________  

  _______? העיו! יעקב חטא לפיבמה. ג

 _________________________  

        עיו! יעקבעיו! יעקבעיו! יעקבעיו! יעקב

משו� כבודו של , י פירש"רש    ::::נתור ככיהנתור ככיהנתור ככיהנתור ככיה

הא כהוג! וכדינא , מוהתוהוא . רב המנונא

  ? ולמה נענש, דיבר ונעשה על פיו

 שבוודאי היו ויותר נראה לי דנענש לפי

והווי , �ש� גדולי ישראל שליוו למתי

  :כמורה הלכה בפני רבו

  ! קשר בי! המילי� לבי! הביאורי� לקידומת. לפני� ארבע מילי� מהסוגיא: : : : צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 7

  ֶשל                                           0ְִ+ָרא////                                        

  ֶש                                         ֲהָדֵדי////                                        

  תֶא                                   ַרָ'ה)ְ)ְ)ְְ)ָנח ַנְפֵ+י(                             

  ַעל                                    ַרָ'ה)ְ)ְ)ְְ)ִ)יָנא ה&א                             

   : שבפסוקבמילי� הבאותתינוק המספיד התכוו! המה ל. 8

  ____________):י"רש( ֵסֶפר ִמְלֲחמ�ת.    ב________________:ִ+יִ+י�0ֶַזע ְי.    א

  ________________:ְוַצִ)יקֶנֶפ+ ָנִקי . ד  ________________:תב�ָרר�ֵכב ֲע.    ג
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

        .9$13וענה על שאלות , עיי! בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

 שני אמוראי� ::::רב המנונא הראשו! והשנירב המנונא הראשו! והשנירב המנונא הראשו! והשנירב המנונא הראשו! והשני

ועיתי� , בש� רב המנונא מוזכרי� בתלמוד

הראשו! מדור שני . קשה להבדיל ביניה�

תלמיד של רב וחבר של רב , לאמוראי בבל

, והשני מדור שלישי לאמוראי בבל; חסדא

וחבר של , חסדאתלמיד של רב הונא ורב 

 ראשי הדור השלישי $רבה ורב יוס% 

רב המנונא מוזכר בתלמוד . לאמוראי בבל

 ראשי הדור $ג� כב! דור� של אביי ורבא 

הרביעי לאמוראי בבל וא% בתקופה 

ולא ברור הא� הארי� ימי� , מאוחרת יותר

   .או שזה רב המנונא אחר

וזרח השמש ובא : "נאמר במדרש קהלת

רב אדא בר אהבה נולד יו� שמת , השמש

  ". רב המנונא בנו

כל : כלל בידינו ::::רב המנונא הראשו!רב המנונא הראשו!רב המנונא הראשו!רב המנונא הראשו!

הכוונה לרב ', אמרי בי רב'מקו� שנאמר 

  .  סבאהמנונא

אשר : "רב המנונא תיק! את ברכת התורה

הוא ". נות! התורה... בחר בנו מכל העמי�

אלא בשביל , לא חרבה ירושלי�: "שאמר

כל  "".שביטלו בה תינוקות של בית רב!

מעלה , המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו

ה "עליו הכתוב כאילו נעשה שות% לקב

משנפטר רב המנונא  ". במעשה בראשית

   :ירדו אבני ברד מהרקיע

  

  .השל� בטבלה שלפני� את הפרטי� לגבי רבותיו וחבריו של רב המנונא. 9

        חבריוחבריוחבריוחבריו        רבותיורבותיורבותיורבותיו        ????לאיזה דור שיי�לאיזה דור שיי�לאיזה דור שיי�לאיזה דור שיי�        

              רב המנונא סבארב המנונא סבארב המנונא סבארב המנונא סבא

              נינינינירב המנונא השרב המנונא השרב המנונא השרב המנונא הש

  

  ____________________________: בתלמודהמנונא רבבאיזה כינוי מכונה . 10

  ?_______________________________________ זהכינוי מה משמעות      
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  ? בקטעמדובר לפי הכתובעל מי . 11

  _____________________________:ראשי הדור השלישי לאמוראי בבל. א      

  ______________________________:דור הרביעי לאמוראי בבלראשי ה. ב      

  .לפי סדר הדורות, כתוב את שמות האמוראי� שלפני� המוזכרי� בקטע. 12

  . רב יוס%, הונארב , הראשו!רב המנונא , אביי, רב          

  

  

  ?__________________________________רב המנונא התקי! ברכה איזה. 13

  ?_________________________פטירתו של רב המנונאמה ירד משמי� ביו�       

        
        

        מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!

 ְ)5ָד� 0ָד�ל ,ִמְ+Kַַ'ח ֵלי( ַרב ִחְסָ)א ְלַרב ה&ָנא ִ'ְדַרב ַהְמנ�ָנא ::::בבבב""""קידושי! ד% כט עקידושי! ד% כט עקידושי! ד% כט עקידושי! ד% כט ע

 ֲאַמר . ַחְזֵיי( ְ)ָלא 7ֵָריס ס&ָדָרא,ֲאָתא ִ-י .יִדָי ֲהִביֵאה& ְל, ְ-ֶ+1ָבֹא ְלָיָדְ�: ֲאַמר ֵלי(.ה&א

 , /ְהְ)ִריְנה& ְל/7ֵי( ִמ6ֵי(. ְ)ָלא ְנִסיְבָנא: ֲאַמר ֵלי(? ַמאי ַטֲעָמא ָלא 7ֵָריַסKְ ס&ָדָרא:ֵלי(

        :י ַעד ְ)ָנְסַב7ַKְ/ית ְלה& ְלֵז ֲחִזי ְ)ָלא ָח:ֲאַמר ֵלי(

נשואי! שהיו  כדר� ה$ ְ)ָלא 7ֵָריס ס&ָדָראְ)ָלא 7ֵָריס ס&ָדָראְ)ָלא 7ֵָריס ס&ָדָראְ)ָלא 7ֵָריס ס&ָדָרא:  רב הונא לרב המנונא $ ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(        ::::ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�

  :ה תישא איש$ ְ)ָנְסַבKְְ)ָנְסַבKְְ)ָנְסַבKְְ)ָנְסַבKְ     : החזיר פניו ממנו$ /ְהְ)ִריְנה& ְל/7ֵי( ִמ6ֵי(/ְהְ)ִריְנה& ְל/7ֵי( ִמ6ֵי(/ְהְ)ִריְנה& ְל/7ֵי( ִמ6ֵי(/ְהְ)ִריְנה& ְל/7ֵי( ִמ6ֵי(  :רגילי! לכסות ראש!

יִחי! ַח1ֵי  ַמ6ִ: ֲאַמר.ָרָבא ַחְזֵיי( ְלַרב ַהְמנ�ָנא ְ)ָקא ַמֲאִריְ� ִ'ְצל�ֵתי(    ::::אאאא""""שבת ד% י עשבת ד% י עשבת ד% י עשבת ד% י ע

        : ְזַמ! KְִפLָה ְלח�ד &ְזַמ! �Kָרה ְלח�ד: ְוה&א ָסַבר!ע�ָל� ְוע�ְסִקי� ְ'ַח1ֵי ָ+ָעה

 $ ַח1ֵי ָ+ָעהַח1ֵי ָ+ָעהַח1ֵי ָ+ָעהַח1ֵי ָ+ָעה    : תורה$ ַח1ֵי ע�ָל�ַח1ֵי ע�ָל�ַח1ֵי ע�ָל�ַח1ֵי ע�ָל�:   בתפילתו$ ִ'ְצל�ֵתי(ִ'ְצל�ֵתי(ִ'ְצל�ֵתי(ִ'ְצל�ֵתי(    :  ראהו$ ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(ַחְזֵיי(    :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

  :ונות צור� חיי שעה היא לרפואה לשלו� ולמז,תפלה

♣                ♣                ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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        אאאאנָנָנָָנהֲהֲהֲֲהב ַ�ב ַ�ב ַ�ב ַ�רַרַרַַר

  .8�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"למד את הסוגיא שלפני� בעזרת רש        

        מסכת בבא קמא ד" קיזמסכת בבא קמא ד" קיזמסכת בבא קמא ד" קיזמסכת בבא קמא ד" קיז

 . ֲאָתא ְלַקֵ/י# ְ'ַרב,ַהה.א ַ-ְבָרא ַ'ֲהָוה ָ,ֵעי *ְחו+ֵיי *ִ(ְבָנא ְ'ַחְבֵרי#

 ְיֵתיב !ֲחֵויָנא .ַמֲחֵויָנאַמ:  ֲאַמר ֵלי#.ַתְחֵוי ְוָלא ַתְחֵוי ָלא: ֲאַמר ֵלי#

ק.� ַסק : ֲאַמר ֵלי#.  4ְַמֵטי# ְלק+ֵעי# ִמ2ֵי#,ַרב ַ�ֲהָנא ַקֵ/י# ְ'ַרב

  .ַבע 4ְִני6 ְוַקֵ,יל ֲעָלְ� ְ'ָלא ַ(ְק4ֵי ְלִרִ,י י+ָחָנ6 4ְ,ְל*ְרָעא ְ'ִי5ְָרֵאל

 ִלַע68ֵ ָמר ! ֲאִרי ָעָלה ִמָ,ֶבל:6ֲאַמר ֵלי# ְלִרִ,י י+ָחָנ, ל ֵרי4 ָלִקי4ַזֲא

 .ְלָמָחר א+ְתב.# ְ,ָדָרא ַקָ/א ַקֵ/י# ְ'ִרִ,י י+ָחָנ6. ְמִתיְבָתא ְ'ִלְמַחרִ,

 *ְנֲחֵתי# ֲאח+ֵרי .א *ְק4ֵי 4ְַמְעָ(ָתא ְוָל,א *ְק4ֵיֲאַמר 4ְַמְעָ(ָתא ְוָל

 ֲאַמר ֵלי# ִרִ,י י+ָחָנ6 ְלִרִ,י .ָ,ְתָראַבע ָדֵרי ַעד ְ'א+ְתֵבי# ְ,ָדָרא 4ְ

  ! ֲאִרי 94ֶַמְרָ( ַנֲע5ָה 4.ָעל:4ְִמע+6 ֶ,6 ָלִקי4

: ֲאַמר ֵלי#. ַבע 4ְִני6ַבע ָדֵרי ֶלֱהו+ ִח:." 4ְ ְיֶהא ַרֲעָוא ְ'ָהֵני 4ְ,ֲאַמר

 .ְקֵמי# ְ,ָדָרא ַקָ/א א+.ֲאַמר 4ְַמְעָ(ָתא ְו*ְק4ֵי.  ָמר ְ,ֵרי4ָאְהַ'רֶנ

 , ִרִ,י י+ָחָנ6 ֲהָוה ָיֵתיב *ְ>ַבע ִ,ְסַ(ְרֵקי.ֲאַמר 4ְַמְעָ(ָתא ְו*ְק4ֵי

 . ְו*ְק4ֵי ֵלי#, ֲאַמר 4ְַמְעָ(ָתא.4ְַלפ. ֵלי# ֲחָדא ִ,ְסַ(ְרָקא ִמ(.ֵתי#

   .יֵתיב ַעל *ְרָעא ַעד ִ',4ְַלפ. ֵלי# �=ְ:ה. ִ,ְסַ(ְרֵקי ִמ(.ֵתי#ַעד ִ'

ְ'ל+ ִלי ֵעיַני : ֲאַמר ְלה.. ִרִ,י י+ָחָנ6 ַ-ְבָרא ָסָבא ֲהָוה .ַמְסְרִחי ְ-ִביֵני#

 8ֵ�ְַחְמ ָקֵכיח+ *: ָסַבר,י# 5ְִפֵ(אָטיִרְפ ֲחָזא ִ', ְ'ל+ ֵלי#.ְוֶאְחְזֵיי#

  . ְוָנח ַנְפ4ֵי#, ֲחַל4 ַ'ְעֵ(י#!ֵ,י#

 ? ֲחֵזית. ְלַבְבָל9ה ֵהיִכי ָעֵביד:ר ֲאַמר ְלה. ִרִ,י י+ָחָנ6 ְלַרָ,ַנ6ַחְמִל

 ֲחָזא ַ'ֲהָוה ָהְדָרא ֵלי# ,ל ְלַגֵ,י ְמָעְרָתא ָע.ַ'ְרֵ�י# ָהִכי: ֲאַמר. ֵלי#

 ְוִיָ�ֵנס ָהַרב ֵאֶצל , ָ?ַתח ?.ָמְ�! ַעְכָנא,ַעְכָנא: ֲאַמר ֵלי#, ַעְכָנא

 ִיָ�ֵנס ַ(ְלִמיד .ַתחא ְפ ְוָל! ִיָ�ֵנס ָחֵבר ֵאֶצל ָחֵבר.ַתחא ְפ ְוָל!ידַ(ְלִמ

   : ְ,ָעא ַרֲחֵמי ְוא+ְקֵמי#.ַתח ֵלי#ְ?! ֵאֶצל ָהַרב

�  ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי

  : להלשי6� *ְחו+ֵיי*ְחו+ֵיי*ְחו+ֵיי*ְחו+ֵיי

 שבר ���� ְלק+ֵעי#ְלק+ֵעי#ְלק+ֵעי#ְלק+ֵעי#

ְ,ָדָרא ְ,ָדָרא ְ,ָדָרא ְ,ָדָרא  :מפרקתו

 בשורה � ַקָ/אַקָ/אַקָ/אַקָ/א

ראשונה לפני רבי 

 � 4ְַמְעָ(ָתא4ְַמְעָ(ָתא4ְַמְעָ(ָתא4ְַמְעָ(ָתא: יוחנ6

 � *ְנֲחֵתי#*ְנֲחֵתי#*ְנֲחֵתי#*ְנֲחֵתי#: הלכה

 ִח:."ִח:."ִח:."ִח:." : הרחיקוהו

�� ִ,ְסַ(ְרֵקיִ,ְסַ(ְרֵקיִ,ְסַ(ְרֵקיִ,ְסַ(ְרֵקי:  במקו

ַמְסְרִחי ַמְסְרִחי ַמְסְרִחי ַמְסְרִחי  : כריות�

 יו גבות� ְ-ִביֵני#ְ-ִביֵני#ְ-ִביֵני#ְ-ִביֵני#

את גדולי� ומכסי6 

 ימ.ִר ָה� ְ'ל+ְ'ל+ְ'ל+ְ'ל+ :עיניו

    אאאאטָטָטָָטיייירִרִרִִרפְפְפְְפ: ֵהִרימ./ 

 נקרעה � י#י#י#י5ִ#ְפֵ(5ְִפֵ(5ְִפֵ(5ְִפֵ(

ָנח ָנח ָנח ָנח     :י מכה"שפתו ע

רב כהנא     ����    ַנְפ4ֵי#ַנְפ4ֵי#ַנְפ4ֵי#ַנְפ4ֵי#

    ַ'ְרֵ�י# ָהִכיַ'ְרֵ�י# ָהִכיַ'ְרֵ�י# ָהִכיַ'ְרֵ�י# ָהִכי :נפטר

ָהְדָרא ָהְדָרא ָהְדָרא ָהְדָרא     :ו בכ� דרכ�

 נחש � ֵלי# ַעְכָנאֵלי# ַעְכָנאֵלי# ַעְכָנאֵלי# ַעְכָנא

מקי" בפתח 

 � א+ְקֵמי#א+ְקֵמי#א+ְקֵמי#א+ְקֵמי#: מערהה

:החייהו
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  __________________________________?לעשות "ַהה.א ַ-ְבָרא" מה רצה. 1

  ______________?יצד הגיב רב כהנא כ_________?____רבעל כ�     כיצד הגיב 

  _______________________________":יָנאַמֲחֵויָנא .ַמֲחֵו".   א?מי אמר למי. 2

  ___________________________________":ְל*ְרָעא ְ'ִי5ְָרֵאל ַסק ק.�". ב

  ?על איזה אמורא מדובר במשפטי� שלפני�. 3

    ___________________________________":ֲאִרי 94ֶַמְרָ( ַנֲע5ָה 4.ָעל". א

  __________________________________________":ֲחַל4 ַ'ְעֵ(י#". ב

  :בו באי� לידי ביטוי הענייני� הבאי�, צטט משפט מהקטע. 4

  _______________________________:איסור מסירת ממו6 חברו לנכרי�.     א

  __________________________________:מכפרת במקו� גלותהבושה . ב

  ___?____________________________ערהמה מנע את כניסת רבי יוחנ6 למ. 5

  __________________________________________? לבסו" נכנסכיצד    

  ____________________________________?במערהרבי יוחנ6 עשה מה     

. ביצה = אאאאיָעיָעיָעיָע,ֵ,ֵ,ֵֵ,: לדוגמא. מתחלפות' צ/ ' בארמית לפעמי� אותיות ע: : : : צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 6

  _________.2________  .1:  מצא שני מילי� נוספות כאלה בסוגיא.צמר = ַעְמָראַעְמָראַעְמָראַעְמָרא

מה הפירוש . שאל/ ביקש /  רצה ::::ָ,ֵעיָ,ֵעיָ,ֵעיָ,ֵעי שלושה פירושי� למילה ::::צפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמיתצפני� בארמית. 7

  __________":ְ,ָעא ַרֲחֵמי. "ב__________ ":ָ,ֵעי *ְחו+ֵיי. "א? במשפטי� שלפני�

 :ל" הרב שמואלביL זצמהי שאלת. 8 ♦

 _____________________  

 _____________________  

   _____________?מה תשובתו          

                ________________________________________________________________________________        

        גגגג""""שיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשלשיחות מוסר וארא תשל

מפני מה לא , לכשנתבונ6 תתעורר תמיהה גדולה

מחל רבי יוחנ6 לרב כהנא כדי שלא יענש בעונש 

ונראה שהחומרה של פגיעה בכבוד הרב ? מיתה

אלא עיקרה הוא , ב כשלעצמואינה משו� כבוד הר

. בכ� שהיא גורמת לביטול כח השפעת הרב בישראל

  . אי6 לרב למחול על פגיעה בכבודולפיכ�
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

  .13�9שלפני� וענה על שאלות " תולדות אמוראי�"עיי6 בקטע 

רב כהנא הינו אמורא מדור     ::::רבותיורבותיורבותיורבותיווווו    דורודורודורודורו

ותלמידו המובהק של , שני לאמוראי בבל

 הריגת מלשי6 וחשש מתגובת עקב. רב

נאלL רב כהנא לברוח לארL , השלטונות

לישיבת� של רבי יוחנ6 וריש לקיש , ישראל

ולמד תורה , לאחר זמ6 חזר לבבל. בטבריה

לבסו" . מפי רב הונא ורב יהודה תלמידי רב

 בימיו של רבי � עלה שוב לארL ישראל

 � אלעזר ב6 פדת בראשות ישיבת טבריה

   .לונפטר בארL ישרא

רב כהנא היה רב� של רבה ורב ::::תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו

. גדולי אמוראי בבל בדור השלישי, יוס"

, רבי יאשיה בארL ישראל לש וכ6 היה רבו

  .ספרי� ומעותבירושה וא" הניח לו 

 נוס" לרב כהנא תלמידו :רב כהנא הרביעירב כהנא הרביעירב כהנא הרביעירב כהנא הרביעי

היו בבבל אמוראי� , המובהק של רב

ועיתי� קשה להכריע , נוספי� בש� זה

 �הידוע בה� . מתכוו6 התלמודלאיזה מה

 שישי �מדור חמישי ,  רב כהנא הרביעיהוא

כיה6 כראש ישיבת . לאמוראי בבל

היה תלמיד� של רבא ורב , פומבדיתא

  .ורבו המובהק של רב אשי, זביד

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

        תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו        רבותיורבותיורבותיורבותיו        ????מאיזה דורמאיזה דורמאיזה דורמאיזה דור        

כהנא כהנא כהנא כהנא רב רב רב רב 
        הראשו6הראשו6הראשו6הראשו6

      

רב כהנא רב כהנא רב כהנא רב כהנא 
        הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי

      

  

  !השל� את הקטע שלפני�. 10

חזר וירד _________, ו של  עלה לארL ישראל לישיבת.בבל     רב כהנא הינו מאמוראי 

   . ________לישיבתו של לטבריהושוב עלה . __________מפי תורה לבבל ולמד 
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  .רב הונא, רב אשי, רב כהנא, רב יוס", רבא, רב:  מוזכרי� האמוראי� הבאי�בקטע. 11

  ! הנכו6כתוב אות� בתרשי� שלפני� לפי סדר הדורות

  

  
   :מי האמוראי� שעמדו בראשות הישיבה במקומות הבאי� לפי הכתוב בקטע. 12

  ____________________. 2  __________________. 1 :ישיבת טבריה. א

  ________________________________________:פומבדיתאישיבת . ב

  !קשר בחL בי6 שני הרשימות שלפני�. 13

                   נפטר בארL ישראל                                   רב אשי             

                   קיבל ירושה מרב כהנא                               רב כהנא                      

       תלמיד של רב כהנא הרביעי                         רבי יאשיה                   

        

        

        מקורות נוספי� לעיו6מקורות נוספי� לעיו6מקורות נוספי� לעיו6מקורות נוספי� לעיו6

 ַוֲהָוה ְ-ִמיְרָנא , ַ�ד ֲהֵויָנא ַ,ר ַ(ְמֵני ְסֵרי 4ְִני6:ב ַ�ֲהָנא9ַמר ַר ::::אאאא""""מסכת שבת ד" סג עמסכת שבת ד" סג עמסכת שבת ד" סג עמסכת שבת ד" סג ע

 ַמאי ָקא .ִמיֵדי ְפ4.ט+ ַעד ָה4ָָתאְוָלא ֲהָוה ָיַדְעָנא ְ'ֵאי6 ִמְקָרא י+ֵצא , ס"ֵלי# ְלכ=ֵ:י# הש

  :ַדר ִלְסַ,רָה ְ'ִלְגַמר ֱאַנ4 ְו?ַמ4ְַמע ַל6

וא" ,  לגרוס שמעתא מרביה����    ְ'ִלְגַמר ֱאַנ4ְ'ִלְגַמר ֱאַנ4ְ'ִלְגַמר ֱאַנ4ְ'ִלְגַמר ֱאַנ4        : כאשר הייתי�    ַ�ד ֲהֵויָנאַ�ד ֲהֵויָנאַ�ד ֲהֵויָנאַ�ד ֲהֵויָנא: : : :  וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי�יייי""""רשרשרשרש

  :י�אחר כ� יחזור וילמד את הטעמ    ����    ַדר ִלְסַ,רַדר ִלְסַ,רַדר ִלְסַ,רַדר ִלְסַ,רהָהָהָָהוְוְוְְו:  על גב דלא ידע לכולהו טעמיה

  

♣                       ♣                       ♣  

        

  . ה  .ו  . ד  . ג  . ב  .א
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        הההה�ָ�ָ�ָָ�ר ַחר ַחר ַחר ַחר ַ�ר ַ�ר ַ�ר ַ�ה ַ�ה ַ�ה ַ�ה ַ��ָ�ָ�ָָ�רַרַרַַר

  .7 1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"  למד היטב את הסוגיא שלפני� בעזרת רש   

        בבבב""""מסכת ברכות ד# נג עמסכת ברכות ד# נג עמסכת ברכות ד# נג עמסכת ברכות ד# נג ע

*ַכל ְוִאְ)ְ%ֵלי , ַרָ�ה ַ�ר ַ�ר ַחָ�ה ֲהָוה ָק*ֵזל ְ�ַ)ַ'ְרָ%א

אי ַ)ְ� ִאי *ֵמיָנא ְלה0 ִא? ֵהיִכי .ֲעֵבד, ֲאַמר.ְוָלא ָבֵריְ�

 ,2ָל ֵהיָכא 1ְִמָבְרַכְ%, ָהָכאֵריְ�  ִלי ָ�י*ְמִר, ְלָבֵרְ�

אי י4ָנה ַ)ְ� מ0ָטב 1ְ*ֵמיָנא ְלה0 ִא!ְלַרֲחָמָנא ְמָבְרַכְ%

. אי י4ָנה 1ְַדֲהָבאַ)ְ�ִא 1ְ, ִליר0ַטְנ:  ֲאַמר ְלה1ְ.0ַדֲהָבא

   .ֲהָבא ְו.ְ)2ַח י4ָנה 1ְַד,ל 0ָבֵריְ�ַזֲא

 , 1ְִמִתיִלי 2ְֶנֶסת ִי6ְָרֵאל ְלי4ָנה?0ַמאי ְ)ָנא י4ָנה

 ְוֶאְבר4ֶתיָה ִ�יַרְקַרק ,2ְַנֵפי י4ָנה ֶנְח8ָה ַב2ֶֶס#: "1ְִכִתיב

.# ,  ַמה י4ָנה ֵאיָנ= ִנ>ֶֹלת ֵאָ:א ִ�ְכָנֶפיָה".ָחר90

  :ִי6ְָרֵאל ֵאיָנ@ ִנ>4ִלי@ ֵאָ:א ַ�ִ?ְצו4ת

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 היה הול�   ֲהָוה ָק*ֵזל ְ�ַ)ַ'ְרָ%אֲהָוה ָק*ֵזל ְ�ַ)ַ'ְרָ%אֲהָוה ָק*ֵזל ְ�ַ)ַ'ְרָ%אֲהָוה ָק*ֵזל ְ�ַ)ַ'ְרָ%א

ֵהיִכי ֵהיִכי ֵהיִכי ֵהיִכי         : שכח  ִאְ)ְ%ֵליִאְ)ְ%ֵליִאְ)ְ%ֵליִאְ)ְ%ֵלי        :בשיירה

ִאי *ֵמיָנא ִאי *ֵמיָנא ִאי *ֵמיָנא ִאי *ֵמיָנא     : אי� אעשה            .ֲעֵבד.ֲעֵבד.ֲעֵבד.ֲעֵבד

 ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכאֵריְ� ֵריְ� ֵריְ� ֵריְ� �ָ�ָ�ָָ�    :אומר לה�     א�     ְלה0ְלה0ְלה0ְלה0

    אי י4ָנה 1ְַדֲהָבאאי י4ָנה 1ְַדֲהָבאאי י4ָנה 1ְַדֲהָבאאי י4ָנה 1ְַדֲהָבא)ַ)ַ)ַַ)�ְ�ְ�ְְ�אִאִאִִא:  תבר� כא@ 

  ִלי ִלי ִלי ִליר0ר0ר0ר0טַטַטַַטנְנְנְְנ:   שכחתי יונה של זהב 

:  מצא  .ְ)2ַח.ְ)2ַח.ְ)2ַח.ְ)2ַח     : המתינו לי 

י4ָנה ֵאיָנ= י4ָנה ֵאיָנ= י4ָנה ֵאיָנ= י4ָנה ֵאיָנ= :    שנמשלה  1ְִמִתיִלי1ְִמִתיִלי1ְִמִתיִלי1ְִמִתיִלי

 או בורחת      ִנ>ֶֹלת ֵאָ:א ִ�ְכָנֶפיָהִנ>ֶֹלת ֵאָ:א ִ�ְכָנֶפיָהִנ>ֶֹלת ֵאָ:א ִ�ְכָנֶפיָהִנ>ֶֹלת ֵאָ:א ִ�ְכָנֶפיָה

  :או נלחמת

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  !סמ@? נזכר שלא ביר�כאשר מה היתה הבעיה שרבה בר בר חנה עמד בפניה . 1

  . דקות מזמ@ שסיי� לאכול72לפני שיעברו , הצור� לבר� מיד. א

  . אנשי השיירה לעצור ולהמתי@ עמו עד שיבר�הצור� לשכנע את. ב

  .הצור� לחזור למקו� שאכל ולבר� ש�. ג

  .צטט מהסוגיא משפטי� ע� המשמעות שלפני�. 2

  _______________________________________:אכל ושכח ולא ביר�. א   

  ____________________________________:זהבהל� וביר� ומצא יונת .    ב
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  ! ודייק בתשובת�חשוב היטב? אמר רבה בר בר חנה את המשפטי� הבאי�למי . 3

  __________________________:'וכו..."  ִאי *ֵמיָנא ְלה0? ֵהיִכי .ֲעֵבד,ֲאַמר. "א

  ________ _________________:"ה 1ְַדֲהָבאאי י4ָנַ)ְ�ִא 1ְ, ִליר0ַטְנ: ֲאַמר ְלה0". ב

  !בחר בתשובה הנכונה? א אמר לאנשי השיירה ששכח לבר�מדוע רבה בר בר חנה ל. 4

  .לא יסכימו להמתי@ עד שיבר�ו, רבה חשש שאנשי השיירה יסעו מיד.     א       

  .רבה חשש שאנשי השיירה יאמרו לו לבר� במקומו ולא לחזור למקו� שאכל. ב           

  ". אי י4ָנה 1ְַדֲהָבאַ)ְ�ִא". 5♦

  ? העיו@ יעקב בקטע שלפני�מה מקשה על כ�      

   _______________________________  

  ?למה התכוו@ רבה כשאמר ששכח יונה 

   _______________________________  

  ?למה הוא התכוו@ כשאמר שהיונה היא של זהב 

   _______________________________  

        עיו@ יעקבעיו@ יעקבעיו@ יעקבעיו@ יעקב

אמר ששכח יונה כשלא שיקר "

   .דדהבא

ששכח , היה על המצוהשכוונתו 

לבר� ברכת המזו@ שמגינה על 

  .ישראל ככנפי יונה

ודדהבא כוונתו על התורה 

            ":כזהבהיקרי� מאוד , והמצוות

  :במה מגני� הנוצות על היונה. 6

  _______________________________________________):י"רש(.    א

  _______________________________________________):י"רש(.    ב

 :עיי@ בסוגיא שלפני� וכתוב .7♦

, בסוגיא שלנומה המשות# לסיפור 

 ?אלישע בעל כנפיי�על סיפור ול

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________  

        אאאא""""מסכת שבת ד# מט עמסכת שבת ד# מט עמסכת שבת ד# מט עמסכת שבת ד# מט ע

פע� אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על "

 . המניח תפילי@ ינקרו את מוחושכל, ישראל

ראהו קסדור . והיה אלישע מניח� ויוצא לשוק

וכיו@ שהגיע אצלו , ר9 מפניו ור9 אחריו, אחד

? מה זה ביד�: אמר לו. נטל@ מראשו ואחז@ בידו

פשט את ידו ונמצאו כנפי ! כנפי יונה: אמר לו

   ":לפיכ� קורי@ אותו אלישע בעל כנפיי�, יונה
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .13 8וענה על שאלות , עיי@ בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

רבה בר בר חנה הינו : : : : ומשפחתוומשפחתוומשפחתוומשפחתודורו דורו דורו דורו 

נולד בבבל א� . מדור שלישי לאמוראי בבל

והיה , שהה זמ@ רב באר9 ישראל

מהאמוראי� שהעבירו תורת אר9 ישראל 

רבה בר בר חנה היה  .לבבל ולהיפ�

ובנו רב יצחק נשא , ממשפחתו של רב

        . נכדתו של רב יהודהלאשה את

 באר9 ישראל היה רבה בר בר חנה ::::רבותיורבותיורבותיורבותיו

ומוסר , תלמיד מובהק של רבי יוחנ@

כ@ . בתלמוד הבבלי מאות מאמרי� בשמו

רבי אלעזר מפי למד תורה מפי ריש לקיש ו

בבבל היה קשור לגדולי . ב@ פדת

 רב יהודה רב  האמוראי� בדור השני 

ורב  רבה  ובדור השלישי ,  ורב חסדאנחמ@

ומסר לה� דברי� ששמע מחכמי , יוס#

  . אר9 ישראל

 רבה בר בר חנה נדד ::::משפחתו ומסעותיומשפחתו ומסעותיומשפחתו ומסעותיומשפחתו ומסעותיו

, בי� וביבשה, בערי� ובארצות שונות

   .וסיפר את שבחה של אר9 ישראל

סיפורי אגדה עמוקי� על סיפר משלי� ווכ@ 

ע� רמזי� לענייני מוסר , שראה במסעותיו

  . ואמונה

8 . �  !הקטע שלפני�את השל

. _______________לאמוראי ____ ___________ שיי� לדור רבה בר בר חנה   

  .אבל שהה זמ@ רב באר9 ישראל_____, _______נולד ב

  !השל� את הקטע שלפני�. 9

 נשא את נכדתו של רב יצחקובנו __, _________היה ממשפחתו של     רבה בר בר חנה 

  .לאשה___ __________

  : בר בר חנה רבהמי היו רבותיו של. 10

  ___________________________________________:באר9 ישראל.      א

  _______________________________________________:בבבל. ב     
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  ?______________________________ נדדרבה בר בר חנה מקומות לאיזה. 11

  ____________?_______________________למה רומזי� סיפורי מסעותיו     

  . הנכו@לפי סדר הדורות,  האמוראי� שלפני� המוזכרי� בקטע חמשתכתוב את שמות. 12

  . רב יוס#,   רב,  רבי אלעזר ב@ פדת ,  רבי יוחנ@ ,  רבה בר בר חנה                    

  

  

  ?הא� פעלו באר9 ישראל או בבבל, כתוב לגבי האמוראי� שלפני� המוזכרי� בקטע. 13

  _____________________:רב חסדא__________________   :ריש לקיש     

  ________________________  :רבה__________________    :רב יהודה     

        

        מקורות נוספי� לעיו@מקורות נוספי� לעיו@מקורות נוספי� לעיו@מקורות נוספי� לעיו@

 . ְ%ַבר0 ֵלי= ַהְנה0 ָ)ק4ָלֵאי ָחִביָתא 1ְַחְמָרא,הָ�ַרָ�ה ַ�ר ַ�ר ַח ::::אאאא""""בבא מציעא ד# פג עבבא מציעא ד# פג עבבא מציעא ד# פג עבבא מציעא ד# פג ע

 ?1ִיָנא ָהִכי:  ֲאַמר ֵלי=.ַהב ְלהKְ 0ִליַמְיה0:  ֲאַמר ֵלי=.ר0 ְלַרבַמ ֲאת4 ֲא.ְ)ַקל ִלְגִליַמְיה0

  . ב ְלהKְ 0ִליַמְיה0ַה ְי".ְלַמַע@ ֵ%ֵלְ� ְ�ֶדֶרְ� ט4ִבי�", ִאי@: ֲאַמר ֵלי=

ִזיל ַהב :  ֲאַמר ֵלי=. ְוֵלית ַל@ ִמיִדי,ָכְפִניַנ@ ְוָטְרִחיַנ@ L2ָ:ה י4ָמא ְו,ֲעִנֵ'י ֲאַנ@: ֲאַמר0 ֵלי=

   :"ְו*ְרח4ת ַצ1ִיִקי� ִ%ְ)מֹר", ִאי@:  ֲאַמר ֵלי=?1ִיָנא ָהִכי:  ֲאַמר ֵלי=..ְגַרְיה0

      ָחִביָתא 1ְַחְמָראָחִביָתא 1ְַחְמָראָחִביָתא 1ְַחְמָראָחִביָתא 1ְַחְמָרא:   סבלי�     ָ)ק4ָלֵאיָ)ק4ָלֵאיָ)ק4ָלֵאיָ)ק4ָלֵאי    : אלו     ַהְנה0ַהְנה0ַהְנה0ַהְנה0  : שברו     ְ%ַבר%ְ0ַבר%ְ0ַבר%ְ0ַבר0: : : : י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

      ָכְפִניַנ@ָכְפִניַנ@ָכְפִניַנ@ָכְפִניַנ@  : לפני� משורת הדי@  ְ�ֶדֶרְ� ט4ִבי�ְ�ֶדֶרְ� ט4ִבי�ְ�ֶדֶרְ� ט4ִבי�ְ�ֶדֶרְ� ט4ִבי�    : כ@  ִאי@ִאי@ִאי@ִאי@        : ת@ לה�     ַהב ְלה0ַהב ְלה0ַהב ְלה0ַהב ְלה0    :@ייחבית של 

                :שכר�ל� ת@    ִזיל ַהב .ְגַרְיה0ִזיל ַהב .ְגַרְיה0ִזיל ַהב .ְגַרְיה0ִזיל ַהב .ְגַרְיה0        : אי@ לנו משהו     ַל@ ִמיִדיַל@ ִמיִדיַל@ ִמיִדיַל@ ִמיִדי    ֵליתֵליתֵליתֵלית        :רעבי� אנו

♣               ♣                ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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        ה�ה�ה�ה��ָ�ָ�ָָ�י �י �י �י ��ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר
        

למד היטב את .    בסוגיא שלפני� מובאי� מעשי� המראי� את ענוותנותו של רבי אבהו

  .9"1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"הסוגיא בעזרת רש

        

        אאאא""""מסכת סוטה ד# מ עמסכת סוטה ד# מ עמסכת סוטה ד# מ עמסכת סוטה ד# מ ע

 .ִרִ�י �ָ�ה� ְוִרִ�י ִחָ)א ַ�ר �ָ�א ִאְ'ַלע� ְלַהה�א �ְתָרא

ַר- ַר- ְ��ַ,ְדָ+א ִרִ�י ִחָ)א ַ�ר �ָ�א ְ*ִרִ�י �ָ�ה� ְ*

ֵ/י ָעְלָמא ְלִרִ�י ִחָ)א ַ�ר �ָ�א.ִ�ְ-ַמְעָ+א  , ַ-ְבק�2 01

:  ֲאַמר ֵלי2. ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2.ְו�ז�ל ְלַגֵ�י2 ְ*ִרִ�י �ָ�ה�

 ,ֵני 9ָד� ִלְ-ֵני ְב:ֶאְמ-ֹל ָלְ� ָמָ-ל ְלָמה ַהָ*ָבר *7ֶמה

 . ְוֶאָחד מ7ֵכר ִמיֵני ִסְדִקית,ֶאָחד מ7ֵכר ֲאָבִני� ט7ב7ת

   ? לֹא ַעל ֶזה ֶ-=7ֵכר ִמיֵני ִסְדִקית?ַעל ִמי ק7ְפִצי:

ה ִרִ�י ִחָ)א ַ�ר �ָ�א ְלִרִ�י �ָ�ה� ֶ�ַל ֲהָוה ְמ,1ָל י7ָמא

ְ-ִ<יֵזי2  , ַהה�א י7ָמא.ר ְ*ֵבי ֵקיָסָראָקְי ִמ?�� ,ַעד א0

ְ-ִ<יֵזי22יֵיְוְל�  , ִרִ�י �ָ�ה� ְלִרִ�י ִחָ)א ַ�ר �ָ�א ַעד א0

  :ַוֲאִפ/� ָהִכי לֹא ִא+7ַתב ַ*ְעֵ+י2 ִמֵ@י2

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 " ַהה�א �ְתָראַהה�א �ְתָראַהה�א �ְתָראַהה�א �ְתָרא: הזדמנו    """"    ִאְ'ַלע�ִאְ'ַלע�ִאְ'ַלע�ִאְ'ַלע�

:    הלכות" ְ-ַמְעָ+אְ-ַמְעָ+אְ-ַמְעָ+אְ-ַמְעָ+א:  אותו מקו�

:  הלכו"""" �ז�ל�ז�ל�ז�ל�ז�ל    : ו עזב"    ַ-ְבק�2ַ-ְבק�2ַ-ְבק�2ַ-ְבק�2

 " ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2:  אצל""""    ְלַגֵ�י2ְלַגֵ�י2ְלַגֵ�י2ְלַגֵ�י2

 כלי מלאכה " ִמיֵני ִסְדִקיתִמיֵני ִסְדִקיתִמיֵני ִסְדִקיתִמיֵני ִסְדִקית    : הצטער

:  כגו: פל� ומחט, לנשי� ועניי�

.  בתמיה" לֹא ַעל =7ֵכר ִסְדִקיתלֹא ַעל =7ֵכר ִסְדִקיתלֹא ַעל =7ֵכר ִסְדִקיתלֹא ַעל =7ֵכר ִסְדִקית

יש לה� , מתו� שדמיה� מעטי�

ואמר כ: להפיס . קוני� הרבה

ְ-ִ<יֵזי2 : דעתו ְ-ִ<יֵזי2א0 ְ-ִ<יֵזי2א0 ְ-ִ<יֵזי2א0   :  אכסניתו" א0

 אותו """"    ַהה�א י7ָמאַהה�א י7ָמאַהה�א י7ָמאַהה�א י7ָמא:   בוד כ" ָראָראָראָראקָקָקָָקיְיְיְְי

  :   התעודד" ִא+7ַתב ַ*ְעֵ+י2ִא+7ַתב ַ*ְעֵ+י2ִא+7ַתב ַ*ְעֵ+י2ִא+7ַתב ַ*ְעֵ+י2 : יו�

   

        

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ?____________________________________ אבהורבי  דרשנושאבאיזה . 1

  _______________________________? דרש רבי חייא בר אבאנושאבאיזה     

  ___________________?______________ כל הציבורהגיעו מי לשיעור של    
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  _________________________________?"ָמָ-לֶאְמ-ֹל ָלְ� : "מי אמר למי. 2

  ____?____________________________זההמשל את ה   לאיזה צור� אמר לו 

  : במשפטי� הבאי� מדובראיזה אמוראעל . 3

  __________________________________________:"ֲחַל- ַ*ְעֵ+י2". א    

  ___________________________________:הרומי מקורב לשלטו:היה .     ב

  !פרט אות�. שני דברי� עשה רבי אבהו כדי לעודד את רבי חייא בר אבא. 4

  ____________________________________________________.א    

  ____________________________________________________.ב    

  ________________________________________?הא� הצליח לעודדו    

  !באר תשובת�?  הנמשל לדברי� הבאי�מי. 5

  _______________________________________:המוכר אבני� טובות. א    

  ___________________________________________:המוכר סדקית. ב    

  ?ייתו ומדועמי ליווה את מי לאכסנ. 6

  ______________________________________________:בכל יו�. א

  _____________________________________________:יו�באותו . ב    

  :תובי� הדברי� הבאי�צטט משפט מהקטע בו כ. 7

  _______________________________: של רבי אבהוהלדרשכול� הלכו . א 

  _______________________: לקנות כלי� זולי� ושימושיי�אנשי� מעדיפי�. ב 

  ______________________________?מה� כלי סדקית. א: י"הסבר לפי רש. 8 ♦

  ?____________________מאשר למרגליות סדקיתמדוע יש יותר קוני� לכלי .     ב

  ? במעשה המוזכר בקטע,  ענוותנותו של רבי אבהומתגלית באיזה דברי�. 9 ♦

  ____________________________________________________.א    

  ____________________________________________________.ב    
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

        .13"10וענה על שאלות , עיי: בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

רבי אבהו הינו מדור     ::::רבותיו ותורתורבותיו ותורתורבותיו ותורתורבותיו ותורתו

ק רבו המובה. שלישי לאמוראי אר� ישראל

ולמד תורה ג� מפי ריש , היה רבי יוחנ:

היה חכ� גדול . לקיש ורבי אלעזר ב: פדת

היה . � שוני� ובשפותוא# במדעי, בתורה

ורבי� באו , דיי: וראש ישיבה בקסריה

מפורסמת . לדרשותיו באגדה ובהלכה

תקנתו לתקוע שלושי� תקיעות בראש 

מקו� שבעלי תשובה : "וכ: מאמרו, השנה

  ".צדיקי� גמורי� אינ� עומדי�, עומדי�

 רבי אבהו התגורר בקיסריה ::::נציג הע�נציג הע�נציג הע�נציג הע�

ת וייצג א, )בירת השלטו: הרומי ביהודה(

הע� כלפי השלטו: הרומי שאהד אותו 

הנוצרי� את וכ: ניצח את המיני� ו, מאוד

  . בוויכוחי� רבי�

 רבי אבהו היה ב: דור� ::::חבריו ותלמידיוחבריו ותלמידיוחבריו ותלמידיוחבריו ותלמידיו

, של רבי אמי ורבי אסי ראשי ישיבת טבריה

היה רב חבר לרבי . ושל רבי חייא בר אבא

ולרבי יונה , זירא ורב מובהק לרבי ירמיה

ישיבת טבריה בדור  ראשי "ורבי יוסי 

רבי , אבימי: וכ: היה רב לבניו. הרביעי

שהיו מאמוראי אר� , זעירא ורבי חנינא

  .ישראל בדור הרביעי

ברבי אבהו התמזגו     ::::מידותיו ואישיותומידותיו ואישיותומידותיו ואישיותומידותיו ואישיותו

היה גדול בתורה : תכונות וכישורי� נדירי�

, בעל כח גופני רב, יפה תואר, ובחכמה

  . ועשיר מופלג

נהרי ' יגבשעת פטירתו העבירו לפניו 

שהיו מזומני� עבורו לחיי , אפרסמו:

  .העול� הבא

  

  !פרש חרוז זה. פני� רמוזי� שמונה מקורות חייו או מכישוריו של רבי אבהולבחרוז ש. 10

  _________________,______וכוח________   ______________מראה    "

  ______________;________ומוח   ______________________ממו:     

  _______,_______________ומדע   _____________________     הנהגה

  _____________________".   וענווה_______________________בני�     
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  .שהיו תלמידיו המובהקי� של רבי יוחנ:, ציי: שמות שישה אמוראי� המוזכרי� בקטע. 11

     _________________________.ב   ________________________.א     

  _________________________.ד________   ________________ .ג     

  _________________________.ו   ________________________.ה     

  !השל� את הקטע שלפני�. 12

  ._________שהיתה בירת השלטו: ה  ___________, רבי אבהו התגורר בקיסריה

  .וניצח אות�________________ וע� ה________ _________התווכח ע� ה

  ___________________________? רבי אבהו מוזכרת בקטעאיזה תקנה של. 13

  __________________________________?ואיזה מאמר שלו מוזכר בקטע     

        

        מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:

ָתא ְ*ֵבי  ַמְטר7ִנָ):ָנְפָק, א ְלֵבי ֵקיָסרִתיְבָתְ= 1ִי ֲהָוה 9ֵתי ִמ,ִרִ�י �ָ�ה�    ::::סנהדרי: ד# ידסנהדרי: ד# ידסנהדרי: ד# ידסנהדרי: ד# יד

ָ=ֵתי2, ַרָ�ה ְ*ַעֵ=י2 : ֵלי�2ְמָ-ְרָי:ֵקיָסר    !ְ�ִריְ� ַמְתָיְ� ִלְ-ָל�, ��ִציָנא ִ*ְנה7ָרא, ַמְדְ�ָרָנא ְ*א0

:   קרוב למלכותעל ש� שהיה פרנס ו,  מנהיג" ַמְדְ�ָרָנאַמְדְ�ָרָנאַמְדְ�ָרָנאַמְדְ�ָרָנא:    נשיא בעמיו" ַרָ�ה ְ*ַעֵ=י2ַרָ�ה ְ*ַעֵ=י2ַרָ�ה ְ*ַעֵ=י2ַרָ�ה ְ*ַעֵ=י2    : : : : יייי""""רשרשרשרש

        : ברו� בוא�" ְ�ִריְ� ַמְתָיְ�ְ�ִריְ� ַמְתָיְ�ְ�ִריְ� ַמְתָיְ�ְ�ִריְ� ַמְתָיְ�:   שהיה גדול בנוי" ��ִציָנא ִ*ְנה7ָרא��ִציָנא ִ*ְנה7ָרא��ִציָנא ִ*ְנה7ָרא��ִציָנא ִ*ְנה7ָרא

 1ֵיָו: ְ*ַחְזֵיי2 ְלִרִ�י �ָ�א ְ*ִמ: .ִרִ�י �ָ�ה� ִאְ=נ7 ַרָ�ַנ: ֲעֵלי2 ְלַמ@7ֵיי2 ְ�ֵריָ-א ::::סוטה ד# מסוטה ד# מסוטה ד# מסוטה ד# מ

   :ִא1ָא ַרָ�ה: ַמר ְלה� ֲא,ַע71 ִ*ְנִפיִ-י ֵלי2 ַ�ֲעֵלי ח7ב7ת

 חכ� גדול וראוי לישב " ִא1ָא ַרָ�הִא1ָא ַרָ�הִא1ָא ַרָ�הִא1ָא ַרָ�ה:   שהיה צרי� ללוות" ִ*ְנִפיִ-י ֵלי2 ַ�ֲעֵלי ח7ב7תִ*ְנִפיִ-י ֵלי2 ַ�ֲעֵלי ח7ב7תִ*ְנִפיִ-י ֵלי2 ַ�ֲעֵלי ח7ב7תִ*ְנִפיִ-י ֵלי2 ַ�ֲעֵלי ח7ב7ת:  :  :  :  יייי""""רשרשרשרש

  :כדי שיושיבוהו בראש  ונותני: לו מנות ומעשירי: אותו, בראש יותר ממני

ָק� ,  ִאְתְרִחי- ֵלי2 ִנNָא.ֵני ִמ+�ֵתי2 ִאַ<ִחית ֵ�י ָ�.ֵניל ְלֵבי ָ�ִרִ�י �ָ�ה� ָע    ::::ברכות ד# סברכות ד# סברכות ד# סברכות ד# ס

  :י2ֵרְב ֵ-ֵזיב ֵמ9ה ְוַחד ַ,ְבֵרי ְ�ַחד ֶא,ַעל ַע=�ָדא

ובני אד� רוחצי� על ,  חפירה שהמי� נופלי� לתוכה" +�ֵתי2+�ֵתי2+�ֵתי2+�ֵתי2:   בית מרח�" ֵניֵניֵניֵניֵבי ָ�ֵבי ָ�ֵבי ָ�ֵבי ָ�:  :  :  :  יייי""""רשרשרשרש

  :וזה בזה החזיקו כול�, י� בזרועו החזיק אחד או שנ" י2י2י2י2רֵרֵרֵֵרבְבְבְְבְ�ַחד ֶאְ�ַחד ֶאְ�ַחד ֶאְ�ַחד ֶא:   תקרה שעל גבה

♣                        ♣                       ♣  
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        אאאאיָריָריָריָרי ֵזי ֵזי ֵזי ֵז�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

8�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"עזרת רש ב הסוגיא שלפני�למד את        .  

        אאאא""""מסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה עמסכת בבא מציעא ד! פה ע

 ְיֵתיב , ִ(י ְסִליק ְל'ְרָעא ְ&ִיְ%ָרֵאל,ִרִ�י ֵזיָרא

 ְ&ִל0ְ1ְַכח ְ.ָמָרא ַ�ְבָל-ה ,ְמ-ה ַתֲעִנָ*ָתא

 ְיֵתיב ְמ-ה ;א ִנְטְרֵדי2 ִ(י ֵהיִכי ְ&ָל,ִמ3ֵי2

 י1ְ2ֵנְ&ָלא ִל1ְ(8ב ִרִ�י ֶאְלָעָזר ִ�, -ֳחָרְנָיָתא

 ְוָיֵתיב ְמ-ה ;ְוָנְפִלי: ִע9ֵָוי2 ִמ9ֵי ְ&ִצ�8ָרא

  . ְ&ָלא ִנ1ְל8ט ֵ�י2 נ8ָרא ְ&ֵגיִה3ָ�,'ֲחִריֵני

ַגר  1ְ. ֲהָוה ָ�ֵדיק ַנְפ1ֵי2,ָ(ל 0ְָלִתי: י;ֵמי

 ְוָלא ֲהָוה , ְסִליק ְוָיֵתיב ְ�ַג8ֵי830ַ,2ָרא

 י;ָמא ַחד ְיַהב8 ֵ�י2 ַרָ�ַנ: .1ְָלָטא ֵבי2 נ8ָרא

ַקִ>י: " ֵלי2 ר;ְק 8, ְוִאֲחַרכ8 1ֵָקי2,ֵעיָנא

  ".ֲחִריְ� 1ֵָקי2

 י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

�    ִ(י ְסִליקִ(י ְסִליקִ(י ְסִליקִ(י ְסִליק����    ְיֵתיבְיֵתיבְיֵתיבְיֵתיב:  אשר עלה כ כ כ כ���:  התענה,  ישב

�    ְ.ָמָרא ַ�ְבָל-הְ.ָמָרא ַ�ְבָל-הְ.ָמָרא ַ�ְבָל-הְ.ָמָרא ַ�ְבָל-ה:  שישכח�    ִל0ְ1ְַכחִל0ְ1ְַכחִל0ְ1ְַכחִל0ְ1ְַכח&ְ&ְ&ְְ&���התלמוד     

�    ְ&ָלא ִנְטְרֵדי2ְ&ָלא ִנְטְרֵדי2ְ&ָלא ִנְטְרֵדי2ְ&ָלא ִנְטְרֵדי2:   כדי� יייייִכיִכיִכיִכי ֵהי ֵהי ֵהי ֵה(ִ(ִ(ִִ(:  הבבלי���    

, עלה לאר� ישראל ללמוד מפי רבי יוחנ:יכש

, אר� ישראל לא היו בני מחלוקת ואמוראי

:  ומיישבי: את הטעמי� בלא קושיות ופירוקי:

�    -ֳחָרְנָיָתא-ֳחָרְנָיָתא-ֳחָרְנָיָתא-ֳחָרְנָיָתא���� ִל1ְ(8בִל1ְ(8בִל1ְ(8בִל1ְ(8בְ&ָלא ְ&ָלא ְ&ָלא ְ&ָלא :  תעניות אחרות     

,  רבי אלעזר ב: פדת�    ִרִ�י ֶאְלָעָזרִרִ�י ֶאְלָעָזרִרִ�י ֶאְלָעָזרִרִ�י ֶאְלָעָזר:  שלא ימות

ממלא מקומו של רבי יוחנ: בראשות ישיבת 

�    1ְַגר1ְַגר1ְַגר1ְַגר: טבריה���:    בתוכו� ְ�ַג8ֵי2ְ�ַג8ֵי2ְ�ַג8ֵי2ְ�ַג8ֵי2 :  הדליק

�    ִאֲחַרכ8ִאֲחַרכ8ִאֲחַרכ8ִאֲחַרכ8:   נתנו בו�    ְיַהב8 ֵ�י2ְיַהב8 ֵ�י2ְיַהב8 ֵ�י2ְיַהב8 ֵ�י2:   אש� נ8ָראנ8ָראנ8ָראנ8ָרא 

  :שהיה נמו� �    ַקִ>י:ַקִ>י:ַקִ>י:ַקִ>י::  נשרפו מעט

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

 ! וכתוב אות�חפש. ארמיתשפה הלי� בעברית המצויי� בסוגיא בלפני� רשימת מי. 1

 .   _________:אש.  _________:תנור. _________:ממנו. _________:כאשר    

 ? )י"רש (דר� הלימוד בבבלבמה עדיפה תורת אר� ישראל על . 2

    _____________________________________________________  

    _____________________________________________________  
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  ?במה התקשה הב: יהוידע. 3 ♦

    ______________________  

_____________________    _  

  ?________________    מה תיר�

    ______________________  

   ____________________ __  

        ב: יהוידעב: יהוידעב: יהוידעב: יהוידע

 נראה שלא התפלל שישכח �    תלמודא דבבלאיתלמודא דבבלאיתלמודא דבבלאיתלמודא דבבלאי

רק רצה ; כי תורת אמת הוא, התלמודגו! 

  .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

  : מילי� וכתובהעיי: בביאורי . 4

  ________________________________?בקטעמיהו רבי אלעזר המוזכר . א    

   _________________________________________?מה היה תפקידו. ב    

  ___________________?את מאה התעניות האחרונות זיראלש� מה התענה רבי . 5

  _______________________________?תעניות אלוכיצד בדק הא� הועילו     

  ?עליה� התענההבאי� משלושת הדברי� , יראמה נית: ללמוד על מידותיו של רבי ז. 6

  _____________________________: שהורגל בההלימודשישכח את דר� . א    

  ____________________________:יפול עליו עול הציבור והישיבהשלא . ב    

  ____________________________________:אש גהנ�שלא תשלוט בו . ג    

  __________? יהוידעבמה התקשה הב:. 7 ♦

     __________________________  

  ?____________________מה תיר�    

     __________________________  

        ב: יהוידעב: יהוידעב: יהוידעב: יהוידע

 נראה כי ה� ודאי �יהבו ביה רבנ: עינא יהבו ביה רבנ: עינא יהבו ביה רבנ: עינא יהבו ביה רבנ: עינא 

בחוהו ישש כיו: א� .היה לה� עי: טובה

עי:  נתנה בוהסטרא אחרא , הרבה בדבר

        :זההגורמי� לוה� היו , הרע

  :ארי� הבאי�מדוע כונה רבי זירא בת. 8

  __________________________________________):י"רש" (ַקִ>י:".     א

  ___________________________________________":ֲחִריְ� 1ֵָקי2".     ב
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

14�9וענה על שאלות , עיי: בקטע תולדות האמוראי� שלפני�.        

 רבי זירא שיי� לדור השלישי ::::וווותולדות חייתולדות חייתולדות חייתולדות חיי

וזכה , רבי זירא היה כה:. לאמוראי בבל

�התיית� מאביו ומאמו בגיל . לאריכות ימי

, עורו כהה ושוקיו חרוכות, היה גו�, צעיר

  ".קטינא חרי� שקיה"והיו מכני� אותו 

 רבי זירא למד בבבל בישיבת רב ::::רבותיורבותיורבותיורבותיו

הונא בסורא ובישיבת רב יהודה 

יותר מאוחר עלה לאר� . בפומבדיתא

ואצל אצל רבי יוחנ: תורה ולמד , ישראל

  ישיבת טבריהיראשרבי אלעזר ב: פדת 

אחר כ� למד אצל רבי אמי ו, בדור השני

 ורבי אסי ממלאי מקומ� בראשות הישיבה

  .בדור השלישי

ירא העמיד תלמידי� רבי� רבי ז ::::תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו

�רבי ירמיה תלמידו , רבי אהבה בנו: ובה

 ראשי �וכ: רבי יונה ורבי יוסי , המובהק

  .ישיבת טבריה בדור הרביעי

של  לקראת עלייתו ::::עלייתו לאר� ישראלעלייתו לאר� ישראלעלייתו לאר� ישראלעלייתו לאר� ישראל

נמנע מלהיפרד מרב יהודה , לאר�רבי זירא 

; מחשש שיצווה עליו להישאר בבבל, רבו

  .מפיו תורהא� הל� לראות פניו וללמוד 

בשעת עלייתו התענה רבי זירא מאה 

כדי לשכוח את הרגלי הלימוד של , תעניות

  . ולפנות לבו לתורת אר� ישראל, בני בבל

, באר� ישראל נמנע מקבלת סמיכה ורבנות

   .הדרכת רבי אלעזר רבובא� לבסו! הוסמ� 

9 .�  ! את הקטע שלפני�השל

עלה לאר� . לאמוראי�____ ______מדור והינו _____, ______ רבי זירא נולד ב     

  .______________ להיה כה: וזכה . ____________בישיבתש�  ולמד ,ישראל

10 .�  :  מי היו ראשי ישיבת טבריה בדורות הבאי

  ____________________________________________:שניהדור ב. א

     __________________________________________:שלישיה ורבד. ב

  ___________________________________________:רביעיהדור ב. ג
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  ?מי כיהנו כראשי ישיבה במקומות הבאי� לפי הכתוב בקטע. 11

  ___________________:סוראב. ב_____  ____________:פומבדיתאב.       א

  ?מי היו רבותיו של רבי זירא. 12

  _______________________________________________: בבבל.א

  __________________________________________:באר� ישראל. ב

  ____________________________?_מי היה תלמידו המובהק של רבי זירא. 13

  ____________________________________?____תלמידיויתר מי היו       

  :אי�מה נאמר על רבי זירא בקטע  לגבי הענייני� הב. 14

  _________________________________________:מראהו החיצוני  .א

  ___________________________________________:סמיכתו לדו:  .ב

        

        מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:מקורות נוספי� לעיו:

 ִ(י ֵהיִכי ,ַ&ֲהָוה ְמָקֵרב ְלה8, ַהְנה8 ִ�ְרי;ֵני ַ&ֲהָוה 1ִ�ְְ�ב8ֵתי2 ְ&ִרִ�י ֵזיָרא ::::סנהדרי: ד! לזסנהדרי: ד! לזסנהדרי: ד! לזסנהדרי: ד! לז

 ַעד ָהִאָ&ָנא : -ְמִרי,ִ(י ָנח ַנְפ1ֵי2 ְ&ִרִ�י ֵזיָרא.  ַוֲהו; ָקְפִדי ַרָ�ַנ:,ֶנְהְ&ר8 ְלה8 ִ�ְתי8ְבָתאְ&

  . ַוֲעַבד8 810ְָבה... ?ָה1ָָתא ַמא: ָ�ֵעי ֲעַל: ַרֲחֵמי, ֲהָוה ֲחִריָכא ַקִ>י: 1ֵָקי2 ָ�ֵעי ֲעַל: ַרֲחֵמי

 .ָ�ָרא ְלִמְעַ�רֶר� ִיְ%ָרֵאל לֹא '1ְַ(ח ַמִרִ�י ֵזיָרא ִ(י ֲהָוה ָסֵליק ְלֶא    ::::אאאא""""כתובות ד! קיב עכתובות ד! קיב עכתובות ד! קיב עכתובות ד! קיב ע

ְדַנְיכ8: ֲאַמר ֵלי2 ַהה8א ַצ&8ִקי.ְנַקט ְ�ִמְצָרא ְוָקָעַבר K8ַמְיכ8 ְלאL 8יָזא ְ&ַקְ&ִמיתMִLַ אNַָע  ...

  :2 ֲאָנא ִמי ֵייַמר ְ&ָזֵכיָנא ַל,2 ַל;כא ְז&Kְכ0ָא ְ&מ1ֶֹה ְו'ֲהרֹ: ָל: ֲאַמר ֵלי2

� ְנַקט ְ�ִמְצָראְנַקט ְ�ִמְצָראְנַקט ְ�ִמְצָראְנַקט ְ�ִמְצָרא: : : :  וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי� וביאורי מילי�יייי""""רשרשרשרש � ע� צר על רוחב הנהר משפה ויש,  גשרללא מקו

ְדַנְיכ8 : מעבורת� ָ�ָראָ�ָראָ�ָראָ�ָראמַמַמַַמ: למעלהואוחז בידיו בחבל המתוח , לשפה K8ַמְיכ8 ְלאL 8ְדַנְיכ8ְ&ַקְ&ִמית K8ַמְיכ8 ְלאL 8ְדַנְיכ8ְ&ַקְ&ִמית K8ַמְיכ8 ְלאL 8ְדַנְיכ8ְ&ַקְ&ִמית K8ַמְיכ8 ְלאL 8ַקְ&ִמית&ְ � 

  :שאתה פזיז לעבור מהר את הנהר באופ: זה� ועודכ� בבהלתכ, שהקדמת� נעשה לנשמע

♣                 ♣                 ♣        
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        יייינִנִנִִנמָמָמָָמחְחְחְְחר ַנר ַנר ַנר ַנ ַ� ַ� ַ� ַ�הההה�ָ�ָ�ָָ�רַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1%8וענה על שאלות , למד אותה שוב עד שתבי# כל מילה ומשפט. המילי!

  

        אאאא""""מסכת בבא מציעא ד' פו עמסכת בבא מציעא ד' פו עמסכת בבא מציעא ד' פו עמסכת בבא מציעא ד' פו ע

ְרָצא ֵ�י ֲאַכל. ֵבי .-ַ,ב ְ+ָמָדא ָנח ַנְפֵ+י(ַרָ�ה ַ�ר ַנְחָמִני  ( ק0

 5ְָקא ְמַב4ֵל 3ְֵריַסר , ִא1ָא ַחד ַ,ְבָרא ִ�יה.ָדֵאי:ר.ַמ ֲא,ַמְל1ָא

 ַיְרָחא ְ�ַקְיָטא ְוַיְרָחא ְ�ִסְתָוא ִמ1ְָרָגא ,-ְלֵפי ַ,ְבֵרי ִמ6ְ7ִָרֵאל

   ...5ְַמְל1ָא

יְבָתא ְמִת ָקא ִמ8ְ9ִַגי ִ�.ל ְל-ְגָמא ְוָקא ָ,ֵריסַזֲאֲעַרק ַו

 ְוכ8ְ0ה. ְמִתיְבָתא , ַהָ;ד:+ ָ�ר.ְ� ה.א א:ֵמר ָטה:ר...5ְִרִקיָעא

 נ:ַכח ַרָ�ה ַ�ר ? ַמא# נ:ַכח:>ְמִרי. 5ְִרִקיָעא >ְמִרי ָטֵמא

 ֲאִני ָיִחיד , ֲאִני ָיִחיד ִ�ְנָגִעי!: 5ֲַאַמר ַרָ�ה ַ�ר ַנְחָמִני,ַנְחָמִני

 ! ָטה:ר,ָטה:ר:  ֲאַמר,ָוה ָקא ִניָחא ַנְפֵ+י( 1ִי ֲה...ְ�אָֹהל:ת

 ֶ+,.ָפְ� ,ַנְחָמִני -ְ+ֶריָ� ַרָ�ה ַ�ר :ָיָצאת ַ�ת ק:ל ְו>ְמָרה

   .ָטה:ר ְוָיָצאת ִנְ+ָמָתְ� 4ָ�ַה:ר

 ַרָ�ה ַ�ר ַנְחָמִני ִנְתַ�ַ;+ :ַפל 9ְִתָקא ֵמְרִקיָעא ְ�פ.ְמְ�ִדיָתאְנ

 ְנַפק. -ַ�ֵיי ְוָרָבא ְוכ8ְ0ה. ַרָ�ַנ# ְלִאַעA:ֵקי . ֶ+ל ַמְעָלהִ�יִ+יָבה

 ֲחז: ִצ9ְֵרי 5ְִמַט8ְִלי , ֲאַזל. ְל-ְגָמא. ָלא ֲהו: ָיְדִעי 05ְכ3ֵי(,ֵבי(

 ַסְפד.( 3ְָלָתא י:ֵמי . ָהָת! ה.א, ְ+ַמע ִמBַ(: >ְמִרי.ְוָקְיִמי

 ! 1ָל ַה9:ֵר+ ְיֶהא ְ�ִנ5.י:ַפל 9ְִתָקאְנ ..ְתָלָתא ֵליְלָוָתא

  :  ְלכ. ְלֵביְתֶכ! ְלָ+ל:!: ְנַפל 9ְִתָקא.ַסְפד.( ִ+ְבָעה י:ֵמי

        י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!""""רשרשרשרש

ְרָצא ְרָצאֲאַכל. ֵבי( ק0 ְרָצאֲאַכל. ֵבי( ק0 ְרָצאֲאַכל. ֵבי( ק0  הלשינו %    ֲאַכל. ֵבי( ק0

3ְֵריַסר 3ְֵריַסר 3ְֵריַסר 3ְֵריַסר :  מלכותלעליו 

 שני! עשר אל' %    -ְלֵפי-ְלֵפי-ְלֵפי-ְלֵפי

 אליו בניס# ותשרי !נקבצי

ַיְרָחא ַיְרָחא ַיְרָחא ַיְרָחא  : לשמוע דרשות

:  חודש בקיC%    ְ�ַקְיָטאְ�ַקְיָטאְ�ַקְיָטאְ�ַקְיָטא

:   מס המל�% 1ְָרָגא 5ְַמְל1ָא1ְָרָגא 5ְַמְל1ָא1ְָרָגא 5ְַמְל1ָא1ְָרָגא 5ְַמְל1ָא

 ברח % ל ְל-ְגָמאל ְל-ְגָמאל ְל-ְגָמאל ְל-ְגָמאזַזַזַַזאֲאֲאֲֲאֲעַרק ַוֲעַרק ַוֲעַרק ַוֲעַרק ַו

 %    ִמ8ְ9ִַגיִמ8ְ9ִַגיִמ8ְ9ִַגיִמ8ְ9ִַגי:  והל� לאג!

 בשמי!היתה מחלוקת 

:  בנושא טומאה וטהרה

:  יוכיחמי  % ַמא# נ:ַכחַמא# נ:ַכחַמא# נ:ַכחַמא# נ:ַכח

ְלִאַעA:ֵקי ְלִאַעA:ֵקי ְלִאַעA:ֵקי ְלִאַעA:ֵקי :   יצאו%    ְנַפק.ְנַפק.ְנַפק.ְנַפק.

:  להתעסק בקבורתו% ֵבי(ֵבי(ֵבי(ֵבי(

ְכ3ֵי( ְכ3ֵי(05 ְכ3ֵי(05 ְכ3ֵי(05         : ומו מק% 05

עומדי!  % 5ְִמַט8ְִלי ְוָקְיִמי5ְִמַט8ְִלי ְוָקְיִמי5ְִמַט8ְִלי ְוָקְיִמי5ְִמַט8ְִלי ְוָקְיִמי

: ! צל בכנפיהועושי!

  : שלושה%    3ְָלָתא3ְָלָתא3ְָלָתא3ְָלָתא
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  !  סמ# התשובה הנכונה?מה היתה הסיבה שבגללה רבה נרד' על ידי המלכות. 1

  .רבה לא שיל! מס.       ב      .          גזירת שמד נגד לימוד התורה.          א

  .תלמידיו שילמו פחות מס.        ד  .        ו נאמני! למלכות היתלמידיו לא.          ג

  :  במילי! הבאות מתכוונת הגמראאיזה אמוראי!ל. 2

  _______________":ֲאַזל. ְל-ְגָמא. "ב_____  __________":ל ְל-ְגָמאַזֲא".     א

  :מי אמר את המשפטי! הבאי!. 3

  ___________":ְ�אָֹהל:תֲאִני ָיִחיד . " ב  ___________":נ:ַכח ַרָ�ה ַ�ר ַנְחָמִני. "    א

  ________________":ָהָת! ה.א. "ד   ________________":ָטה:ר ָטה:ר. "    ג

  !  סמ#?מדוע נבחר רבה לפסוק הלכה במחלוקת שהיתה במתיבתא דרקיעא. 4

  .היה צדיק ונרד'.         ג.    בטומאה וטהרהמומחההיה . ב.          היה גדול הדור.      א    

  ___________? שנפטריאחר רבה בר נחמניכיצד גילו חכמי! את מקו! הימצאו של . 5

______________________________________________________  

  . אל חכמי ישראלנפלו מהשמי! פתקי! שלושה. 6

____ ________________?_______________    מה היה כתוב בפתק הראשו#

  _________________________________?____השניהיה כתוב בפתק מה 

  ?__________________________________בפתק השלישי כתוב    ומה היה 

  ?בסוגיאבאי! לידי ביטוי פתגמי! אלה  כיצד .לפני� שני פתגמי!. 7 ♦

  __________________________________:"ביד הלשו# והמות החיי!". א

  ________________________________________":לא בשמי! היא". ב

  :חפש בקטע מילי! ארמיות כדלהל# ::::צפני! בארמיתצפני! בארמיתצפני! בארמיתצפני! בארמית. 8

  ____________   __________:' טבאותמתחלפת ' צאות שתי מילי! שבה! ה.     א

  ________________________:'מתחלפת באות ת' שבה האות ש, מילה אחת.     ב
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        תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!

        .9%13וענה על שאלות , עיי# בקטע תולדות האמוראי! שלפני�

 סת! רבה בתלמוד הוא ::::רבותיו וחבריורבותיו וחבריורבותיו וחבריורבותיו וחבריו

מגדולי אמוראי בבל בדור , רבה בר נחמני

מסופר על רבה שלא יש# ביו! . השלישי

היה . כשנת סוס, יותר מששי! נשימות

עוקר : "חרי' מאוד בלימודו וכונה בתואר

וכ# , רבו המובהק היה רב יהודה". הרי!

חברו . היה תלמיד! של רב הונא ורב חסדא

ובמחלוקות ביניה! , המובהק היה רב יוס'

  .נפסקה בדר� כלל הלכה כרבה

 אחרי פטירת רב יהודה ::::ראשות הישיבהראשות הישיבהראשות הישיבהראשות הישיבה

התמנה רבה לראשות ישיבת , רבו

בעשר .  שנה22ועמד בראשה , פומבדיתא

רב השני! הראשונות היה עדיי# כפו' ל

ומשנפטר רב , חסדא ראש ישיבת סורא

  . רבהו שלחסדא עבר מרכז התורה לישיבת

 בתלמוד מסופר שהיו ::::פעלו ותלמידיופעלו ותלמידיופעלו ותלמידיופעלו ותלמידיו

קבועי! לרבה ארבע מאות תלמידי! 

 ירחי כלה ושבחודשי, סמוכי! על שלחנוה

 תלמידי! לשמוע 12000באו ,  תשרי וניס#%

רבה היה דודו ורבו המובהק . את דרשותיו

  . כ# רב! של רבא ורב ספראו, של אביי

,  בצעירותו היה עני מרוד::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

  . ואפילו לח! שעורי! לא היה לו

: רבה היה כה# מבית עלי שנאמר עליו

ונפטר , "ולא יהיה זק# בבית� כל הימי!"

רבה נפטר מאימת . בגיל ארבעי! בלבד

אחר שהלשינו עליו שהוא מבטל , המלכות

מעבודה אלפי אנשי! בחודשי ירחי כלה 

 פטירתו התמנה רב יוס' יאחר. ותשלו! מס

   .חברו לראשות ישיבת פומבדיתא

  

  ! השל! את הקטע שלפני�. 9

היה תלמיד . _________לאמוראי ___ _____רבה היה מגדולי האמוראי! בדור ה"

   ._________ורב! של _________, היה דודו ורבו של ___, ______מובהק של 

  !פני�השל! את הקטע של. 10

, בהיותו ב# שמונה עשרה בלבד_____________ רבה התמנה לראשות ישיבת 

  .  לראש הישיבה__________  אחר מותו התמנה .__________ונפטר בהיותו ב# 
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  ?בהקשר לאיזה עניי# הוזכרו בקטע המספרי! הבאי!. 11

  _______________________________________________:ששי!. א     

  ____________________________________________:ארבע מאות.     ב

  ___________________________________________:עשרי! ושתי!.     ג

  ?על איזה אמורא מדובר. 12

  ________________________________________:ישיבת סורא ראש.      א

  __________________________________________:חברו של רבה .     ב

  _______________________________?"עוקר הרי!"מה משמעות התואר . 13 ♦

  __________?)א"ברכות סד ע(ומה משמעות תואר זה " סיני"התדע מי כונה בתואר    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

        

  מקורות נוספי! לעיו#מקורות נוספי! לעיו#מקורות נוספי! לעיו#מקורות נוספי! לעיו#

ְוָהא ַרב :  ֲאַמר. ֵלי(. ָ�ֵעי ַרֲחֵמי ְוָלא ֲאָתא ִמְטָרא, 3ֲַעִניָתאַרָ�ה ְ,ַזר ::::אאאא""""תענית ד' כד עתענית ד' כד עתענית ד' כד עתענית ד' כד ע

 ֲאַנ# , ִאי ִמB3ַ !.N:ֵיי?ַמאי -ֲעֵבד:  ֲאַמר ְלה.! 1ִי ֲהָוה ָגַזר 3ֲַעִניָתא ֲאָתא ִמְטָרא,ְיה.ָדה

. ַוֲאַנ# ָקא ַמְתִניַנ# ְ�ִ+3ָא ִסְדִרי#, ְנִזִ;י# ֲהָוה5ְְבְ+ֵני 5ְַרב ְיה.ָדה 1ָל B3ַ:ֵיי ִ�, ֲעִדיִפיַנ# ִמBְַיה.

 ֲאָבל ַמה 7ֲַע6. ְ,ד:ֵלי ַה5:ר ֶ+ֵאי# 5:ָר# . ִאי ִא1ָא 5ֲַחָזא ִמיִדי ֵליַמא,ִאי ִמN.! ע:ָבָדא

  :5:ֶמה ָיֶפה

:    כאשר גזר%    י ֲהָוה ָגַזרי ֲהָוה ָגַזרי ֲהָוה ָגַזרי ֲהָוה ָגַזר1ִִ1ִ1ִ1:   והרי%    ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא:   בא%    ֲאָתאֲאָתאֲאָתאֲאָתא:   ביקש%    ָ�ֵעיָ�ֵעיָ�ֵעיָ�ֵעי: י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!י וביאורי מילי!""""רשרשרשרש

:   מדורו של רב יהודה% ִמBְַיה.ִמBְַיה.ִמBְַיה.ִמBְַיה.:   אנו%    ֲאַנ#ֲאַנ#ֲאַנ#ֲאַנ#:   לימוד תורה% B3ַ:ֵייB3ַ:ֵייB3ַ:ֵייB3ַ:ֵיי:   מה אעשה% ַמאי -ֲעֵבדַמאי -ֲעֵבדַמאי -ֲעֵבדַמאי -ֲעֵבד

  :  יאמר% ֵליַמאֵליַמאֵליַמאֵליַמא:     ראה משהו%    ֲחָזא ִמיִדיֲחָזא ִמיִדיֲחָזא ִמיִדיֲחָזא ִמיִדי:      א! יש%    ִאי ִא1ָאִאי ִא1ָאִאי ִא1ָאִאי ִא1ָא:     מעשי! רעי!% ע:ָבָדאע:ָבָדאע:ָבָדאע:ָבָדא

        

♣               ♣                ♣  
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        				סֵסֵסֵֵסב י�ב י�ב י�ב י�רַרַרַַר

7�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"בעזרת רשאת הסוגיא שלפני� למד          .  

        אאאא""""מסכת בבא מציעא ד	 פה עמסכת בבא מציעא ד	 פה עמסכת בבא מציעא ד	 פה עמסכת בבא מציעא ד	 פה ע

ָ/ל ֶ.ה,א : ֲאַמר ִרִ'י ַ*ְרָנְ� ֲאַמר ִרִ'י י�ָחָנ#

ָכ� ,ֶב# ְ'נ� ָכ� ,ְבנ� 0ְַלִמיד ָח0ְַלִמיד ָח

ָרה *�ֶסֶקת  .,ב ֵאי# �0,ָכ�0ְַלִמיד ָח

�ַוֲאִני זֹאת ": ֶ.4ֱֶאַמר, ִמ2ְַרע� ְלע�ָל

 ר,ִחי ֲאֶ.ר ָעֶליָ� ',הְ'ִריִתי א�ָת� 6ַמר 

 לֹא ָימ,., ,,ְדָבַרי ֲאֶ.ר 8ְַמ0ִי ְ'ִפיָ�

 6ַמר ,ִמִ*יָ� ,ִמִ*י ַזְרֲעָ� ,ִמִ*י ֶזַרע ַזְרֲעָ�

   ." ֵמַע0ָה ְוַעד ע�ָל�',ה

 :6ַמר ַהָ:ד�. ָ'ר,ְ� ה,א ?'הַמר ַמאי 6

ַמאי ֵמַע0ָה ְוַעד   .ֲאִני ָעֵרב ָלְ� ְ'ָדָבר ֶזה

� , ִמָ/א# ְוֵאיָלְ�:ֲאַמר ִרִ'י ִיְרְמָיה ?ע�ָל

   .�0ָרה ְמַח2ֶֶרת ַעל =ְכַסְנָיא ֶ.ָ>;

 ,ַרב י�ֵס	 ְיֵתיב =ְרְ'ִעי# ַתֲעִנָ<ָתא

 ְיֵתיב =ְרְ'ִעי# .,., ִמִ*יָ� לֹא ָימ:ְו=ְקְרי,;

לֹא ָימ,., :  ְו=ְקְרי,;,=ֲחִריֵניַתֲעִנָ<ָתא 

 ְיֵתיב ְמ6ה ַתֲעִנָ<ָתא .ִמִ*יָ� ,ִמִ*י ַזְרֲעָ�

 לֹא ָימ,., ִמִ*יָ� ,ִמִ*י : ְו=ְקְרי,;,=ֲחִריֵני

יָלְ�  ִמָ/א# ְוֵא, ֲאַמר.ַזְרֲעָ� ,ִמִ*י ֶזַרע ַזְרֲעָ�

 �0ָרה ְמַח2ֶֶרת ַעל =ְכַסְנָיא ,ָלא ְצִריְכָנא

;<ָ.ֶ:        

        

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 הקריאו לו פסוק זה � =ְקְרי,;=ְקְרי,;=ְקְרי,;=ְקְרי,;  :  שלא תפסוק תורה מזרעו� =ְרְ'ִעי# ַתֲעִנָ<ָתא=ְרְ'ִעי# ַתֲעִנָ<ָתא=ְרְ'ִעי# ַתֲעִנָ<ָתא=ְרְ'ִעי# ַתֲעִנָ<ָתא   : מה� ַמאיַמאיַמאיַמאי

�  :איני צרי� להתענות עוד � ָלא ְצִריְכָנאָלא ְצִריְכָנאָלא ְצִריְכָנאָלא ְצִריְכָנא :   תעניות אחרות� =ֲחִריֵני=ֲחִריֵני=ֲחִריֵני=ֲחִריֵניַתֲעִנָ<ָתא ַתֲעִנָ<ָתא ַתֲעִנָ<ָתא ַתֲעִנָ<ָתא             :מ# השמי

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

 ". ֲאַמר ִרִ'י ַ*ְרָנְ� ֲאַמר ִרִ'י י�ָחָנ# " .1

 __________________________?רבי פרנ� או רבי יוחנ#,  מימרא זומי אמר. א     

  _________________?ואילו רב יוס	 קרוי רב, מדוע אמוראי� אלה קרויי� רבי. ב     
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  !צטט אות#,  שלמדתגיאבסושתי שאלות מופיעות . 2

  ____________________________________________________.     א

  ____________________________________________________.     ב

  :צטט משפט מהסוגיא ע� המשמעויות הבאות. 3

  _____________________________:קבוע של תורההתורה נשמרת בבית .     א

  ___________________:ה בעצמו מתחייב שבית זה ישאר בית של תורה"קבה.     ב

  ?לאיזה מטרה התענה רב יוס	 את התעניות הבאות. 4

  __________________________________:ארבעי� התעניות הראשונות.  א   

  _____________________________________:ארבעי� תעניות נוספות.  ב   

  ______________________________________:ות אחרונותמאה תעני.   ג  

♦5" . �פרש פסוק זה לאור מה שלמדת ). תהלי� קכח" (ִי8ְָרֵאלל ַע,ְרֵאה ָבִני� ְלָבֶניָ� ָ.ל�

 ________________________________________________!בסוגיא

 ?א מהמשנה באבות" המהרששואלמה . 6♦

________________      __________  

  ________________    __________  

  _________________?מה תשובתו    

   __________________________  

_________________   _________  

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

 קשה מה שאמרו בפרקי �    התורה מחזרתהתורה מחזרתהתורה מחזרתהתורה מחזרת

התק# עצמ� ללמוד תורה שאינה ': אבות

  .'ירושה ל� מאבותי�

עצמו רז זשי, לב# של תלמיד חכ� אמר

.  למקו� אבותיויגיעאז , ללמוד תורה

 שהתורה ,�ובכ� עדי	 ב# של תלמיד חכ

        :שלומד מסייעתו להגיע למקו� אבותיו

 ? תעניות40תחילה מדוע רב יוס	 התענה . 7♦

      __________________________  

      ? תעניות100   מדוע בפע� שלישית התענה 

   __________________________  

        

        אאאא""""ששששמהרמהרמהרמהר

� שכ# קבלת התורה למשה �    ארבעי� יו�ארבעי� יו�ארבעי� יו�ארבעי� יו

אבל ', היה ארבעי� יו� לח� לא אכל וגו

, בפע� השלישית שיהיה זוכה לדורות

        :היה צרי� מאה יו� בתענית
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

11�8וענה על שאלות , עיי# בקטע תולדות האמוראי� שלפני�.        

 רב יוס	 היה מגדולי ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

תלמיד מובהק , ישיאמוראי בבל בדור השל

וחברו וב# פלוגתו , לרב יהודה ולרב הונא

היה רב� המובהק של . של רבה בר נחמני

ומסופר  , אביי ורבא שהעריצוהו מאוד

שאביי היה עומד לפניו משעה שהיה רואה 

ורבא כשנפרד ממנו היה , את אוזני חמורו

  .פוסע לאחוריו עד שנגפו רגליו ושתת דמו

 רב יוס	 היה בקי מאוד ::::פעלו ומידותיופעלו ומידותיופעלו ומידותיופעלו ומידותיו

". סיני"במשנה ובברייתות וזכה לתואר 

. היה בקי במעשה בראשית ומעשה מרכבה

 כיה# רב יוס	 , פטירת רבה חברויאחר

במש� שנתיי� ומחצה כראש ישיבת 

הצטיי# בענוותנותו ובייחסו . פומבדיתא

� וכשהיה שומע קול צעדי ,לתלמידי חכמי

  .     האקו� מפני השכינה  שבא: אמראמו 

  רב יוס	 היה בעל שדות::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

וכרמי� והתפרנס מעבודת האדמה ועשיית 

  . וכ# היה גבאי צדקה, יי#

, ומחמת חוליו שכח תלמודו, רב יוס	 חלה

ואביי תלמידו חזר לפניו והזכיר לו את 

נראה שבהקשר לכ� אמר רב . תלמודו

, לוחות ושברי לוחות מונחי# בארו#: "יוס	

ד חכ� ששכח תלמודו מחמת מכא# לתלמי

  ". שאי# נוהגי# בו מנהג בזיו#, אונסו

ומובא במדרש , רב יוס	 נעשה סגי נהור

שרב יוס	 סימא את עצמו כיו# שלא יכל 

  .להימנע מלהסתכל חוJ לארבע אמותיו

מילא אביי תלמידו את , אחרי פטירתו

  .מקומו בראשות ישיבת פומבדיתא

, ונוילמד אד� מדעת ק לעול�" ::::מאמרותיומאמרותיומאמרותיומאמרותיו

ה הניח כל הרי� וגבעות "שהרי הקב

והניח כל , והשרה שכינתו על הר סיני

  . "אילנות טובות והשרה שכינתו בסנה

8 . �  ! הקטע שלפני�את השל

כיה# .  לאמוראי�__ ________בדור ה ____ ______ב יוס	 היה מגדולי אמוראי     ר

כיה#  מותו  אחרי._______________במש� ___ __________כראש ישיבת 

  . ישיבת פומבדיתאבראשות, תלמידו_____ _________תחתיו 
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  :חברו ותלמידיו, רבותיו. 9 

  _______________________________?___רב יוס	מי היו רבותיו של .      א

  __________________?___________________מובהקחברו המי היה .      ב

  __________________________________? המובהקי�תלמידיומי היו .      ג

  :מה מסופר בקטע על המצוות הבאות. 10

  _____________________________________________:כיבוד רב.      א

  ___________________________________________:כיבוד הורי�.      ב

  !הסבר אות�, שלושה ביטויי� נאמרו בקטע על רב יוס	. 11

  _______________________________________________:"סיני ".     א

  __________________________________________:"שברי לוחות". ב     

  ____________________________________________:"סגי נהור. "     ג

  

        מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#

 ְ.ַלח, . ִאְצְטִריָכא ְלה, ַ.ְע0ָא.ָהִרי�ַרב י�ֵס	 ִסיַני ְוַרָ'ה ע�ֵקר  ::::אאאא""""ברכות ד	 סד עברכות ד	 סד עברכות ד	 סד עברכות ד	 סד ע

� ֶ.ַה/ֹל ְצִריִכי# ,�ֵד� ִסיַני ק: ְ.ַלח, ְלה,?�ֵד� ֵאיֶזה ֵמֶה� ק, ִסיַני ְוע�ֵקר ָהִרי�:ְלָהָת

 0ְַר0ֵי# ְלַכ0ְ ָמ:6Lְְמִרי ֵלי; ַ/ְלLֵָאי,  לֹא ִקֵ'ל ָעָליו ַרב י�ֵס	, =	 ַעל ִ*י ֵכ#.ְלָמֵרי ִחKַָ<א

 ָ/ל ָהָנְ� ְ.ֵני .ְ� ַרב י�ֵס	 0ְַר0ֵי# ְ.ִני# ,ַפְלMָאַל ְמ,ְ� ַרָ'ה ֶע8ְִרי# ְוַתְר0ֵי# ְ.ִני#ַל ְמ.ְ.ִני#

Nָָנא ְלֵביֵתי; ָל,Lְִמַלְ� ַרָ'ה Oָראא ְק ֲאִפ>, א:   

 כינוי על שהיה � ֵקר ָהִרי�ֵקר ָהִרי�ֵקר ָהִרי�ֵקר ָהִרי�ע�ע�ע�ע�:   כינוי על שהיה בקי בברייתות� ִסיַניִסיַניִסיַניִסיַני ::::י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

  :ראש ישיבהלחכמי� למנות אחד מה לה� � הוצר� ִאְצְטִריָכא ְלה, ַ.ְע0ָאִאְצְטִריָכא ְלה, ַ.ְע0ָאִאְצְטִריָכא ְלה, ַ.ְע0ָאִאְצְטִריָכא ְלה, ַ.ְע0ָא:  חרי	 בפלפול

�� ְלָהָת�ְלָהָת�ְלָהָת�ְלָהָת�� ָמֵרי ִחKַָ<אָמֵרי ִחKַָ<אָמֵרי ִחKַָ<אָמֵרי ִחKַָ<א:  לש�� ַ/ְלLֵָאיַ/ְלLֵָאיַ/ְלLֵָאיַ/ְלLֵָאי:  בקי בשמועות, כלומר.  בעל החיטי � חוזי

�:  לסו	 שנתי�וחשש שימות . ש הישיבה תעמוד שנתיי� ברא�  0ְַר0ֵי# ְ.ִני# 0ְַר0ֵי# ְ.ִני# 0ְַר0ֵי# ְ.ִני# 0ְַר0ֵי# ְ.ִני#ְלַכ0ְְלַכ0ְְלַכ0ְְלַכ0ְמָמָמָָמ: בכוכבי

Nָָנא ְלֵביֵתי; ָל Oָנא ְלֵביֵתי; ָלאNָ Oָנא ְלֵביֵתי; ָלאNָ Oָנא ְלֵביֵתי; ָלאNָ Oָראָראָראָראא ְקא ְקא ְקא ְקא    ����  :שני� שרבה מל�כל הרב יוס	 לא נהג שו� צד שררה ב    

♣              ♣              ♣        
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����ַַַַ        יייייֵיֵיֵֵי

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1#6וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט. המילי�

        בבבב""""מסכת גיטי! ד% ס עמסכת גיטי! ד% ס עמסכת גיטי! ד% ס עמסכת גיטי! ד% ס ע

 ַ'ָ'ֵאי ָ.ת- :ַרב ,ַמר, ָראְֵני ַנֲה: ִאְ'ַמר

 ִע0ֵָאי ָ.ת- : ,ַמר -ְ.מ-ֵאל.ַמָ/א ְֵריָ.א

0ֵי ָעְלָמא ָלא ְפִליִגי, ְִדֵמיָזל.ַמָ/א ְֵריָ.א 12 . 

ִמְס2ָר ְו�ְ.ק3ֵיי, 2ִי ְפִליִגיְ.   

 ֲאַמר .ַרב ֵ.יֵמי ַר ,ֵ.י ֲאָתא ְלַק6ֵי5 4ְ�ֵַיי

ִאית ִלי : ֲאַמר ֵלי5 !ל3ְתַב! ָמר ְִע4ָָנא: ֵלי5

ֲאַמר  !ְול3ְתַב! ָמר ְֵליְלָיא .יִדיִע4ָָנא ְלִד

ֲאָנא : ֲאַמר ֵלי5 .ִאית ִלי ַמָ/א ְל�ְ.ק3ֵיי: ֵלי5

 ְול3ְתַב! ָמר ,ַמְ.ֵקיָנא ֵלי5 ְלָמר ַמָ/א ִיָמָמא

   !ְלַחֵ/י: ֲאַמר ֵלי5 !ְֵליְלָיא

ַ'ָ'ֵאי ָ.ת- ַמָ/א : ֲאַמר ְלה-, ל ְלִע0ֵָאיַזֲא

 ִע0ֵָאי ָ.ת- :ֲאַמר ְלה-, ְלַתָ'ֵאיל ַזֲא .אְֵריָ.

 2ִי .ר ִמְס2ָר ְו�ְ.ֵקיַכ�4ְָהִכי ְס .ַמָ/א ְֵריָ.א

 2ְֵבי ְתֵרי : ֲאַמר ֵלי5,ֲאָתא ְלַק6ֵי5 4ְ�ֵַיי

א ַטֲעִמיְנה- �ֵַיי ְלֵפיֵרי  ְוָל?ֲעַבְדְ' ִלי

  :4ְַהִהיא ַ.ָ'א

        ����י וביאורי מיליי וביאורי מיליי וביאורי מיליי וביאורי מילי""""רשרשרשרש

מילת פתיחה לדברי . נאמר    ####    ִאְ'ַמרִאְ'ַמרִאְ'ַמרִאְ'ַמר

:   שדות בשפת הנהר# ָראָראָראָראְֵני ַנֲהְֵני ַנֲהְֵני ַנֲהְֵני ַנֲה    :אמוראי�

 #    0ֵָאי0ֵָאי0ֵָאי0ֵָאיעִעִעִִע : השדות במורד הנהר#    ַ'ָ'ֵאיַ'ָ'ֵאיַ'ָ'ֵאיַ'ָ'ֵאי

 א� אינ! # ְִדֵמיָזלְִדֵמיָזלְִדֵמיָזלְִדֵמיָזל:  השדות במעלה הנהר

כולי , סוכרי� את הנהר אלא דולי! והולכי�

: עלמא לא פליגי שכל הרוצה לדלות ידלה

 המחלוקת כשאי! # ר ְו�ְ.ק3ֵייר ְו�ְ.ק3ֵייר ְו�ְ.ק3ֵייר ְו�ְ.ק3ֵייְִמְס2ְִָמְס2ְִָמְס2ְִָמְס2ָ, , , , ְפִליִגיְפִליִגיְפִליִגיְפִליִגי

 �רוציהעליוני� ו, בנהר כדי לדלות כול! יחד

ולהשקות , לסוכרו שלא ירדו המי� למטה

תחתוני� הו. דר� תעלות קטנותשדותיה� 

 עליה� אלא א� כ! נשקה אנחנו �מעכבי

ל3ְתַב! ָמר ל3ְתַב! ָמר ל3ְתַב! ָמר ל3ְתַב! ָמר     : בא לפני#    ֲאָתא ְלַק6ֵי5ֲאָתא ְלַק6ֵי5ֲאָתא ְלַק6ֵי5ֲאָתא ְלַק6ֵי5: תחילה

:  וד בעת קבוע יושיבני אדוני ללמ# ְִע4ָָנאְִע4ָָנאְִע4ָָנאְִע4ָָנא

:   ללימוד שלי# ְלִדיִדיְלִדיִדיְלִדיִדיְלִדיִדי:   יש לי#    ִאית ִליִאית ִליִאית ִליִאית ִלי

 ואי! את� רשאי! # ַ'ָ'ֵאי ָ.ת- ַמָ/א ְֵריָ.אַ'ָ'ֵאי ָ.ת- ַמָ/א ְֵריָ.אַ'ָ'ֵאי ָ.ת- ַמָ/א ְֵריָ.אַ'ָ'ֵאי ָ.ת- ַמָ/א ְֵריָ.א

 רב #    2ְֵבי ְתֵרי2ְֵבי ְתֵרי2ְֵבי ְתֵרי2ְֵבי ְתֵרי:   בינתיי�#    �4ְָהִכי�4ְָהִכי�4ְָהִכי�4ְָהִכי:  לסוכרו

  : שנה# ַ.ָ'אַ.ָ'אַ.ָ'אַ.ָ'א:  ושמואל
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  .נהר ממחלוקת רב ושמואל לגבי זכות הקדימה להשקיהאת טבלה שלפני� כתוב ב. 1

                                            
ההשקיה נעשית תו� כדי ההשקיה נעשית תו� כדי ההשקיה נעשית תו� כדי ההשקיה נעשית תו� כדי 

        זרימת הנהרזרימת הנהרזרימת הנהרזרימת הנהר
ההשקיה נעשית על ידי סכירת ההשקיה נעשית על ידי סכירת ההשקיה נעשית על ידי סכירת ההשקיה נעשית על ידי סכירת 

        הנהר ועצירת הזרימההנהר ועצירת הזרימההנהר ועצירת הזרימההנהר ועצירת הזרימה

            רברברברבדעת דעת דעת דעת 

            שמואלשמואלשמואלשמואלדעת דעת דעת דעת 

  ?מי אמר למי את המשפטי� הבאי�. 2

  _____________________________________":ִאית ִלי ִע4ָָנא ְלִדיִדי" .א

  ______________________________________":ְול3ְתַב! ָמר ְֵליְלָיא. "ב

  _______________________________________:"2ְֵבי ְתֵרי ֲעַבְדְ' ִלי". ג

  :צטט משפט מהסוגיא ע� המשמעות של המשפטי� הבאי�. 3

  _________________________________:יש לי זמ! קבוע ללמוד בעצמי.     א

  _______________________________________:כאשר בא לפני אביי. ב    

  ? כ!עשהמי וכשיטת , תחילה שזכותו להשקות �מה אמר רב שימי לבעלי השדות לשכנע. 4

  ____________________________?במעלה הנהרלבעלי השדות מה אמר . א

  ____________________________?_לבעלי השדות במורד הנהרמה אמר . ב

  : שדותיו לפני השדות שמעליו ושתחתיו אתשימי הישקהשרב , כאשר התברר לאביי. 5

  ?___________________________________________אמראביי מה . א

  ?__________________________________________עשהאביי מה . ב

 :הסבר לפי תוספות. 6 ♦

        _____________________________________?עשה ע� הפירותאביי מה . א

        __________?___ נמנע מלאוכל�מדוע. ב

        תוספותתוספותתוספותתוספות

 להודיע שלא על פיו #    לא טעמינהולא טעמינהולא טעמינהולא טעמינהו

, דאי! כא! גזל , ושמא מכר�.עשה

  :אלא מפני דרכי שלו� בעלמא
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

        .7#11וענה על שאלות , עיי! בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

אביי היה מדור רביעי     ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

 תלמיד מובהק לרבה היה. לאמוראי בבל

ראשי ישיבת פומבדיתא בדור , ולרב יוס%

  . השלישי

התמנה אביי , אחרי מות רב יוס% רבו

כממלא מקומו בראשות ישיבת 

צטרפו  ה,מות אבייאחרי . פומבדיתא

  . רבא במחוזאו שלתלמידיו לישיבת

 #רב פפא אביי היה רב� המובהק של 

 ראש #רב זביד  לש ו,ראש ישיבת נרש

  . ישיבת פומבדיתא

ו של אביי היה ע� רוב עיונ    ::::אביי ורבאאביי ורבאאביי ורבאאביי ורבא

 עיוני� הלכתיי� המכוני� # רבא חברו

במחלוקות ביניה� . 'הוויות דאביי ורבא'

מלבד בששה דברי� , נפסקה הלכה כרבא

  .�"ל קג"יע: הרמוזי� בראשי התיבות

בימי אביי ורבא הפכה הנצרות לדת 

 והתחילה ,הרישמית בקיסרות הרומית

תקופת שמד ורדיפה כלפי היהדות 

תוצאה מכ� כ. אר@ ישראלוהישיבות ב

 ,ירדו לבבל רבי� מחכמי אר@ ישראל

  .ולימוד התורה בבבל התרחב והעמיק

כשעברתו . נולד יתו�אביי     ::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

אביי . וכשילדתו מתה אמו, אמו מת אביו

. אשר אמצו כב!, גדל בבית רבה דודו

והיא , עיתי� אביי אומר דברי� בש� אמו

  .א�אישה שגידלתו ושאביי כיבדה כה

למד . אביי סבל מחולשה ומחלת מעיי�

. א� אחר כ� העשיר, תורה מתו� עוני

לא הארי� , היה מזרעו של עלי הכה!

  .ימי� ונפטר בגיל ששי�

 ,היה נחמנישל אביי שמו האמיתי  ::::שמושמושמושמו

רבה אול� . )אביו של רבה (כש� סבו

וכינהו בש� , נמנע מלקוראו בש� אביו

ות בראשי תיבשמו .  מלשו! אבי#אביי 

  ". אשר ב� ירוח� יתו�: "פסוקרומז ל

  

    ! את הקטע שלפני�השל�. 7

   ._________ והיה ראש ישיבת ___,_____ לאמוראי ________אביי שיי� לדור 

  .___________________:תלמידיו.   ____________________    רבותיו היו 
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  __________?____________________________מי אימ@ וחינ� את אביי. 8

  '?_____________________________________א�'למי אביי קרא בש�     

  ? לש� אבייהפירושי�מה� שני . 9

  ____________________________________________________.א

  ____________________________________________________.ב

  :מה נאמר על מצבו של אביי בתחומי� הבאי�. 10

  ______________________________________________:בריאות. א

  _______________________________________________:פרנסה. ב

  .  רבא, רב יוס%, רב זביד, רבה, אביי: עמדו בראש ישיבת פומבדיתאהבאי� אמוראי� ה. 11

  !     כתוב אות� לפי הסדר הנכו!

        

        

        

        

        לעיו!לעיו!לעיו!לעיו!מקורות נוספי� מקורות נוספי� מקורות נוספי� מקורות נוספי� 

 ? ְלִמי ְמָבְרִכי!: ֲאַמר ְלה- ַרָה.�ֵַיי ְוָרָבא ֲהו3 ָיְתִבי ַק6ֵי5 4ְַרָה ::::אאאא""""ברכות ד% מח עברכות ד% מח עברכות ד% מח עברכות ד% מח ע

ֵיי ְנַפק ְלָבָרא,  ָרָבא �ְחֵוי ִלְ.ֵמי ְטָלָלא?ֵתיב ֵהיָכא ָי, ְוַרֲחָמָנא. ְלַרֲחָמָנא:,ְמִרי ֵלי5ַ�, 

   ! ַ'ְרַוְיכ- ַרַָנ! ָהִוית-:ר ְלה- ַרָה ֲאַמ.�ְחֵוי 2ְַלFֵי ְ.ַמָ/א

 . ַוֲהו3 ְצִריִכי ֵריָ.א,�ֵַיי ְוָרָבא ְוִרִי ֵזיָרא ְוַרָה ַר ַמָ'ָנה ֲהו3 ָיְתִבי    ::::אאאא""""הוריות ד% יד עהוריות ד% יד עהוריות ד% יד עהוריות ד% יד ע

 .א ִאFְִרי4ְ�ְ�ֵַיי ָל , 4ְכ0ְ1ה- ִאFְִריְ�! ֶלֱהֵוי ֵריָ.א,יְ�ִרFְא ִמַמר ִמ0ְָתא ְוָל, 2ָל 4ְ:,ְמִרי

            !ַתח ְוֵאיָמא Fְ,ַנְחָמִני: ֲאַמר ֵלי5,  ֵריָ.א5ַבְגַחְזֵיי5 ַרָה ְל�ֵַיי 4ִ

♣               ♣                ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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        אאאאבָבָבָָברָרָרָָר

  .1�7וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"בעזרת רש הסוגיא שלפני� למד את        

        בבבב""""מסכת תענית ד� כד עמסכת תענית ד� כד עמסכת תענית ד� כד עמסכת תענית ד� כד ע

 ַנְ$ֵדי) .א ְ'ֵבי ִדיָנא ְ#ָרָבאָדְגַהה%א ַ$ְבָרא ְ#ִאַחַ ב ִנ

 ְ'ָעא .י ַ+'%ר ַמְלָ,אֵ' ִאְ+ְ*ַמע ִמְ(ָתא . %ִמית,ָרָבא

   .ָבאְלַצע-ֵרי ְלָר

א ה%ְרִמיז ִא0ֵי) ְ#ַ+'%ר ַמְלָ,א ָריְפֲאַמָרה ֵלי) ִא

ְ#ָכל ,  ָלא ֶלֱהֵוי ָלְ� ֵעֶסק ְ#ָבִרי� ַ'ֲהֵדי ְיה%ָדֵאי:ִלְבַר)

 ַרֲחֵמי ְו5ֵתי %עָב ְ#, ָיֵהיב ְלה%, ִמ0ַָרְיה%%עָב ְ#יַמא

, ְ#ִמְטָרא ה%א ִמ�%7 ְ#ִזְמָנא ,ַהה%א:  ֲאַמר ַל).ִמְטָרא

ֵאָ(א ִלְבע- ַרֲחֵמי ָהִאָ#ָנא ִ'ְתק%ַפת ָ*מ%ז ְוַלְיֵ*י 

י ַרֲחֵמי ִעְבי9 ַ#ְעָ*ְ� %ֵ% ַ,:ָחה ֵלי) ְלָרָבאַלְ+ !ִמְטָרא

   !ְ#ֵליֵתי ִמְטָרא

 ִר'-נ- ֶ+ל : 5ַמר ְלָפָניו.ָ'ֵעי ַרֲחֵמי ְוָלא 5ֵתי ִמְטָרא

 , ֲאב-ֵתינ% ִסְ;ר% ָלנ%,ְ'5ְזֵנינ% ָ+ַמְענ% ,ֱאלִֹהי�, ע-ָל�

 ְו5נ% ְ'ֵעיֵנינ% לֹא ,;ַֹעל ָ;ַעְלָ* ִביֵמיֶה� ִ'יֵמי ֶקֶד�

 ְמח-ָזא ַעד ְ#ַ+פ%ְ� ַמְרְזֵבי ִ#, ֲאָתא ִמְטָרא!ָרִאינ%

    .ִדְגַלתְל

 ִמי ִאָ,א : ִאְתֲחֵזי ֵלי) ְ'ֶחְלֵמי) ַוֲאַמר ֵלי),ֲאָתא ֲאב%)

ְכָ*ְ�ֵ<ַ+: ֲאַמר ֵלי) ?ח ַק0ֵי ְ+ַמָ א ,>ֵ(י ַהאיַרְטַמְ#  !י #>

        .� ;%ְרֵיי) ְ'ַסִ,יֵני7ַַרְמר ?ְ+ְ,ֵחי) ִ#ַחְמ ִל.י #>ְכֵ*י)ֵ<ַ+

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

ִאְ+ְ*ַמע ִמְ(ָתא ִאְ+ְ*ַמע ִמְ(ָתא ִאְ+ְ*ַמע ִמְ(ָתא ִאְ+ְ*ַמע ִמְ(ָתא :   מלקות�    אאאאדָדָדָָדגְגְגְְגנִנִנִִנ

:   רצה�ְ'ָעא ְ'ָעא ְ'ָעא ְ'ָעא     :  נשמע הדבר�

:   כ� שמה�א ה%ְרִמיז א ה%ְרִמיז א ה%ְרִמיז א ה%ְרִמיז רָרָרָָריְפיְפיְפיְפאִאִאִִא

 �    %%%%עעעעבָבָבָָב ְ# ְ# ְ# ְ#ייייַמאַמאַמאַמא:   ביחד ע��ַ'ֲהֵדי ַ'ֲהֵדי ַ'ֲהֵדי ַ'ֲהֵדי 

:   נות�9ָיֵהיב ָיֵהיב ָיֵהיב ָיֵהיב : מה שמבקשי�

 ואפילו לא � ִזְמָנא ְ#ִמְטָרא ה%אִזְמָנא ְ#ִמְטָרא ה%אִזְמָנא ְ#ִמְטָרא ה%אִזְמָנא ְ#ִמְטָרא ה%א

 �ָהִאָ#ָנא ָהִאָ#ָנא ָהִאָ#ָנא ָהִאָ#ָנא : בקשו היה יורד מטר

 � ֲאב-ֵתינ% ִסְ;ר% ָלנ%ֲאב-ֵתינ% ִסְ;ר% ָלנ%ֲאב-ֵתינ% ִסְ;ר% ָלנ%ֲאב-ֵתינ% ִסְ;ר% ָלנ%:  עכשיו

:  שהיית מפליא לה� נסי�

קילחו  � ְמח-ָזאְמח-ָזאְמח-ָזאְמח-ָזאַ+פ%ְ� ַמְרְזֵבי ִ#ַ+פ%ְ� ַמְרְזֵבי ִ#ַ+פ%ְ� ַמְרְזֵבי ִ#ַ+פ%ְ� ַמְרְזֵבי ִ#

 � ִדְגַלתִדְגַלתִדְגַלתִדְגַלתלְלְלְְל:  מי� מ9 המרזיבות

 של  אביו� ֲאב%)ֲאב%)ֲאב%)ֲאב%):  לחידקלנהר 

:   נראה לו�ִאְתֲחֵזי ֵלי) ִאְתֲחֵזי ֵלי) ִאְתֲחֵזי ֵלי) ִאְתֲחֵזי ֵלי) :  רבא

ח ַק0ֵי ח ַק0ֵי ח ַק0ֵי ח ַק0ֵי רַרַרַַרטְטְטְְטמַמַמַַמ#ְ#ְ#ְְ#:   וכי יש�ִמי ִאָ,א ִמי ִאָ,א ִמי ִאָ,א ִמי ִאָ,א 

:   שמטריח לפני הבורא�ְ+ַמָ א ְ+ַמָ א ְ+ַמָ א ְ+ַמָ א 

ְכָ*ְ�<ֵ<ֵ<ֵֵ<+ַ+ַ+ַַ+ ְכָ*ְ�י #> ְכָ*ְ�י #> ְכָ*ְ�י #> .  שנה מקומ�� י #>

אל תיש9 הלילה , כלומר

 :  מיטתו�;%ְרֵיי) ;%ְרֵיי) ;%ְרֵיי) ;%ְרֵיי) :  במיטת�

 שדי� רצו להורגו � ְ'ַסִ,יֵניְ'ַסִ,יֵניְ'ַסִ,יֵניְ'ַסִ,יֵני

  :וחתכו את מיטתו
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        שאלותשאלותשאלותשאלות

  :הבאי�המשפטי� את מי אמר למי . 1

  ___________________________":ְ#ָבִרי� ַ'ֲהֵדי ְיה%ָדֵאי ֶלֱהֵוי ָלְ� ֵעֶסק ָלא".    א

  _____________________________________": לֹא ָרִאינ5%נ% ְ'ֵעיֵנינ%. "ב   

  : מי אמר את המשפטי� הבאי�.2

  ___________________________________________":י9 ַ#ְעָ*ְ�ֵ%ַ,. "א   

ְכָ*ְ�יֵ<ַ+. "ב    <# :"_____  _______________________________________  

  :כתוב לגבי תפילתו של רבא. 3

  _______________________?במה בח9 שבור מלכא את כח תפילתו של רבא.     א

  ?______________________התחיל להתפלל רבאשכהגש� שירד מה מידת .  ב   

  ______________________?מה מידת הגש� שירד לאחר שרבא חזר והתפלל.  ג   

  !שאיפרא הורמיז ביקשה את טובתו של רבא, מהסוגיאכתוב שתי הוכחות . 4

  ____________________________________________________. א   

  ____________________________________________________.   ב 

  _______________________?________שמי� כלפי רבאבמה היתה הטענה . 5

  _________________________?מעונשעשה בעצת אביו כדי להינצל     מה רבא 

  ! אות� מהסוגיאהעתק. בשפה הארמית כתובות בסוגיא המילי� שלפני�. 6

  ____________________:תתרכז. ב  _________________: היכה אותו.    א

  _____________________:מיטה.   ד_________________:נהר חידקל.     ג

  ".;ַֹעל ָ;ַעְלָ* ִביֵמיֶה� ִ'יֵמי ֶקֶד�. "7♦

  ____________?___וריד גש� בימי הקיGיה "הקבש, �"מי ביקש לפי הכתוב בתנ.    א

ואילו כלפי רבא , מדוע ש� לא היתה טענה על תפילת הנביא להורדת מטר, נסה להבי9.    ב

  ___________________________________?)א"מהרש(יש טענה על כ� 
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

        .8�11וענה על שאלות , עיי9 בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

ראי בבל  רבא הינו מגדולי אמו::::גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו

נהג , היה גדול מאוד בתורה. בדור הרביעי

. בחסידות רבה וזכה לעשירות מופלגת

כשמת רבי עקיבא נולד : "נאמר בתלמוד

כשמת רב , כשמת רבי נולד רב יהודה, רבי

כשמת רבא נולד רב , יהודה נולד רבא

ללמד� שאי9 צדיק נפטר מ9 העול� ; אשי

שנאמר וזרח , עד שנברא צדיק כמותו

   ".בא השמשהשמש ו

 רבא היה תלמיד מובהק ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

 רב �וכ9 למד תורה אצל חמיו , לרב נחמ9

 ראשי ישיבת �ואצל רבה ורב יוס� , חסדא

מסופר שרבא נהג כבוד גדול . פומבדיתא

�וכשנודע הדבר לרב יוס� ברכו , ברב יוס

רב נחמ9 : מתלמידיו. שיהיה ראש ישיבה

אש כלה בר יצחק אשר כיה9 בישיבתו כר

  .ורב זביד רב פפא, )דורש בשבתות(

, רבא היה חבר מובהק לאביי ::::אביי ורבאאביי ורבאאביי ורבאאביי ורבא

: בביטוי  מכוני�ובירוריה� ההלכתיי�

במחלוקות ביניה� . הוויות דאביי ורבא

מלבד בששה דברי� ,  נפסקה הלכה כרבא

  . שבה� הלכה כאביי

 רבא ייסד את ישיבת מחוזא ::::ישיבתוישיבתוישיבתוישיבתו

.  שנה14ועמד בראשה , )בשפת החידקל(

ראש ישיבת  וחברו  פטירת אביייאחר

עברו תלמידיו , )שפת נהר פרת(פומבדיתא 

 בתקופה זו נחשב רבא .אל ישיבתו של רבא

וישיבתו במחוזא , כגדול אמוראי בבל

. היתה הישיבה היחידה שפעלה בבבל

רב נחמ9 בר :  מותו התפצלה ישיבתויאחר

ורב , יצחק חידש את הישיבה בפומבדיתא

  .בראש ישיבה בעיר נרשפפא עמד 

  

  ______________________: ורבוחמיו .  א:כתוב לגבי רבא את הפרטי� הבאי�. 8

  ______________.3  ______________.2  _____________.1: רבותיו. ב    

  !השל� את הקטע שלפני�. 9

  ____________.3  ____________.2   ____________.1:     רבא היה רב� של

  _________________________________________: היהחברו המובהק    
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  ?על פי הכתוב בקטע,  בראשות הישיבות הבאותומי עמד. 10

  _________. 4 ________.3________ . 2___ _____.1: ישיבת פומבדיתא. א    

    ___________________________________________:ישיבת מחוזא. ב    

  _____________________________________________:בת נרשישי.     ג

  :כללי פסיקה. 11

  ________________________?הלכה במחלוקות בי9 אביי לרבאנפסקה כמי .     א

  ?__________רבאאביי או , מי האחרו9. 'מאביי ורבא הלכה כבתראי': כלל בידינו.     ב

        

        מקורות נוספי� לעיו9מקורות נוספי� לעיו9מקורות נוספי� לעיו9מקורות נוספי� לעיו9

 %ְצב% , ִ'ְצב% ַנְפֵ+י) ִלְקָטָלא ָנֵפיק:ָבא ִ,י ֲהָוה ָנֵפיק ְלִדיָנא ֲאַמר ָהִכיָר    ::::בבבב""""יומא ד� פו עיומא ד� פו עיומא ד� פו עיומא ד� פו ע

    . %ְלַואי ֶ+ְ*ֵהא ִ'י5ה ִ,יִצי5ה, ְוֵריָק9 ְלֵביֵתי) 5ֵזיל,ֵ'יֵתי) ֵלית ה%א ָעֵביד

 ְ,ֶגְלל- . ְורֹא+- ָלָעב ַיִ$יַע,ַמִי� Nִיא- ִא� ַיֲעֶלה ַל7ָ: ֲאַמר,י ?ְמ'%ָהא ?ָ'ְתֵרי)ֵז ָחהָוְוִכי ֲה

        : ר5ֹיו יֹאְמר% ? -,ָלֶנַצח יֹאֵבד

 שמא ישגה בדי9 � ִלְקָטָלא ָנֵפיקִלְקָטָלא ָנֵפיקִלְקָטָלא ָנֵפיקִלְקָטָלא ָנֵפיק:   ברצו9 עצמו�ִ'ְצב% ַנְפֵ+י) ִ'ְצב% ַנְפֵ+י) ִ'ְצב% ַנְפֵ+י) ִ'ְצב% ַנְפֵ+י)     :י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 עושה להשתכר  צורכי ביתו אינו� ְצב% ֵ'יֵתי) ֵלית ה%א ָעֵבידְצב% ֵ'יֵתי) ֵלית ה%א ָעֵבידְצב% ֵ'יֵתי) ֵלית ה%א ָעֵבידְצב% ֵ'יֵתי) ֵלית ה%א ָעֵביד: ועל עצמו אמר כ9, וייענש

 ראה גדודי �י ?ְמ'%ָהא י ?ְמ'%ָהא י ?ְמ'%ָהא י ?ְמ'%ָהא זֵזֵזֵֵזחָחָחָָח:   שישוב לביתו בלא חטא� %ְלַואי ֶ+ְ*ֵהא ִ'י5ה ִ,יִצי5ה%ְלַואי ֶ+ְ*ֵהא ִ'י5ה ִ,יִצי5ה%ְלַואי ֶ+ְ*ֵהא ִ'י5ה ִ,יִצי5ה%ְלַואי ֶ+ְ*ֵהא ִ'י5ה ִ,יִצי5ה:  בדי9

  : דעתו אמר כל זה כדי שלא תזוח�    ''''וגווגווגווגוִא� ַיֲעֶלה ַל7ַָמִי� ִא� ַיֲעֶלה ַל7ַָמִי� ִא� ַיֲעֶלה ַל7ַָמִי� ִא� ַיֲעֶלה ַל7ַָמִי�   :בני אד� הולכי9 אחריו לכבודו

 ֲהָוה 5ֵזיל ַלֲאח-ֵרי) ַעד ִ#ְמַנְ$ָפ9 ,ַרב י-ֵס� ַ,ד ֲהָוה ִמְ;ַטר ִמֵ<י) ְ#,ָרָבא    ::::אאאא""""יומא ד� נג עיומא ד� נג עיומא ד� נג עיומא ד� נג ע

ָ;ָתא ְ#ֵבי ַרב י-ֵס� ְ#ָמא,ַ,ְרֵעי)  . ָהִכי ָעֵביד ָרָבא: ֲאַמר% ֵלי) ְלַרב י-ֵס�. %ִמַ*ְ%ָס9 ?ְסק>

  : ְיֶהא ַרֲעָוא ִ#ְתר%� ֵריָ+ְ� ?,-ַ() ַ,ְרָכא:ֲאַמר ֵלי)

♣                ♣                ♣        
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        ההההיָיָיָָימְמְמְְמרְרְרְְרי ִיי ִיי ִיי ִי�ִ�ִ�ִִ�רִרִרִִר

  .3�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"    למד היטב את הסוגיא שלפני� בעזרת רש

        בבבב""""מסכת בבא בתרא ד# כג עמסכת בבא בתרא ד# כג עמסכת בבא בתרא ד# כג עמסכת בבא בתרא ד# כג ע

 ,פ/ל ַהִ.ְמָצא ְ�ת,ְ� ֲחִמִ(י� )ָ'הָנ    ::::ַמְתִניִתי$ַמְתִניִתי$ַמְתִניִתי$ַמְתִניִתי$

 ח/� ֵמֲחִמִ(י� ;ֲהֵרי ה/א 1ֶל ַ�ַעל ַה(,ָבְ�

        :,ְצא, ֲהֵרי ה/א 1ֶל מ,)ָ'ה

 ַרְגל, )ַחת ְ�ת,ְ� :ָ�ֵעי ִרִ�י ִיְרְמָיה    ::::אאאארָרָרָָרמָמָמָָמ4ְְ4ְ4ְ4

 ְוַרְגל, )ַחת ח/� ֵמֲחִמִ(י� ,ֲחִמִ(י� )ָ'ה

   ? ַמה/,)ָ'ה

  :ְוַעל 9ָא )8ְק/6 ְלִרִ�י ִיְרְמָיה ִמֵ�י ִמְדָר1ָא

        י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�י  וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

   של� ההההְ�ת,ְ� ֲחִמִ(י� )ָ'ְ�ת,ְ� ֲחִמִ(י� )ָ'ְ�ת,ְ� ֲחִמִ(י� )ָ'ְ�ת,ְ� ֲחִמִ(י� )ָ':   גוזל� פ/לפ/לפ/לפ/לנָנָנָָנ

  :  הוציאוהו� )8ְק/6)8ְק/6)8ְק/6)8ְק/6:    זאת  � 9ָא9ָא9ָא9ָא:  שוב�

         בש� תוספות בש� תוספות בש� תוספות בש� תוספותאאאא""""רשברשברשברשב

אלא , לאו משו� דאמר מילתא דתמיהא

דכל , משו� דאמר מילתא דלא אפשר

,  אינו מדדה יותר מחמשי� אמההמדדה

        :ואפילו רגלו אחד אי אפשר שיוציא בחו�

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  _________________________________?משנהב השאלה המתבררת  מהי. 1

  ____________________________________?ושאלרבי ירמיה מה הוסי#     

♦ 2 . �  .)א"לפי הרשבהתשובה הנכונה סמ$ (שאלתו של רבי ירמיה על הקפידו מדוע חכמי

  שאל על מקרה שלא יתכ$.   ג    שאל בלא רשות   .   ב   שאל על מקרה לא מצוי   . א        

   !למד את ארבעת סוגי השאלות שלפני�: : : : ארמיתארמיתארמיתארמיתצפני� בצפני� בצפני� בצפני� ב. 3

  .והתלבטות ביניה�,  שאלה ע� שתי אפשרויות לתשובה =בעיאבעיאבעיאבעיא

  .ברייתות/ י משניות תסתירה בי$ שני פסוקי� או בי$ ש = רומיארומיארומיארומיא

   ).ממשנה או מברייתא(שאלה על אמורא מתו� דברי תנאי�  = תיובתאתיובתאתיובתאתיובתא

  .שאלה מכח פלפול וסברא    =  התקפתאהתקפתאהתקפתאהתקפתא
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        בבבב""""א ד# קסה עא ד# קסה עא ד# קסה עא ד# קסה עמסכת בבא בתרמסכת בבא בתרמסכת בבא בתרמסכת בבא בתר

  .7�4וענה על שאלות אותה היטב למד . לפני� סוגיא נוספת לגבי רבי ירמיה      

� ַחְבַרBָא ְלִרִ�י ִיְרְמָיהCָ1ְַלח/ ִמ ...

� ֶאת ַהְ(ָטר /ֵמת Bֵ1ְב/ ְלַקBָ1ֶ 1ְל1ָֹה

ְ�מ,ַתב " ְצִריִכי ְלִמְכCַב ,ֶאָחד ֵמֶה$

  ?א א, ָל," ֵלית,ִהי ְוַחד,Cְָלָתא ֲהֵויָנא

� :1ְַלח ְלה/Cֶ1ְַלְח �Cֶ(1ֶ ֲאִני ֵאיִני ְכַדי 

 , ֵאFָא Eְָ� 9ַַעת Cְַלִמיְדֶכ� נ,ָטה,ִלי

 ,ְ�מ,ַתב Cְָלָתא ֲהֵויָנא"Gְ1ִֶריִכי$ ְלִמְכCַב 

 ְוַעל 9ָא ַעBְל/6 ְלִרִ�י ".ְוַחד ֵלית,ִהי

  .ִיְרְמָיה ְ�ֵבי ִמְדָר1ָא

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

�Cָ1ְַלח/ ִמ�Cָ1ְַלח/ ִמ�Cָ1ְַלח/ ִמ�Cָ1ְַלח/ ִמ �1ְל1ָֹה 1ְל1ָֹה 1ְל1ָֹה 1ְל1ָֹה :   אמוראי אר� ישראל

� ֶאת ַהְ(ָטרBֵ1ְב/ ְלַקBָ1ֶֶאת ַהְ(ָטר �Bֵ1ְב/ ְלַקBָ1ֶֶאת ַהְ(ָטר �Bֵ1ְב/ ְלַקBָ1ֶֶאת ַהְ(ָטר �Bֵ1ְב/ ְלַקBָ1ֶ    � שבאו � שלושה דייני

לפניה� שני העדי� החתומי� בשטר להעיד 

� אחר שהעידו � ֵמת ֶאָחד ֵמֶה$ֵמת ֶאָחד ֵמֶה$ֵמת ֶאָחד ֵמֶה$ֵמת ֶאָחד ֵמֶה$: שזו חתימת

�ְוַחד ְוַחד ְוַחד ְוַחד :  מת אחד הדייני�, העדי� על חתימת יד

כדי שידעו שהשטר קוי� בפני  � ֵלית,ִהיֵלית,ִהיֵלית,ִהיֵלית,ִהי

ַעל 9ָא ַעל 9ָא ַעל 9ָא ַעל 9ָא : א# שחתמו שני דייני� בלבד, שלושה

שהרי ,  החזירוהו על שהשיב כהוג$� ַעBְל/6ַעBְל/6ַעBְל/6ַעBְל/6

  : כהוג$שלא הוציאוהו על ששאל

  

  ______________________"!לקיי� את השטר: "את המושג, י"באר בעזרת רש. 4

  ____________? כמה דייני�בפני?___________     כמה עדי� צריכי� לקיי� שטר

  !סמ$ את התשובה הנכונה? מהו המקרה והבעיה שמעלה הגמרא. 5

  .ולכ$ קיו� השטר לא נעשה כראוי, אחד הדייני� מת לפני קיו� השטר.          א

  .ואינו יכול לחתו� על הקיו�, אחד הדייני� מת לאחר קיו� השטר.          ב

  .א� אי אפשר לוודא שזו חתימתו, חת� על קיו� השטראחד הדייני� מת לאחר ש.          ג

  ____________________:" ְוַחד ֵלית,ִהי,ְ�מ,ַתב Cְָלָתא ֲהֵויָנא: "פרש את המשפט. 6

  ______________________________:    מה התועלת ברישו� משפט זה בשטר

  !י"סמ$ לפי רש? בזכות מה החזירו את רבי ירמיה לבית המדרש. 7 ♦

  . בתורהעל גדולתו. ג.     על שפתר את הבעיה היטב.  ב   .על שהשיב בענווה וכהוג$.      א 
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .11�8וענה על שאלות , עיי$ בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

 רבי ירמיה נולד ולמד ::::תולדות חייו ופעלותולדות חייו ופעלותולדות חייו ופעלותולדות חייו ופעלו

 בצעירותו עלה לאר� ישראל .תורה בבבל

עד שנהיה לאחד מגדולי , וגדל ש� בתורה

  .אמוראי אר� ישראל בדור הרביעי

רבי ירמיה הקפיד מאוד בקריאת שמע 

היה מארי� באחד ושוחה כל גופו , ותפילה

�לפני מותו ציוה להלבישו . בתפילת מודי

�ולתת נעליו ברגליו , בתכריכי� לבני

על מנת , דומקלו בידו ולהשכיבו על הצ

  . שיהא מוכ$ לביאת המשיח

היה אחראי , רבי ירמיה עסק בצרכי ציבור

�ונסע עקב , מטע� השלטו$ לתשלו� מיסי

  .כ� למקומות רבי� באר�

כל מקו� שנאמר בתלמוד : כלל בידנו

  .הכוונה לרבי ירמיה, "אמרי במערבא"

 רבו המובהק היה רבי ::::רבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיורבותיו ותלמידיו

 תורה ג� מפי רבי ירמיה זכה ללמוד. זירא

  .וכ$ למד אצל רבי אבהו, רבי יוחנ$

� �רבי יונה ורבי יוסי : מתלמידיו המובהקי

, חמישי�הרביעיראשי ישיבת טבריה בדור 

  .וכ$ רבי$ ורב דימי

רבי ירמיה הרבה לחקור בשאלות 

רוב בעיותיו לא הוכרעו , תיאורטיות

ובמקרה מסוי� הקפידו , ונשארו בתיקו

קוהו מבית חכמי� על שאלתו והרחי

עד שראו מידת , המדרש לזמ$ מה

  . ענוותנותו הגדולה והחזירוהו

זה , במחשכי� הושיבני: "ממאמריו

, העוסק בצרכי ציבור". "תלמודה של בבל

  ". כעוסק בדברי תורה

  

8 . �  !הקטע שלפני�את השל

   .________ בדור __________ושיי� לאמוראי ______  __רבי ירמיה הינו יליד 

  ._______שהעוסק בצרכי ציבור כעוסק בדברי : והיה אומר________, רכי עסק בצ

  .____________________:  רבותיו הנוספי�.__________: היהרבו המובהק. 9

  ._______________________________________________:תלמידיו
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  !ו$לפי סדר הדורות הנכ, כתוב את שמות האמוראי� שלפני� המוזכרי� בקטע. 10

  .רבי יוחנ$,   רבי יונה,   רבי זירא,    רבי ירמיה          

  

  

  ".       אמרי במערבא. "11

  ___________________________________________?למי הכוונה. א      

  ?__________________________בש� זההיכ$ היא מערבא ומדוע קרויה . ב      

        

        מקורות נוספי� לעיו$מקורות נוספי� לעיו$מקורות נוספי� לעיו$מקורות נוספי� לעיו$

   ." ְוה/א ְיכ,ְנֶנָה ֶעְלי,$,/ְלִצB,$ ֵיNַמר ִאי1 ְוִאי1 יFַMד 6�ָ" ::::אאאא""""בות ד# עה עבות ד# עה עבות ד# עה עבות ד# עה עכתוכתוכתוכתו

ַע ֶ�$ ֵלִוי M1,ֶאָחד ַה.,ָלד 6�ָ ְוֶאָחד ַהְ'ַצ8ֶה ִלְרא,ָת6:ֲאַמר ִרִ�י ְמַי1ָא ַ�ר ְ�ֵרי6 9ְִרִ�י ְיה  .

ְוַחד ִמַ.$ Eִי ְסִליק ְלָהָת� ֲעִדי# Eְִתֵרי : ֲאַמר ָרָבא. י# Eְִתֵרי ִמַ.$ְוַחד ִמַ.ְיה/ ֲעִד: ֲאַמר )ַ�ֵיי

 , Eִי ְסִליק ְלָהָת�; ָלא ֲהָוה ָיַדע ַמאי ָקNְמִרי ַרָ�ַנ$, 9ְִכי ֲהָוה ָהָכא, 9ְָהא ִרִ�י ִיְרְמָיה,ִמַ.ְיה/

  "!ַ�ְבָלֵאי ַט1ָ8ְֵאי"ָקֵרי ַל$ 

אחד הנולד בה ואחד המצפה ,  איש איש יתירא קא דריש� ''''וכווכווכווכו ד 6�ָד 6�ָד 6�ָד 6�ֶָאָחד ַה.,ָלֶאָחד ַה.,ָלֶאָחד ַה.,ָלֶאָחד ַה.,ָל: יייי""""רשרשרשרש

ה יכוננה להיות למעלה " הקב� ְוה/א ְיכ,ְנֶנָה ֶעְלי,$ְוה/א ְיכ,ְנֶנָה ֶעְלי,$ְוה/א ְיכ,ְנֶנָה ֶעְלי,$ְוה/א ְיכ,ְנֶנָה ֶעְלי,$:   יקרא מבניה ויביאוהו אצלה,לראותה

�  : יותר פקחי� וחריפי�� ֲעִדי#ֲעִדי#ֲעִדי#ֲעִדי#:  מבני אר� ישראלאחד  � ְוַחד ִמַ.ְיה/ְוַחד ִמַ.ְיה/ְוַחד ִמַ.ְיה/ְוַחד ִמַ.ְיה/:  על כל העול

♣                ♣                ♣        

        

  .ד  .ג  .ב  .א
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        קקקקחָחָחָָחצְצְצְְצר ִיר ִיר ִיר ִי� ַ�� ַ�� ַ�� ַ�מָמָמָָמחְחְחְְחב ַנב ַנב ַנב ַנרַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .8&1וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי� כל מילה ומשפט. המילי#

        בבבב""""מסכת שבת ד) קנו עמסכת שבת ד) קנו עמסכת שבת ד) קנו עמסכת שבת ד) קנו ע

 : .ְמִרי ַל* ַ-ְלָ(ֵאי,ִאֵ,י* ְ(ַרב ַנְחָמ� ַ�ר ִיְצָחק

   .יְ� 1ָ2ַָבא ֲהָוהְ�ִר

י 7ֵַ-" : ֲאַמָרה ֵלי*,א 3ְַבְק6ֵי* 452ֵַיי ֵרי3ֵי*ָל

ֵעי ְב ;, ִ-י ֵהיִכי ְ(ֶתֱהֵוי ֲעָלְ� ֵאיְמָתא ִ(3ְַמ8ָא,ְ�י3ֵָר

  ."ַרֲחֵמי

   .ָלא ֲהָוה ָיַדע >ַ,אי ָק.ְמָרה ֵלי*

ַפל 2ְִליָמא  ְנ.א ְיֵתיב ָקא 2ֵָריס 6;ֵתי ִ(ְקָל,י4ָמא ַחד

 >5ְֵמי* . ֲחָזא ְלִדְקָלא,י ֵעיֵני*5ֵ ַ(,ֵמִע5ֵָוי* ֵרי3ֵי*

  . ִק�;ָרא 1ֵ3ִ�ְי* ַ=ְסֵקי* ְל, ְסִליק,ִיְצֵרי*

        ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#

 &ְ�ִריְ� :  חוזי# בכוכבי#& ַ-ְלָ(ֵאיַ-ְלָ(ֵאיַ-ְלָ(ֵאיַ-ְלָ(ֵאי

 לא & א 3ְַבְק6ֵי* 452ֵַיי ֵרי3ֵי*א 3ְַבְק6ֵי* 452ֵַיי ֵרי3ֵי*א 3ְַבְק6ֵי* 452ֵַיי ֵרי3ֵי*א 3ְַבְק6ֵי* 452ֵַיי ֵרי3ֵי*לָלָלָָל: בנ�

ֵאיְמָתא ֵאיְמָתא ֵאיְמָתא ֵאיְמָתא : ותו גלוי ראשהניחה א

 & ֵעי ַרֲחֵמיֵעי ַרֲחֵמיֵעי ַרֲחֵמיֵעי ַרֲחֵמיבְבְבְְב;;;;:  יראת שמי#& ִ(3ְַמ8ָאִ(3ְַמ8ָאִ(3ְַמ8ָאִ(3ְַמ8ָא

: בקש רחמי# להינצל מהיצר הרע

:  תחת דקל שאינו שלו& 6;ֵתי ִ(ְקָלא6;ֵתי ִ(ְקָלא6;ֵתי ִ(ְקָלא6;ֵתי ִ(ְקָלא

>5ְֵמי* >5ְֵמי* >5ְֵמי* >5ְֵמי* :  נשא עיניו& י ֵעיֵני*י ֵעיֵני*י ֵעיֵני*י ֵעיֵני*5ֵֵ5ֵ5ֵ5(ַ(ַ(ַַ(

 & ְסִליקְסִליקְסִליקְסִליק : התגבר עליו יצרו    &&&&    ִיְצֵרי*ִיְצֵרי*ִיְצֵרי*ִיְצֵרי*

  : אשכול תמרי#&    ִק�;ָראִק�;ָראִק�;ָראִק�;ָרא : עלה

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  _____________________________________?______"ַ-ְלָ(ֵאי"י ה# מ. 1

  ____________________________?# אמרו לאמו של רב נחמ� בר יצחקמה ה    

  _____________?הא# אמו של רב נחמ� בר יצחק התייחסה לדברי הכלדאי ברצינות    

  !פרש באופ� מילולי ומדויק את המשפטי# שלפני�. 2

  _____________________________:"ָקא 2ֵָריס 6;ֵתי ִ(ְקָלאי4ָמא ַחד ְיֵתיב ". א    

  _____________________________________:"י ֵעיֵני* ֲחָזא ְלִדְקָלא5ֵַ(". ב    

  ________________________":ִק�;ָרא 1ֵ3ִ�ְי* ַ=ְסֵקי* ְל, ְסִליק,>5ְֵמי* ִיְצֵרי*. "ג    
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  !פרט אות#. שני דברי# עשתה אמו של רב נחמ� בר יצחק כדי להציל את בנה מלגנוב. 3

  ____________________________________________________.א    

  ____________________________________________________. ב   

  ?מי אמר למי. 4

  _________________________________________":1ָ2ַָבא ֲהָוהְ�ִריְ� . "   א

  ____________________________________________":ֵעי ַרֲחֵמיְב".    ב

  ". ְ�י3ָי ֵר7ֵַ-. "5♦

  ____?______א" המהרששואלמה . א   

        ________________________  

  ________________?מה תשובתו.    ב

        ________________________  

________________________          

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

בשאר אינשי נמי בעי כיסוי     ::::כסי ריש�כסי ריש�כסי ריש�כסי ריש�

, משו# דשכינה למעלה מראשו, ראש

  ? ומאי ריבותיה דרב נחמ� בר יצחק

דאימיה דרב נחמ� בר , ואיכא למימר

הוסיפה לכסות ראשו ג# ...  יצחק

        :לפי שיראה שלא יהיה גנב, בגלימא

  ". ֵעי ַרֲחֵמיְב. "6♦

  _____________?י"כיצד פירש רש.    א

   _     _______________________  

  __________?א"המהרש שואלמה .    ב

   __     ______________________  

  ____?____________תשובתומה .    ג

   _____     ___________________  

        אאאא""""מהרשמהרשמהרשמהרש

כ� , שלא ישלוט ב� יצר הרע    ::::בעי רחמיבעי רחמיבעי רחמיבעי רחמי

  . י"פירש רש

הג# שהכל בידי שמי# חוD מיראת ו

מכל מקו# יבקש אד# רחמי# על ? שמי#

ובדר� שאד# רוצה ליל� מוליכי� , כ�

            :אותו ומ� השמי# מסייעי�

המראה שמעשי# , צטט משפט מהסוגיא). ספר החינו�" (אחרי המעשי# ינועו הלבבות. "7♦

  _____________________________:חיצוניי# משפיעי# על המידות הטובות

  ?___________הא# ידע רב נחמ� בר יצחק בילדותו מה אמרו החוזי# בכוכבי# לאמו. 8

  ____________________________________ !הוכח את תשובת� מהסוגיא    
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        תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#תולדות אמוראי#

        .12&9וענה על שאלות , עיי� בקטע תולדות האמוראי# שלפני�

 רב נחמ� בר יצחק הינו מגדולי ::::דורודורודורודורו

   .חמישי &רביעי  בבל בדור האמוראי

והיה , למד תורה יחד ע# רב פפא אצל רבא

  . רבו של רב אשי

 רב נחמ� בר יצחק כיה� ::::ישיבתו ומידותיוישיבתו ומידותיוישיבתו ומידותיוישיבתו ומידותיו

מפרש את (בישיבתו של רבא כראש כלה 

, )סיי#הרב  שיהשיעור לתלמידי# אחר

ועמד אחריו ארבע שני# בראשות ישיבת 

  בתוארנקרארב נחמ� בר יצחק . פומבדיתא

 ירא ואוהעיד על עצמו שה', חסיד שבבבל'

  . חטא

 רב נחמ� בר יצחק העיד ואמר על ::::תורתותורתותורתותורתו

אנא לא : "דרכו בלימוד ובידיעת התורה

חכימאה אנא ולא חוזאה אנא ולא יחידאה 

וכ� מורי� , אלא גמרנא וסדרנא אנא, אנא

איני אומר , פירוש" (בבי מדרשא כוותי

אלא כ� שמעתי , הלכה מחכמה או נבואה

). ישיבה וסידרתי השמועות לפני רבותיב

ואכ� רב נחמ� בר יצחק היה עושה סימני# 

וכ� דייק , להלכות ששמע ולש# אומר#

  .  מאוד בנוסח המקרא והמשנה

בידוע שעונותיו , כל הכועס "::::מאמרותיומאמרותיומאמרותיומאמרותיו

כי עלי� הורגנו כל ". "מרובי� מזכויותיו

אלו תלמידי חכמי# שממיתי� עצמ� , היו#

הרהורי עבירה קשי#  "."על דברי תורה

  :"מעבירה

  

  ? מדובראיזה אמוראעל . 9

  ___________________________________:יצחקרבו של רב נחמ� בר . א    

  __________________________________:בר יצחקחברו של רב נחמ� .  ב   

  _________________________________:בר יצחקתלמידו של רב נחמ� .  ג   

  !השל# את הקטע שלפני�. 10

אחרי . __________ בתפקיד של ________     רב נחמ� בר יצחק כיה� בישיבתו של 

  .שני#______ במש�________ כיה� רב נחמ� בר יצחק כראש ישיבת , פטירת רבא
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  !סמ� ?  המיוחדת שבזכותה זכה רב נחמ� בר יצחק לגדול בתורההמעלהמה היתה . 11

  .חכמה מיוחדת.            ב            .     יוק בדברי רבותיוד. א              

  .רוח הקודש.         ד          .              כח זיכרו� מיוחד. ג              

  !סמ�?  לפי מאמרו של רב נחמ� בסו) הקטע, במה זוכה אד# להיות תלמיד חכ#. 12♦

  .התמדה במסירות נפש.        ב                .                אהבת תורה. א             

  .מידות טובות.      ד           .                  הקפדה במצוות.  ג            

  

  
        מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�מקורות נוספי# לעיו�

 ָלא ִתְתֵני :ֲאַמר ֵלי* ַרב י4ֵס) ְלַת1ָא. ִמKֵֶ,ת ִרִ�י ְ�ֵטָלה ֲעָנָוה ְוִיְר>ת ֵחְטא    ::::מטמטמטמטד) ד) ד) ד) סוטה סוטה סוטה סוטה 

   : ְ(ִאיָ-א ֲאָנא, ָלא ִתְתֵני ִיְר>ת ֵחְטא:ֲאַמר ֵלי* ַרב ַנְחָמ� ְלַת1ָא.  ְ(ִאיָ-א ֲאָנא,ָוהֲעָנ

 הוא רב &&&& ַרב ַנְחָמ�ַרב ַנְחָמ�ַרב ַנְחָמ�ַרב ַנְחָמ�:   שאני ענוות�& ְ(ִאיָ-א ֲאָנאְ(ִאיָ-א ֲאָנאְ(ִאיָ-א ֲאָנאְ(ִאיָ-א ֲאָנא        : לא תישנה& ָלא ִתְתֵניָלא ִתְתֵניָלא ִתְתֵניָלא ִתְתֵני: : : : ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#

 בטא שרב נחמ� ברוהדבר מ. )ב"י למגילה כח ע"רש( נחמ� בר יצחק הקרוי חסיד שבבבל

         :שינה את טבעו והגיע למצב של שלימות ביראת שמי#, יצחק שנולד ע# נטייה לגנוב

 53ֶֹא ָטַע# ַטַע# ,ְ-ֶב� 3ָָנה:  ֲאַמר ַרב ה;ָנא".כ4ְלָמֶ�� 3ָָנה 3ָא;ל ְ�" ::::יומא ד) כביומא ד) כביומא ד) כביומא ד) כב

ְכָלְ� ְ�ִטיט ;ְבצ4.ה ְוֵאיָמא ְ-ֶב� 3ָָנ: ַמְתֵקי) ַל* ַרב ַנְחָמ� ַ�ר ִיְצָחק.ֵחְטא Mה 3ְֶ,ל? 

 ֲהַדר .מ4ת 3ָא;ל ֶ�� ִקי3ְצ ַע, ֶנֱעֵניִתי ָלֶכ#: ֲאַמר.>ְחִויא; ֵלי* ְלַרב ַנְחָמ� ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*

   :מ4ת 3ָא;ל ֶ�� ִקי3 ֶמֶלְ� ִיNְָרֵאלְצ ַע, ֶנֱעֵניִתי ָלֶכ#: ֲאַמר.ֲחָזא ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*

                :מלאכי פחד הבהילוהו בחלומו & ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*ִס8;ָטא ְ�ֶחְלֵמי*  : הראו לו&    >ְחִויא; ֵלי*>ְחִויא; ֵלי*>ְחִויא; ֵלי*>ְחִויא; ֵלי*: : : : ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#ביאורי מילי#

♣                ♣                 ♣        
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        אאאא�ָ�ָ�ָָ�ב ַ�ב ַ�ב ַ�ב ַ�רַרַרַַר

י וביאורי "חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש.    קרא את הסוגיא שלפני� בקריאה מקדימה

  .1#3וענה על שאלות , קרא אותה שוב עד שתבי! כל מילה ומשפט. המילי�

        בבבב""""מסכת הוריות ד% י עמסכת הוריות ד% י עמסכת הוריות ד% י עמסכת הוריות ד% י ע

ַע ֲאת&  ַרב ַ�ָ�א ְוַרב ה/ָנא ְ.ֵרי, ְ+ַרב ְיה&()

   .ְלַק0ֵי, ְ+ָרָבא

ֲאַמר ְלה/ א&ִקיְמ1/! ַמ3ְֶכ1ָא ְ�ָל! /ַמ3ְֶכ1ָא 

 ? ִאַע1ִַרית/ �/ְרָתא.ִאי!:  ֲאַמר/ ֵלי,?ְ�ָל!

  .! ְקִטיָנא ְ+7ְרָעאַנִניְבָז ְ+,ִאי!: ֲאַמר/ ֵלי,

 ֶ(9ִ0ַיַע , 7ְ(ֵריֶה� ַל8ִַ+יִקי�:ָקֵרי ֲעַלְיה/

י� ֶ(ָ.ע&ָל� ַהֶ>ה ֲאֵליֶה� ְ;ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִע

   :ָ.ע&ָל� ַהֶ>ה

        י ובאורי מילי�י ובאורי מילי�י ובאורי מילי�י ובאורי מילי�""""רשרשרשרש

מסכת פלוני  # א&ִקיְמ1/! ַמ3ְֶכ1ָא ְ�ָל!א&ִקיְמ1/! ַמ3ְֶכ1ָא ְ�ָל!א&ִקיְמ1/! ַמ3ְֶכ1ָא ְ�ָל!א&ִקיְמ1/! ַמ3ְֶכ1ָא ְ�ָל!

ִאַע1ִַרית/ ִאַע1ִַרית/ ִאַע1ִַרית/ ִאַע1ִַרית/ :  כ!# ִאי!ִאי!ִאי!ִאי!: סדורה בפיכ�

 מעט והנכ� פנויי� התעשרת� # �/ְרָתא�/ְרָתא�/ְרָתא�/ְרָתא

 # ! ְקִטיָנא ְ+7ְרָעא! ְקִטיָנא ְ+7ְרָעא! ְקִטיָנא ְ+7ְרָעא! ְקִטיָנא ְ+7ְרָעאנַנַנַַנִניִניִניִניבְבְבְְבזָזָזָָז:  לעסוק בתורה

, קטנה חלקת אדמה קנהכל אחד מאיתנו 

 ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִעי�ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִעי�ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִעי�ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִעי�    : ברווחומתפרנס ממנה

.  שיש לרשעי� טובה בעול� הזה#

עול� בנוס% לטובה  לצדיקי� שואשרי

:יש לה� טובה ג� בעול� הזה, הבא

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  ? מה� שתי השאלות שרבא שאל את רב פפא ואת רב הונא בריה דרב יהושע. 1

  __________________________________________:בתחו� הרוחני.  א   

  __________________________________________:בתחו� הגשמי.   ב  

  ". ֶ(9ִ0ַיַע ֲאֵליֶה� ְ;ַמֲעֵ:ה ָהְרָ(ִעי�,7ְ(ֵריֶה� ַל8ִַ+יִקי�". 2

  ?_______________________)י"רש(מה עיקר הטובה השמורה רק לצדיקי� .     א

  _________?___קיבלו ג� אותה  ורב הונאפפא ורב שעי�לרהשייכת מה הטובה .     ב

  !העתק אות! מהסוגיא. ארמיתשפה ה הכתובות בסוגיא ב,לפני� מילי� בעברית. 3

  _____________:וקנינ. ג____________   :מעט. ב____________   :כ!.     א
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        אאאא""""מסכת ברכות ד% נז עמסכת ברכות ד% נז עמסכת ברכות ד% נז עמסכת ברכות ד% נז ע

        .4#6הסוגיא שלפני� וענה על שאלות  למד היטב את 

 ; ַנֲעָ:ה רֹא( ְיִ(יָבה,ַהEְִכָנס ַלֲאַג� ַ.ֲחל&�

  . ַנֲעָ:ה רֹא( ִלְבֵני ַכHָה,ְלַיַער

ַע ֲחז&  ַרב ַ�ָ�א ְוַרב ה/ָנא ְ.ֵרי, ְ+ַרב ְיה&()

 ַנֲעָ:ה רֹא( ,ל ְל7ְגָמאַיֲע ַרב ַ�ָ�א ַ+.ֶחְלָמא

ל ַיֲעַע ַ+ ַרב ה/ָנא ְ.ֵרי, ְ+ַרב ְיה&();ְיִ(יָבה

  . ַנֲעָ:ה רֹא( ִלְבֵני ַכHָה,ְלַיַער

ֵאHָא ַרב ,  1ְַרַוְיה/ ְל7ְגָמא ָעְיִלי:ִאָ;א ְ+Iְמִרי

 ַרב ; ַנֲעָ:ה רֹא( ְיִ(יָבה,אָלְבי ָטֵלָתַ�ָ�א ְ+

ַע ְ+ָלא ָת  ,אָלְבי ָטֵלה/ָנא ְ.ֵרי, ְ+ַרב ְיה&()

   :ַנֲעָ:ה רֹא( ִלְבֵני ַכHָה

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

יש בו קני� גדולי� וקטני�  # ֲאַג�ֲאַג�ֲאַג�ֲאַג�

סימ! לראש ישיבה , וסמוכי� זה לזה

:  שכול� מתקבצי� יחד לשמוע דרשה

סימ! ,  אילנות גדולי� ואינ! סמוכי�# ַיַערַיַערַיַערַיַער

לראש לתלמידי הרב והוא ראש לבני 

את השיעור לתלמידי�  שמפרש ,כלה

  היה# אאאאלָלָלָָלבְבְבְְבי ָטי ָטי ָטי ָטלֵלֵלֵֵלתָתָתָָת:  סיי�שהרב אחר ל

והוא ,  תלוי בצוארו ומשמיע קולפעמו!

  :סימ! לראש ישיבה שמשמיע קול לרבי�

        

  .לפי הגרסא הראשונה בסוגיא, כתוב בטבלה שלפני� את החלו� ואת פתרונו. 4

                רב פפארב פפארב פפארב פפא        רב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושע

        החלו� החלו� החלו� החלו�     

        פתרו! החלו�פתרו! החלו�פתרו! החלו�פתרו! החלו�    

  
  ".רֹא( ִלְבֵני ַכHָה". 5

  ______________________________?_מה תפקידו של הראש לבני כלה. א

  .נושא ונות!. 3   . משגיח. 2.     רב מחנ�. 1  !  סמ!?  בזמננובישיבה אי� הוא מכונה . ב

  ". אָלְבי ָטֵלָת. "6

  ?___________________________________________מי חל� זאת. א    

  ____?__________________________________משמעות החלו�מה . ב    
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        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�

  .7#11וענה על שאלות , עיי! בקטע תולדות האמוראי� שלפני�

מגדולי פפא הינו רב  :::: ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיו ותלמידיורבותיורבותיורבותיורבותיו

תלמיד היה . אמוראי בבל בדור החמישי

רב� המובהק של ו, אביי ורבא לשמובהק 

   .רב אשי ורבינא, מר זוטרא

רב פפא היה עשיר ובעל קרקעות ועסק 

  .הכנת שיכרמסחר ובב

, במות רבא ראש ישיבת מחוזא ::::ישיבתוישיבתוישיבתוישיבתו

ועמד בראשה , הקי� רב פפא ישיבה בנרש

תלמידי רבא נחלקו בי! .  שנהתשע עשרה

לבי! ישיבת , ישיבת רב פפא בנרש

  . פומבדיתא בראשות רב נחמ! בר יצחק

, רבי� היו תלמידי ישיבתו של רב פפא

   .ומאתי� מה� היו מאוכלי שלחנו

 הישיבה במתא כראש רב אשי כיה!במותו 

  ).סמו� לסורא(מחסיא 

 של רב לצידו: : : : רב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושערב הונא בריה דרב יהושע

 כיה! חברו רב הונא בריה , בישיבהפפא

חוזר ומסביר ( דרב יהושע כראש לבני כלה

        .)את השיעור לתלמידי�

רב הונא בריה דרב יהושע היה תלמיד 

וחברו המובהק של , אביי ורבא לשמובהק 

ד עשרות  ומוזכר עמו בתלמו,רב פפא

 ג� ע� רב פפאהשתת% וכ! , פעמי�

  . במסחר וקניי! קרקעות

לא ש רב הונא בריה דרבי יהושעמסופר על 

 מעביר היהו, הל� ארבע אמות בגילוי ראש

וכשחלה ונטה למות שמע , על מידותיו

  .ה שיבריא בזכות מידתו זו" הקבגזרש

  

   ! אותוהשל�.  עוסק ברבותיו ותלמידיו של רב פפאהקטע שלפני�. 7

היה תלמיד� של . __________לאמוראי ____ _______רב פפא היה מדור     

  .  ________ _______ _ _ ________ורב� של _______, _  _ _________

  !הקטע שלפני�את  השל�. 8

___ _____בצידו עמד . ________שנה בראש ישיבת ___ ______ רב פפא עמד    

  .סוראראש ישיבת ל ___________ תלמידו התמנה, א רב פפבמות .כראש לבני כלה
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  ?ומי עמד בראש!, לאיזה ישיבות הלכו תלמידי רבא אחרי מותו. 9

  ____________________________________________________.    א

  ____________________________________________________.    ב

  __________________?נא בריה דרב יהושעמי היו רבותיו המובהקי� של רב הו. 10

  _____________________? מה היה תפקידו של רב הונא בישיבת רב פפא בנרש    

  !כתוב אות�, שני דברי� נכתבו בקטע על הנהגותיו של רב הונא בריה דרב יהושע. 11

  ____________________________________________________.    א

  ____________________________________________________.    ב

        

        

  מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!מקורות נוספי� לעיו!
        

ַע ֲחַל(    ::::אאאא""""ראש השנה ד% יז עראש השנה ד% יז עראש השנה ד% יז עראש השנה ד% יז ע  ,ל ַרב ַ�ָ�א ְלַ(M&ֵלי ֵבי, ָע.ַרב ה/ָנא ְ.ֵרי, ְ+ַרב ְיה&()

 ֲהָוה ִמְ;ִסי% ַרב .1ְַפח ַל3&% ִא!ְצִבית/ ֵלי, ְזַוְד1ָא:  ֲאַמר ְלה/.ַחְזֵיי, ַ+ֲחִלי( ֵלי, ָעְלָמא

   .ַ�ָ�א ְלִמְחְזֵיי,

 ה&ִאיל : ַוֲאַמר ְלה/ ַהNָד&( ָ.ר/ְ� ה/א. ָהִכי ֲהָוה,י!ִא:  ֲאַמר ְלה/?ַמאי ֲחֵזית:  ֵלי,/ֲאַמר

 ְלִמי נ&ֵ:א # "ענֵֹ:א ָע&! ְועֵֹבר ַעל ֶ�ַ(: " ֶ(Eֱֶאַמר. ַ.ֲהֵדי,א ְתק/מ/ ָל,ְוָלא מ&ִקי� ְ.ִמHֵי,

   :ר ֶ�ַ(עֵבע& ְל?ָע&!

 # ִמְ;ִסי%ִמְ;ִסי%ִמְ;ִסי%ִמְ;ִסי%  : נתרפא# ִא1ְַפחִא1ְַפחִא1ְַפחִא1ְַפח   :תכריכי!,  הכינו לו צדה לדר�# ְצִבית/ ֵלי, ְזַוְד1ָאְצִבית/ ֵלי, ְזַוְד1ָאְצִבית/ ֵלי, ְזַוְד1ָאְצִבית/ ֵלי, ְזַוְד1ָא: : : : יייי""""רשרשרשרש

שאינו ,  אינו מעמיד על מדותיו# ָלא מ&ִקי� ְ.ִמHֵי,ָלא מ&ִקי� ְ.ִמHֵי,ָלא מ&ִקי� ְ.ִמHֵי,ָלא מ&ִקי� ְ.ִמHֵי,    :  מיתה נקנסה עלי# ָהִכי ֲהָוהָהִכי ֲהָוהָהִכי ֲהָוהָהִכי ֲהָוה     :מתבייש

   : לא תדקדקו אחריו####    א ְתק/מ/ ַ.ֲהֵדי,א ְתק/מ/ ַ.ֲהֵדי,א ְתק/מ/ ַ.ֲהֵדי,א ְתק/מ/ ַ.ֲהֵדי,לָלָלָָל   :רי� אותומדקדק למדוד מידה למצע

  

♣                ♣                ♣        
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        יייי�ֵ�ֵ�ֵֵ�ב ב ב ב רַרַרַַר
        

קרא את הסוגיא בקריאה  . המתארת נס שאירע לרב אשי, לפני� סוגיא ממסכת כתובות        

  .7"1וענה על שאלות ,  וביאורי המילי!י"חזור ולמד אותה היטב בעזרת רש, מקדימה

        
        אאאא""""מסכת כתובות ד$ סא עמסכת כתובות ד$ סא עמסכת כתובות ד$ סא עמסכת כתובות ד$ סא ע

ֲאֵמיָמר *ָמר ז*ְטָרא ְוַרב ֵ�י ֲהו) ָקא ָיְתִבי 

 ָחֵלי$ ְוֵזיל .י -ְז/*ר ַמְלָ.א-ִ,ְתָחא ְ+ֵב

  ַחְזֵיי0 ַרב ֵ�י ְלָמר ז*ְטָרא.ְ+ַמְלָ.א    אָגְנַרט)-

 ְ�ַקל 2ְֶאְצ2ָָעֵתי0 -1ַח ֵלי0 .ר -ֵ,י0ַוֲחַ+

   .2ְפ*ֵמי0

  ֲאַמר*!-ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא ְ+ַמְלָ.א: ֲאַמר ֵלי0

ַמא: :  ֲאַמר ְלה*?ִכי-8ַאי 6ֲַעֵביד ָה: ֵלי0

: ֲאַמר* ֵלי0. ַמְלָ.אְלל ַכיֵמְ+ָעֵביד ָהִכי ָ,ֵסיל ְל

ק* ַד 2ְ.ָ+ָבר -ֵחר ֲחַזאי 2ֵי0:  ֲאַמר ְלה*?-8ַאי

ֲאַמר .  ְ�ַקל ֶאְצ2ְַע6ֵי0 -1ַח ֲעֵלי0.א -ְ�ַ.ח*ְוָל

  .ק* -ְ�ַ.ח*ַד 2ְ?ית*ִקְדָהָכא ִמי ָב: ְלה*

 ? ַמאי ַטֲעָמא ָסְמַכ6ְ -1ִָ;א:ֲאַמר* ֵלי0 ַר2ַָנ:

         :ֲחַזאי ר*ַח ָצַרַעת ְ+ָקא ָ,ְרָחה ִעָ>ֵוי0: ֲאַמר ְלה*

        י וביאורי מילי! י וביאורי מילי! י וביאורי מילי! י וביאורי מילי! """"רשרשרשרש

 ְ+ַמְלָ.אְ+ַמְלָ.אְ+ַמְלָ.אְ+ַמְלָ.א אאאאגָגָגָָגנְנְנְְנרַרַרַַרט)ט)ט)ט)----:  ש! מל� פרס"    -ְז/*ר-ְז/*ר-ְז/*ר-ְז/*ר

 פניו " ר -ֵ,י0ר -ֵ,י0ר -ֵ,י0ר -ֵ,י0וַוַוַַוחֲחֲחֲֲח:   המלצר של המל�"

 "    ְ�ַקלְ�ַקלְ�ַקלְ�ַקל        : שנתאווה למאכל,חיוורי!

:   אטורנגא לרב אשי" ֲאַמר ֵלי0ֲאַמר ֵלי0ֲאַמר ֵלי0ֲאַמר ֵלי0:  לקח

 קלקלת סעודת "    -ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא-ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא-ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא-ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא

למה ,  שוטרי המל�" ֲאַמר* ֵלי0ֲאַמר* ֵלי0ֲאַמר* ֵלי0ֲאַמר* ֵלי0:  המל�

 " ַמְלָ.אַמְלָ.אַמְלָ.אַמְלָ.אלְלְלְְלל ל ל ל כַכַכַַכיייימֵמֵמֵֵמָ,ֵסיל ְלָ,ֵסיל ְלָ,ֵסיל ְלָ,ֵסיל ְל: עשית כ�

העושה מאכל כזה אי: ראוי שיאכל 

 בשר של "    ָ+ָבר -ֵחרָ+ָבר -ֵחרָ+ָבר -ֵחרָ+ָבר -ֵחר:  המל� מאכל מידו

:   ראיתי בו" י0י0י0י0ֲחַזאי 2ֲֵחַזאי 2ֲֵחַזאי 2ֲֵחַזאי 2ֵ: חזיר מצורע

 רב "    ְ�ַקל ֶאְצ2ְַע6ֵי0ְ�ַקל ֶאְצ2ְַע6ֵי0ְ�ַקל ֶאְצ2ְַע6ֵי0ְ�ַקל ֶאְצ2ְַע6ֵי0:   מצאו" -ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*

ָהָכא ִמי ָהָכא ִמי ָהָכא ִמי ָהָכא ִמי :  אשי לקח אצבעו של המבשל

:   כלומר בדקת! חתיכה זו" ית*ית*ית*ית*קִקִקִִקדְדְדְְדבָבָבָָב

    :נסכלומר נעשה לו , מצאו " -ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*-ְ�ַ.ח*

  :על מר זוטרא "    ָ,ְרָחה ִעָ>ֵוי0ָ,ְרָחה ִעָ>ֵוי0ָ,ְרָחה ִעָ>ֵוי0ָ,ְרָחה ִעָ>ֵוי0

  

        שאלותשאלותשאלותשאלות

  :מצא את המילי! הבאות בסוגיא. 1

  _________:אני ראיתי. ג_________    :ראה אותו. ב__________    :צרמל. א

  ____________:למה. ו_____________     :מה. ה____________    :מי. ד
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  ___?___________________________מר זוטראמה הניח רב אשי בפיו של . 2

  ____________________________________________?�    מדוע עשה כ

  !סמ: התשובה הנכונה?   הנס שאירע לרב אשי במעשה זהמה. 3

  . מצורעחתיכה מהבשר הפכה לבשר חזיר. א              

  .היה ש! חתיכת בשר מקולקל. ב              

  .בלי שהשוטרי! הרגישורב אשי הצליח להכניס לתבשיל בשר חזיר . ג              

  .שלפני� לבי: מי שאמר אות!י! המשפטוקשר בח@ בי: , י"עיי: ברש. 4

    

  

  

  

  )י"היעזר ברש(? על מי מדובר . 5

  ________________________________:הניח מאכל בפיו של מר זוטרא.     א

   ____________________________:אצבעו הונחה על חתיכת בשר מסוימת.     ב

  _________________________________:רוח צרעת נראתה פורחת עליו.     ג

  :צטט מהסוגיא את השאלות שלפני�. 6

  _______________________________________:מדוע אתה עושה כ�.     א

  ________________________________________:מדוע סמכת על נס. ב    

  ?התכונות והמידות הבאות של רב אשי, כיצד באי! לידי ביטוי בקטע. 7 ♦

  ___________________________________________:מסירות נפש.     א

  ________________________________:הבחנה מדויקת ותגובה מהירה.     ב

  _______________________________________:'ה"אמונה וביטחו: ב.     ג

     השוטרי!                               "-ְפַסְד6ְ ִלְסע)ְדָתא ְ+ַמְלָ.א"                

        המלצר                                      "-8ַאי 6ֲַעֵביד ָהִכי"                     

     חכמי!                         "ַמְלָ.אְלל ַכיֵמַמא: ְ+ָעֵביד ָהִכי ָ,ֵסיל ְל"       

          רב אשי                                     "ַמאי ַטֲעָמא ָסְמַכ6ְ -1ִָ;א"               
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        תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!תולדות אמוראי!

  .11"8עיי: בקטע תולדות האמוראי! שלפני� וענה על שאלות 

 רב אשי היה גדול ::::ידיוידיוידיוידיורבותיו ותלמרבותיו ותלמרבותיו ותלמרבותיו ותלמ

נולד ביו! . אמוראי בבל בדור השישי

, רבו המובהק היה רב פפא. פטירת רבא

  . ולמד תורה ג! מפי רב נחמ: בר יצחק

ורב מובהק , רב אשי היה רב חבר לרבינא

  .מר בר רב אשי ורב סמא: לבניו

רב אשי היה עשיר מופלג     ::::תולדות חייותולדות חייותולדות חייותולדות חייו

בימיו היתה . ומקורב לשלטו: הפרסי

מנוחה וחופש דת , רווחה כלכלית בבבל

וכינוס אמוראי בבל תחת , ליהודי!

  . הנהגתו

רב אשי חידש את ישיבת סורא במתא 

במש� ועמד בראשה , מחסיא הסמוכה לה

מימות רבי עד : "ל"אמרו חז. שישי! שנהכ

ה במקו! לא מצינו תורה וגדול, רב אשי

        ".אחד

 רב אשי ניצל את התנאי! ::::התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד עריכתעריכתעריכתעריכת

 כדי לערו� ולחתו! ,הנוחי! שהיו בימיו

 וכדברי .את התלמוד הבבלי יחד ע! רבינא

  ". רב אשי ורבינא סו$ הוראה: "ל"חז

מילא מרימר את מקומו , משנפטר רב אשי

 א� לא חזרו עוד ימי ,בראשות ישיבת סורא

 תחת הזוהר של אחדות לימוד התורה

  .הנהגת אד! אחד

מגדולי אמוראי בבל : : : : אמימר ומר זוטראאמימר ומר זוטראאמימר ומר זוטראאמימר ומר זוטרא

אמימר ומר זוטרא . שישי "חמישי בדור 

ומשגדל , היו בתחילה רבותיו של רב אשי

  . לתלמיד חברלה! נעשה בתורה

רב של  היה תלמיד של רב זביד ואמימר

  . וכיה: כראש ישיבת נהרדעא, פפא

,  היה תלמיד מובהק של רב פפאמר זוטרא

  .יה: כראש ישיבת פומבדיתאוכ

  : רב אשי תלמידיו שלכתוב את הפרטי! הבאי! לגבי. 8

  _________________________________________________:בניו.     א

  ________________________________________:תלמידיו הנוספי!. ב

  __________________________________________:תלמיד חבר שלו. ג    
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  !הקטע שלפני�את השל! . 9

וראש ישיבת ___, __________לאמוראי ______ ________    רב אשי הינו מדור 

   ._________נולד ביו! פטירת רב אשי  . שנה _________במש� ___ _______

  !הטבלה שלפני�את השל! . 10

        מקו! כהונתו כראש ישיבהמקו! כהונתו כראש ישיבהמקו! כהונתו כראש ישיבהמקו! כהונתו כראש ישיבה        רבו המובהקרבו המובהקרבו המובהקרבו המובהק        

            אמימראמימראמימראמימר

            מר זוטראמר זוטראמר זוטראמר זוטרא

            רב אשירב אשירב אשירב אשי

  :אשר אפשרו עריכת התלמוד על ידוהתנאי! הנוחי! שהיו בימי רב אשי פרט את . 11

  _________________________________________:מבחינה כלכלית.     א

  _____________________________________:השלטו: הפרסימבחינת .     ב

  _____________________________________:מעמדו האישימבחינת . ג    

  

        מקורות נוספי! לעיו:מקורות נוספי! לעיו:מקורות נוספי! לעיו:מקורות נוספי! לעיו:

ֲאָתא . ִרי:ְבַחח 2ְר ִנְפ6ַַחְמ ִל:ֲאַמר. ַרב ֵ�י א)ֵקי -Jְלָֹ�ה ְמָלִכי! ::::בבבב""""סנהדרי: ד$ קב עסנהדרי: ד$ קב עסנהדרי: ד$ קב עסנהדרי: ד$ קב ע

 ֵמֵהיָכא 2ֵָעית ! ַ+ֲאב*ְ� ְקֵרית ַל:אָרְבַחָרְ� ְוְב ַח:ֲאַמר. ְמַנJֶה ִאְתֲחֵזי ֵלי0 2ְֶחְלֵמי0

ֵמֵהיָכא ְ+ָבֵעית ְלִמְ�ָרא ַה8)ִציא ָלא : ֲאַמר ֵלי0. ָלא ָיַדְעָנא:  ֲאַמר ֵלי0?)ִציאְלִמְ�ָרא ַה8

. ְוִלְמַחר ָ+ֵריְ�ָנא ֵלי0 ִמJְָמְ� 2ְִפְרָקא, -ְגְמֵרי0 ִלי:  ֲאַמר ֵלי0!ָרְ� ְקֵרית ַל:ְבַחְו, ְגִמיַר6ְ

ַמאי ַטֲעָמא , ֵמ-ַחר ַ+ֲחִכיִמית* .Kֵ>י ַהאי: ֲאַמר ֵלי0. ֵמֵהיָכא ְ+ָקֵרי! J2ִ*ָלא: ֲאַמר ֵלי0

ת ָנֵקיְטָנא 2ְִ�,*ֵלי ְגִליָמא  ֲהֵו,ת ָהָת!ִאי ֲהֵו:  ֲאַמר ֵלי0?.)ָכִבי! תָקא ָפְלִחית* ַלֲעב)ַד

   :ח 2ְַר2ְָוָתא ִנְפ6ַ:ר ֲאַמר ְלה* ְלַר2ַָנ:ַחְמִל.  -2ְָתַראי6ְַטֲהָרְו

♣                       ♣                      ♣ 
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        אאאאיָניָניָניָנ�ִ�ִ�ִִ�רַרַרַַר

  .4�1וענה על שאלות , י וביאורי המילי�"   למד היטב את הסוגיא שלפני� בעזרת רש  

        אאאא""""מסכת עירובי# ד" סג עמסכת עירובי# ד" סג עמסכת עירובי# ד" סג עמסכת עירובי# ד" סג ע

: ֲאַמר ָרָבא. ָ-ל ַה,'ֶרה ֲהָלָכה ִ�ְפֵני ַר�' ַחָ%ב ִמיָתה

   .  ֲאִפ5/ ְ�ָפָניו 4ִ1ַיר 3ֵָמי,/ְל2ְפר'1ֵי ֵמִא0/ָרא

ַחְזֵיי7 ְלַהה/א , ָוה ָיֵתיב ַקֵ,י7 3ְַרב 1ֵ6יַרִ�יָנא ֲה

ְרָמא , ַ:ְבָרא 3ְָקא 6ַסר ֵלי7 ַלֲחָמֵרי7 ְ�ִציְנָתא 1ַ�ְְ�ָתא

ֶלֱהֵוי ַהאי : ֲאַמר ֵלי7. ֵבי7 ָקָלא ְוָלא 1ְ2ַ:ח ֵ�י7

  !ַ:ְבָרא 1ְ�ִָמָתא

? א ְ-2ְפְקר/ָתאִמי ִמְתֲחָז, ִ-י ַהאי ַ:ְוָנא: ֲאַמר ֵלי7

, 'הֵאי# ָחְכָמה ְוֵאי# ְ<ב/ָנה ְוֵאי# ֵעָצה ְלֶנֶגד : ֲאַמר ֵלי7

�ֵאי# ח'ְלִקי# ָ-ב'ד , ָ-ל ָמק'� 1%ֵ1ֶ �' ִח5/ל ַהֵ@

   :ָלַרב

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

תלמיד  � ְל2ְפר'1ֵי ֵמִא0/ָראְל2ְפר'1ֵי ֵמִא0/ָראְל2ְפר'1ֵי ֵמִא0/ָראְל2ְפר'1ֵי ֵמִא0/ָרא

ראה אד� רוצה לעבור עבירה ש

מותר לתלמיד , ורבו ש� ושותק

:   קשר� 6ַסר6ַסר6ַסר6ַסר:  לקפוA ולגעור

להשתמש  ואסור,  בדקל� ְ�ִציְנָתאְ�ִציְנָתאְ�ִציְנָתאְ�ִציְנָתא

    ����' ' ' '  וכו וכו וכו וכוִ-י ַהאי ַ:ְוָנאִ-י ַהאי ַ:ְוָנאִ-י ַהאי ַ:ְוָנאִ-י ַהאי ַ:ְוָנא:  באיל# בשבת

דבר זה , רבינא אמר לרב אשי רבו

הא� נחשב , שעשיתי לפני�

ֵאי# ֵאי# ֵאי# ֵאי# :  כחוצפה והוראה בפני רבו

 אי# תורת חכמה �    ''''ווווככככוווו ָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמהָחְכָמה

  : כנגד חילול הש�וכבוד עומדת

        

        אלותאלותאלותאלותשששש

  ___?__________________________מה דינו של מי שמורה הלכה בפני רבו. 1

  ________________________?באיזה מקרה התיר רבא להורות הלכה בפני רבו

  ________________?    על מי מסופר בסוגיא שהיה מותר לו להורות הלכה בפני רבו

2 .�  :מי אמר למי את המשפטי� הבאי

  ___________________________________":י ַהאי ַ:ְבָרא 1ְ�ִָמָתאֶלֱהֵו" .   א

  ____________________________":ִמי ִמְתֲחָזא ְ-2ְפְקר/ָתא, ַ:ְוָנאִ-י ַהאי . "   ב

  _________________________":'ֵאי# ָחְכָמה ְוֵאי# ְ<ב/ָנה ְוֵאי# ֵעָצה ְלֶנֶגד ה. "   ג
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  _______________________?שה אותו אד� בפני רבינא ורב אשיעאיזה עבירה . 3

  _______________________________?מה אמר רבינא לאותו אד� בתחילה    

  _______________________________________?לאחר מכ#מה אמר לו     

  :בשפה הארמית את המילי� שלפני�בסוגיא מצא . 4

  ____________________: חר�. ב______   ______________:עA דקל.     א

  _________________:הא� נראה.    ד_____________________:כמו זה.     ג

  

  .6�5וענה על שאלות , למד את הסוגיא שלפני� העוסקת בבנו של רבינא     

        אאאא""""מסכת ברכות ד" נד עמסכת ברכות ד" נד עמסכת ברכות ד" נד עמסכת ברכות ד" נד ע

 .ת /ְצָחא ְלַמָ%אב'ָרֲעָמר ְ�ֵרי7 3ְַרִ�יָנא ֲהָוה ָק6ֵזיל ִ�ְפַקָ<א 3ַ

   .ַמָ%א ְוִא1ְֵ<י3ְ ִאָ�ֵרי ֵלי7 ֵעיָנא ,ִאְתֲעִביד ֵלי7 ִנ0ָא

ַפל ֲעֵלי7 ְנ/ , ִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָק6ֵזיל ְ�ִרְסְ<ָקא 3ְָמח'ָזא,ְות/

   .ל ְלַגַ/7 ָע, ִאְת4ְָרָקא ֵלי7 ֲא1ִיָתא,ַ:ְמָלא ְפִריָצא

 .ת /ַבָ:ָמלב'ָרֲעַ� ָ�ר/ְ� 1ֶָעGָה ִלי ֵנס :יְ�ֵר ָ�,ת'בָרֲעַלִ-י ְמָטא 

ָ:ָמל  ָ�ר/ְ� 1ֶָעGָה ִלי ֵנס ַ�:יְ�ֵר ָ�,ִ-י ְמָטא ְלַרְסְ<ָקא 3ְָמח'ָזא

   .תב'ָר/ַבֲע

        י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

 תתתתב'ב'ב'ב'רָרָרָָרעֲעֲעֲֲע:   בקעה� ִ�ְפַקָ<אִ�ְפַקָ<אִ�ְפַקָ<אִ�ְפַקָ<א
�� � ְצָחאְצָחאְצָחאְצָחא:   ש� מקו

  : מעיי#� ֵעיָנאֵעיָנאֵעיָנאֵעיָנא:  צמא
ַ:ְמָלא ַ:ְמָלא ַ:ְמָלא ַ:ְמָלא         : שוק� ִרְסְ<ָקאִרְסְ<ָקאִרְסְ<ָקאִרְסְ<ָקא
:   גמל משוגע� ְפִריָצאְפִריָצאְפִריָצאְפִריָצא

    �    ִאְת4ְָרָקא ֵלי7 ֲא1ִיָתאִאְת4ְָרָקא ֵלי7 ֲא1ִיָתאִאְת4ְָרָקא ֵלי7 ֲא1ִיָתאִאְת4ְָרָקא ֵלי7 ֲא1ִיָתא
נפלה חומת בית סמו� 

  :  ונכנס לבית וניצל, לו

  :צטט משפט מהסוגיא בו נאמר. 5

  ____________________________________________:נעשה לו נס.    א

  _________________________________________:נכנס לתו� הבית.    ב

6 .�  :איזה נס אירע למר בריה דרבינא במקומות הבאי

  ______________________________________________:בערבות.     א

     _________________________________________:בשוק של מחוזא.     ב
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�        תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי�תולדות אמוראי

        .11�7וענה על שאלות , ע תולדות האמוראי� שלפני�עיי# בקט

 רבינא הינו מגדולי אמוראי ::::רבותיו וחבריורבותיו וחבריורבותיו וחבריורבותיו וחבריו

בצעירותו למד תורה . בבל בדור השישי

   .אצל רבא) יחד ע� רב פפא חברו(

. היה חברו של רב אחא בריה דרבארבינא 

רבינא הוא , ביניה�במחלוקות הרבות 

מלבד שלושה , המיקל והלכה כמותו

�  .  בה� רב אחא המיקל והלכה כמותודברי

 ע� עליית רב אשי ::::רבינא ורב אשירבינא ורב אשירבינא ורב אשירבינא ורב אשי

סמו� (לראשות ישיבת מתא מחסיא 

הצטר" אליו רבינא והיה לו , )לסורא

ביררו רב אשי ורבינא . לתלמיד חבר

ורבינא , הלכתיי�נושאי� בתלמוד הרבה 

   .א" סייע לרב אשי בעריכת התלמוד הבבלי

 ולבנות  רבינא זכה לבני�::::תולדותיותולדותיותולדותיותולדותיו

�נשי� : " במותו הספידוהו.ולאריכות ימי

�  ".לילות כימי� על משי� לילות כימי

 ב# אחותו של רבינא ::::רבינא האחרו#רבינא האחרו#רבינא האחרו#רבינא האחרו#

מראשי , הראשו# הוא רבינא האחרו#

האמוראי� בדור השמיני וראש ישיבת 

וחבר� של , היה תלמידו של מרימר. סורא

�וא" הוא זכה , רבה תוספאה ורפר

�גרת רב שרירא גאו# מא. לאריכות ימי

רב אשי ורבינא סו" : "ל"שדברי חז, נראה

ע� . מתייחסי� לרבינא האחרו#, "הוראה

מסתיימת תקופת , מותו של רבינא האחרו#

�  .האמוראי� ומתחילה תקופת הסבוראי

  ? מדובראיזה אמוראעל . 7

  _____________________________________:רבו של רבינא בצעירותו.    א

  _________________________________: של רבינאוב# מחלוקתו חברו. ב   

  _________________________________________:רב חבר של רבינא.    ג

  : במשפטי� שלפני�על איזה אמורא מדובר. 8

  ________________________________:מחסיאישיבת מתא עמד בראש .   א 

  ______________________________________:"משי� לילות כימי�".   ב 

   ___________________________________:תקופת האמוראי�את סיי� .   ג 
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  ! סמ# התשובה הנכונה? כיצד נפסקה הלכה במחלוקות בי# רבינא ורב אחא. 9

  .תמיד כמיקל. ד.       תמיד כמחמיר. ג.      תמיד כרב אחא. ב.      תמיד כרבינא.          א

  !השל� הטבלה שלפני�. 10

        שנות חייושנות חייושנות חייושנות חייו        חבריוחבריוחבריוחבריו        דורודורודורודורו        

              רבינא הראשו#רבינא הראשו#רבינא הראשו#רבינא הראשו#

              רבינא האחרו#רבינא האחרו#רבינא האחרו#רבינא האחרו#

  .רב פפא, רבינא, מרימר, רבא, רב אשי: כתוב את האמוראי� שלפני� לפי סדר הדורות. 11

  

        

        

        מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#מקורות נוספי� לעיו#

ֵרי1 ָלִקי1 ... 5ֹא ְ�ֵעִדי� /ַמְלֶוה א'ָת# 1ֶ,ִמי 1%ֵ1ֶ ל' ָמע'ת    ::::בבבב""""בבא מציעא ד" עה עבבא מציעא ד" עה עבבא מציעא ד" עה עבבא מציעא ד" עה ע

  . :'ֵר� ְקָלָלה ְלַעְצמ': 6ַמר

 1ְַלח ֵלי7 ַ�ֲהֵדי 4ְַנָיא ! ָקא ְמַקֵ%� ַרִ�יָנא ָ-ל ַמה 23ְמ/ר ַרָ�ַנ#:ֲאַמר/ ֵלי7 ַרָ�ַנ# ְלַרב 1ֵ6י

 : 1ְַלח ֵלי7.י ִלי ְקִטיָנא 23ְְרָעא ְלִמְזַ�# 3ְִאְתְרֵמ, ִל3ַ1ַר ִלי ָמר ֲעGָָרה ז/ֵזי:3ְַמֲעֵלי 1ְַ�ָתא

 ָ-ל 1ֵֶ-# ָמר 3ְִטִריד : 1ְַלח ֵלי7? ֲאִפ5/ ֲאָנא ַנֵמי: 1ְַלח ֵלי7.ֵניֵתי ָמר ָסֲהֵדי ְוִנְכַ<ב ְ-ָתָבא

  : ִמ1ְְ<ֵלי ְוג'ֵר� ְקָלָלה ְלַעְצִמי,ְ�ִגְרֵסי7

מקללי# אותו ואומרי# שהוא דובר , תובעו וזה כופר הכל כש� ְקָלָלהְקָלָלהְקָלָלהְקָלָלה    ::::י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�י וביאורי מילי�""""רשרשרשרש

ֵניֵתי ָמר ָסֲהֵדי ְוִנְכַ<ב ֵניֵתי ָמר ָסֲהֵדי ְוִנְכַ<ב ֵניֵתי ָמר ָסֲהֵדי ְוִנְכַ<ב ֵניֵתי ָמר ָסֲהֵדי ְוִנְכַ<ב   : לקנות� ְלִמְזַ�#ְלִמְזַ�#ְלִמְזַ�#ְלִמְזַ�#:   הזדמ#� ִאְתְרֵמיִאְתְרֵמיִאְתְרֵמיִאְתְרֵמי:   ישלח� ִל3ַ1ַרִל3ַ1ַרִל3ַ1ַרִל3ַ1ַר: על צדיק עתק

  :ואגרו� קללה לעצמי,  ישכח הלואתי� ִמ1ְְ<ֵליִמ1ְְ<ֵליִמ1ְְ<ֵליִמ1ְְ<ֵלי    :   יביא אדוני עדי� ונכתוב שטר� ְ-ָתָבאְ-ָתָבאְ-ָתָבאְ-ָתָבא

        

♣               ♣                ♣        

  .ה  .ד  .ג  .ב  .א
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        ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�ביאורי מילי�

 .מתו� הסוגיות הראשיות שבספר,   להל� רשימה של מאה מילות יסוד בשפה הארמית   

  .ספרבשסוגיות ב  מופיעותשרוב� לא א�, תימנחוצות בארמילי�  חמישי�בהמש� יובאו עוד 

�    .1            אאאא���  :זה על זה /  זה את זה   יייידֵדֵדֵֵדדָדָדָָדהֲהֲהֲֲה

  :  דר�   אאאאחָחָחָָחרְרְרְְר%%%% א א א א.2

ל.  הול�    ללללייייזֵזֵזֵֵז))))    .3 ַז לֲא ַז לֲא ַז לֲא ַז   : ל� ה   ֲא

4.    ����  :   וכי   ++++****

  :   א�   ִאיִאיִאיִאי    .5

   : היא   יייייִהיִהיִהיִהאִאִאִִא.   הוא   ++++יהיהיהיהאִאִאִִא    .6

  : יש   ִאי1ָאִאי1ָאִאי1ָאִאי1ָא    .7

  : כ�   י�י�י�י�אִאִאִִא    .8

  : הזדמ�   עעעעלַלַלַַלי4ְי4ְי4ְי4ְאִאִאִִא. 9

  :   יש   ִאיתִאיתִאיתִאית    .10

ַמ    .11 ַמִאי6ְ ַמִאי6ְ ַמִאי6ְ    :  נאמר   ררררִאי6ְ

12.    7ַ�7ַ�7ַ�7ַ�  : למה   איאיאיאי

אָנאאֲאֲאֲֲא    .13 אָנ אָנ   : אני   ָנ

14.    ����  :הָלֳעֶה    קקקקיייי8ִִ8ִ8ִ8

15.    ����  : אר>   אאאאעָעָעָָערְרְרְְר

  : =ֹא   אאאא6ָָ6ָ6ָ6  .אָ=    אאאאתָתָתָָתאֲאֲאֲֲא    .16

17 .����  :  �מקו   אאאארָרָרָָרתְתְתְְת

ֲה    .18            בבבב ֲהַ= ֲהַ= ֲהַ= יַ= יֵד יֵד יֵד   :ע�    ֵד

ֵעי    .19 ֵעיָ= ֵעיָ= ֵעיָ=   :צהור, קשמב, שואל    ָ=

  : ב�   אאאארָרָרָָר=ְ=ְ=ְְ=    .20

  : אחרו�   אאאארָרָרָָרתְתְתְְת=ָ=ָ=ָָ=    .21

  :  אצלו    י@י@י@י@=ֵ=ֵ=ֵֵ=?ַ?ַ?ַַ?    .22            גגגג

  :  שוכב   יייינֵנֵנֵֵנ?ָ?ָ?ָָ?. 23

  : עצ�   אאאאמָמָמָָמרְרְרְְר?ַ?ַ?ַַ?. 24

   : זה   Aֵי�Aֵי�Aֵי�Aֵי� . את ז   AָאAָאAָאAָא. 25            דדדד

26 .AְְAְAְAתו אש   ּהוהוהוהויְתיְתיְתיְתבִבִבִִב  :  

27 .AAAA++++אאאא6ָָ6ָ6ָ6כְכְכְְכ    �מקו :    

  : שלי    יייייִדיִדיִדיִדדִדִדִִד. 28

29 .AִִAִAִAאולי   אאאאמָמָמָָמיְליְליְליְל :  

  :אבל, הרי,  זה   ָהאָהאָהאָהא. 30            הההה

  :)האי עידנא (עכשיו    אאאאנָנָנָָניָדיָדיָדיָדאִאִאִִאהָהָהָָה. 31

ַד. 32 ַדֲה ַדֲה ַדֲה   :  חוזר   ָהַדרָהַדרָהַדרָהַדר  . חזר   ררררֲה

  : הייתי   איאיאיאיוַוַוַַוהֲהֲהֲֲה. 33

  : היה   ההההוָוָוָָוהֲהֲהֲֲה. 34

  :   היכ�   ֵהיָכאֵהיָכאֵהיָכאֵהיָכא. 35

  : אי�   ֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכיֵהיִכי. 36

  : כא�   ָכאָכאָכאָכאהָהָהָָה. 37

יִכיִכיהָהָהָָה. 38 יִכ   :   כ�   ִכ

39 .EָָהEָָהEָָהEָהא שעתא(  עכשיו   אאאאתָתָתָָתָה(:  

  : ש�   ����ַהָתַהָתַהָתַהָת. 40

          :ָקָנה    ����בַבַבַַבזְזְזְְז. 41                זזזז

ֵ=י�    .42                     ֵ=י�ַז ֵ=י�ַז ֵ=י�ַז   : ָמַכר   ַז

  : ראה   ָזאָזאָזאָזאחֲחֲחֲֲח .43    חחחח

  :הָל ָח   EEEEלַלַלַַלחֲחֲחֲֲח. 44

  :   הצטער   י@י@י@י@6ֵֵ6ֵ6ֵ6עְעְעְְע EEEEAַ Aַ Aַ Aַלַלַלַַלחֲחֲחֲֲח. 45

  :  יי�   ַחְמָראַחְמָראַחְמָראַחְמָרא. 46

  : חמור   ָראָראָראָראֲחָמֲחָמֲחָמֲחָמ. 47
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