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 ~~~יגעת ומצאת תאמין~~~ 

 

ָרדֹות  ]  שתי הגדרות למי שאי אפשר לו ללמוד תורה?תן לי  .1 ֵני ַהטְּ ֹמד אֹו ִמפְּ ָלל ִללְּ ֵאינֹו יֹוֵדַע כְּ ֵני שֶׁ ִמפְּ

ִדים ִפיק ַלֲאֵחִרים ַהּלֹומְּ ֵיש לֹו, ַיסְּ  , שו"ע סי' א[. שֶׁ

אמור לי שני דוגמאות של אנשים מישראל שמחויבים בלימוד תורה דוגמא והיפוכה )למשל שמן ורזה,   .2

גּופֹו ֵבין ַבַעל ִיסּוִרים, ֵבין ָבחּור ֵבין ָזֵקן ָגדֹול ]  ארוך וקצר(.   שו"ע סי' א[.   ,ֵבין ָעִני ֵבין ָעִשיר, ֵבין ָשֵלם בְּ

דוד ראה את יוסף הבן של שמואל השכן שלו שהוא מתמיד גדול בבית הכנסת של היישוב, הוא פנה   .3

נֹות ִעם   ] ו בלימוד תורה, האם זה אפשרי?אליו והציע לקנות ממנו חלק מהזכויות של  ַהתְּ ָיכֹול ָאָדם לְּ וְּ

הּוא ַיֲעֹסק תֹוָרה ֵאינֹו    ֲחֵברֹו שֶׁ ַבר ָעַסק בְּ ַיֲחֹלק ִעּמֹו ַהָשָכר, ֲאָבל ִאם כְּ ָנָסה וְּ ִציא לֹו ַפרְּ ַבּתֹוָרה וְּהּוא ַימְּ

נּו לֹו  ִיּתְּ ִביל ָממֹון שֶׁ קֹו ִבשְּ לְּ ֹכר לֹו חֶׁ  , רמ"א סעיף א[. ָיכֹול ִלמְּ

ַמד ָאָדם ]  מה צריך לעשות קודם להתחתן או קודם ללמוד תורה? מדוע? .4 ַאַחר ָכְך ִיָשא ִאָשה,  ִילְּ ּתֹוָרה וְּ

ָשר לֹו   פְּ ִאם ִאי אֶׁ ַצָּוארֹו. וְּ ֵרַחִים בְּ ָשר לֹו ַלֲעֹסק ַבּתֹוָרה ֵמַאַחר שֶׁ פְּ ִחָּלה ִאי אֶׁ ִאם ִיָשא ִאָשה ּתְּ לֹא  שֶׁ בְּ

ִחָּלה ַגֵבר ָעָליו, ִיָשא ִאָשה ּתְּ רֹו ִמתְּ ִיצְּ ֵני שֶׁ  ב[.   , שו"ע סי' ִאָשה, ִמפְּ

ּלֹא ַיֲעֹסק ַבּתֹוָרה, הּוא שֹוֵכחַ ]  מה קורה לאדם שלא עוסק בתורה? .5 ַמן שֶׁ ָכל זְּ  שו"ע סי' ג[.  , וְּ

נֱֶׁאַמר:  ]  עד מתי צריך ללמוד תורה? מאיזה פסוק לומדים זאת? .6 ֹמד, ַעד יֹום מֹותֹו, שֶׁ ַעד ֵאיָמַתי ַחָיב ִללְּ

יָך  ֵמי ַחיֶׁ ָך ֹכל יְּ ָבבְּ ן ָיסּורּו ִמּלְּ ּלֹא ַיֲעֹסק ַבּתֹוָרה, הּוא שֹוֵכחַ   ּופֶׁ ַמן שֶׁ ָכל זְּ ָבִרים ד, ט( . וְּ  ס' ג[. , שו"ע )דְּ

 ]לימוד בשאר חוכמות, רמא סעיף ד[.  מה זה טיול בפרדס לפי הרמא? .7

ַבד  ]  האם מותר לעסוק בלימוד שאר חוכמות? .8 מֹות, ּוִבלְּ ָאר ָחכְּ ַראי ִבשְּ ַאקְּ ֹמד בְּ ּוִמָכל ָמקֹום ֻמָּתר ִללְּ

ַטֵיל  ָאָדם לְּ ֵאין לְּ ֵדס. וְּ ַפרְּ ָרא ֵבין ַהֲחָכִמים ִטיּול בְּ זֶׁהּו ִנקְּ ֵרי ִמיִנים, וְּ יּו ִספְּ ּלֹא ִיהְּ ַאַחר   )ג( שֶׁ ֵדס ַרק לְּ ַפרְּ בְּ

ֹות  ִדיֵני ַהִּמצְּ ֵּתר וְּ הֶׁ ַיִין, וְּהּוא ֵליַדע ִאּסּור וְּ ֵרסֹו ָבָשר וְּ ִּמֵּלא כְּ  , רמ"א ס' ד[. שֶׁ

ִליש ַבּתֹוָרה  ]   לכמה חלקים אדם צריך לחלק את לימודו? אילו חלקים? .9 ַשֵּלש ִלּמּודֹו, שְּ ַחָיב ָאָדם לְּ

נּו הָ  ַהיְּ ָתב, דְּ ִבכְּ ַלל  שֶׁ ָתב ִבכְּ ִבכְּ ה, ּוֵפרּוש ּתֹוָרה שֶׁ ַעל פֶׁ בְּ נּו ּתֹוָרה שֶׁ ַהיְּ ָנה, דְּ ִמשְּ ִליש בְּ ִרים; שְּ שְּ עֶׁ ָבָעה וְּ ַארְּ

יֹוִציא ָדָבר ִמּתֹוְך ָדָבר, ִכיל ַאֲחִרית ָדָבר ֵמֵראִשיתֹו, וְּ ַישְּ ָיִבין וְּ נּו שֶׁ ַהיְּ מּוד, דְּ ַתלְּ ִליש בְּ ה   זֶׁה; שְּ ָדָבר  ִויַדּמֶׁ

ֵהיָאְך יֹוֵצא ָהָאסּור  ֹות וְּ ֵיַדע ֵהיָאְך ִעַקר ַהִּמצְּ ם ַעד שֶׁ ת ָבהֶׁ שֶׁ רֶׁ ַהּתֹוָרה ִנדְּ ִמדֹות שֶׁ ָידּון בְּ ָדָבר וְּ ַהֻּמָּתר  לְּ וְּ

מּוָעה ָּלַמד ִמִפי ַהשְּ ָבִרים שֶׁ ַכיֹוֵצא ָבזֶׁה, דְּ  , שו"ע ס' ד[. וְּ

ֵכיַצד, ָהָיה  ]  ות הוא לומד וכמה שעות הוא עובד?ע מביא לבעל מלאכה כמה שע" מה הדוגמא שהשו .10

ט' ַבּתֹוָרה יֹום וְּ ּתֹו ג' ָשעֹות בְּ ַלאכְּ עֹוֵסק ִבמְּ  , שו"ע ס' ד[. ַבַעל ֻאָּמנּות וְּ

 א ללמד תורה בשכר? "ע והרמ "מהם ארבעת ההתרים המובאים בשו  .11

. חידושי סופרים,  4להתפרנס,   . אם אין לו במה3.שכר בטלה, 2מקום שנהגו ללמד בשכר תורה שבכתב, . 1]

.  2. זקן או חולה, 1  - ברמ"א בסעיף כא מביא עוד היתרים , שו"ע ורמ"א סעיף ה',ז"א מה שנתקן ע"י חכמים 

 . [י"א אפילו בריא... ראה שם 

  כדאי לא ללמד במה היא חייבת ומה  מה ציוו חכמים שלא ללמד את האישה,  -לימוד תורה לנשים  .12

אך  , ושו"ע ס'   -]תורה שבע"פ לא ילמדה, תורה שבכתב לכתחילה לא ילמדה  אותה לכתחילה?

 רמא ס' ו[.   -האישה חייבת ללמוד דינים השייכים לה 

ַאַחר  ] מה עושים לתלמיד שאינו הגון? .13 ִקין אֹותֹו, וְּ ָשָרה ּובֹודְּ ְך יְּ רֶׁ דֶׁ ִהיִגין אֹותֹו בְּ ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ַלּמּוָטב ּוַמנְּ

ִדין אֹותֹוכָ  ַלּמְּ ָרש ּומְּ ֵבית ַהִּמדְּ ִניִסין אֹותֹו לְּ  , שו"ע ס' ז[. ְך ַמכְּ

 מד והתלמיד לא הבין, מה על התלמיד לעשות ומה על הרב לעשות? במקרה שהרב לי .14

 ?  היכן מופיע ציטוט מפרקי אבות בהלכות תלמוד תורה .15

 דניאל בוחבוט, התשפ"ב 
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סעיף יב אך לא ציטוט מדויק אלא   - ומשיב כהלכה  שואל כענין. 2, ס' יא   -לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד . 1]

.  4, ס' כא  - ודאשתמש בתגא חלף  +כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון . 3, יישום המשנה

כל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני וכל המקיים את התורה מעוני  . 5, ס' כג  -דלא מוסיף יסף 

 (. ס' כו  -סופו לקיימה מעושר 

ָבִרים ֲאמּוִרים ]  זה מקרה הרב צריך לכעוס על התלמידים ולהכלימם בדברים?באי .16 ה דְּ )שיחזור   ַבּמֶׁ

ָצָרה, ֲאָבל ִאם  ויסביר לתלמידים( ִהיא קְּ ָּתן שֶׁ ֵני ַדעְּ קֹו, אֹו ִמפְּ ֵני ָעמְּ ִמיִדים ַהָדָבר ִמפְּ ּלֹא ֵהִבינּו ַהַּתלְּ , שֶׁ

ֹעס ֲעֵליהֶׁ  ִפיָכְך לֹא ֵהִבינּו, ַחָיב ִלכְּ ם ּולְּ ַרִפים ֲעֵליהֶׁ ֵרי ּתֹוָרה ּוִמתְּ ִדבְּ ִלים בְּ ַרשְּ ֵהם ִמתְּ ם  ִנָכר ָלַרב שֶׁ

ִליָמם בִ  ַהכְּ ִמיִדיםּולְּ ֹרק ָמָרה ַבַּתלְּ רּו: זְּ ַעל זֶׁה ָאמְּ ָדן, וְּ ַחדְּ ֵדי לְּ ָבִרים כְּ  , שו"ע ס' יא[. דְּ

ָשֲאלּו,   יד]  אם אחד שאל.. והשני שאל.. למי הרב יענה?  -סעיף יד וסעיף טו בשולחן ערוך .17 ַנִים שֶׁ שְּ

ָקִקים  ָין, ִנזְּ ּלֹא ָכִענְּ ָחד ָשַאל שֶׁ אֶׁ ָין וְּ ָחד ָשַאל ָכִענְּ ָין.    )ו( אֶׁ ָכִענְּ  לְּ

ה.   ָקִקים ַלַּמֲעשֶׁ ה, ִנזְּ ֵאינֹו ַמֲעשֶׁ שֶׁ ה וְּ  ַמֲעשֶׁ

ָקִקין ַלֲהָלָכה.   ָרש, ִנזְּ  ֲהָלָכה ּוִמדְּ

ָרש.   ָקִקין ַלִּמדְּ ַאָגָדה, ִנזְּ ָרש וְּ  ִמדְּ

ָקִקין  ר, ִנזְּ ַקל ָוֹחמֶׁ ר.    )ז(ַאָגָדה וְּ ַקל ָוֹחמֶׁ  לְּ

ר.   ַקל ָוֹחמֶׁ ָקִקין לְּ ֵזָרה ָשָוה, ִנזְּ ר ּוגְּ  ַקל ָוֹחמֶׁ

ָחָכם.   טו ָקִקין לֶׁ ִמיד ָחָכם, ִנזְּ ָחד ַּתלְּ אֶׁ ָחד ָחָכם וְּ  ָהיּו ַהשֹוֲאִלים אֶׁ

ִמיד ָחָכם.   ָקִקין ַלַּתלְּ ץ, ִנזְּ ַעם ָהָארֶׁ ִמיד ָחָכם וְּ  ַּתלְּ

ֵּתי שְּ  ֵּתי ֲהָלכֹות אֹו ִבשְּ ם ִבשְּ ֵניהֶׁ ץ, ָשֲאלּו שְּ רֶׁ ם ַעֵּמי ָהאֶׁ ֵניהֶׁ ִמיִדים, שְּ ם ַּתלְּ ֵניהֶׁ ם ֲחָכִמים, שְּ ֵניהֶׁ ֵּתי  שְּ ֵאלֹות, שְּ

ַיד ַהּמֵ  שּות בְּ ֵני ַמֲעִשים, ָהרְּ שּובֹות, שְּ ִדיםּתְּ ה ַיקְּ צֶׁ ִירְּ ִמי שֶׁ    [. ִשיב, לְּ

 שו"ע ס' יז[.  - ]בית המדרש  מה יותר חמור קדושת בית הכנסת או בית המדרש? .18

ֵרי ּתֹוָרה]  מה מותר לדבר בבית המדרש? .19 ִדבְּ ָּלא בְּ ָרש אֶׁ ֵבית ַהִּמדְּ ִשיִחין בְּ  שו"ע ס' יז[.  - ֵאין מְּ

וטען שאסור להגיד    עמנואל ניתר ממקומואמר לו לבריאות,   יהויכין התעטש בבית המדרש ו יהוידע .20

ָרש ] לבריאות בבית המדרש, מי צודק?  ֵבית ַהִּמדְּ פּוָאה, בְּ ִרים לֹו: רְּ ַעֵטש, ֵאין אֹומְּ ִנתְּ שו"ע   -ֲאִפּלּו ִמי שֶׁ

 ס' יז )וראה ט"ז([. 

ל זמן כולל ערב, האם  חבר הזמין אותך לקיים מצות שבע ברכות ולשמח חתן וכלה, וזה נופל בדיוק ע  .21

ֵדי ֲאֵחִרים לֹא  ]  תלך או לא? ֵהָעשֹות ַעל יְּ ָוה לְּ ָשר ַלִּמצְּ פְּ מּוד ּתֹוָרה, ִאם אֶׁ ַתלְּ ָוה וְּ ָפָניו ֲעִשַית ִמצְּ ָהָיה לְּ

תֹוָרתֹו ַיֲחֹזר לְּ ָוה וְּ ה ַהִּמצְּ ִאם ָלאו ַיֲעשֶׁ מּודֹו, וְּ ִסיק ַּתלְּ  , שו"ע ס' יח[. ַיפְּ

ַאַחר ָכְך ַעל  ] דם לעתיד לבוא? על מה מתחילים לדון את הא  .22 מּוד ּתֹוָרה, וְּ ל ָאָדם ַעל ַּתלְּ ִחַּלת ִדינֹו שֶׁ ּתְּ

ָאר ַמֲעָשיו  , שו"ע ס' יט[. שְּ

ָמּה ָבא   ] מי שלומד תורה שלא לשמה מדוע כדאי לו לעסוק בתורה בכל זאת? .23 ּלֹא ִלשְּ ִּמּתֹוְך שֶׁ שֶׁ

ָמּה  , שו"ע ס' כ[. ִלשְּ

לֹא  ] ימים?במי אין דברי תורה מתקי .24 ם, וְּ מֹו ֲעֵליהֶׁ ה ַעצְּ ַרפֶׁ ִּמתְּ ִמי שֶׁ ִמים בְּ ַקיְּ ֵרי ַהּתֹוָרה ִמתְּ ֵאין ִדבְּ

ִתָיה ִדים ִמּתֹוְך ִעדּון ּוִמּתֹוְך ֲאִכיָלה ּושְּ לֹומְּ  , שו"ע ס' כא[. בְּ

ַצֵער גּופֹו ּתָ ] במי דברי תורה כן מתקיימים? .25 יָה ּומְּ מֹו ָעלֶׁ ֵּמִמית ַעצְּ ִמי שֶׁ ָּלא בְּ ֵעיָניו  אֶׁ לֹא ִיֵּתן ֵשָנה לְּ ִמיד, וְּ

ַעָפיו ַעפְּ נּוָפה לְּ  , שו"ע ס' כא[. ּותְּ

ל  ]  מה נאמר על מי שחושב לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד? .26 ָרּה שֶׁ ִכתְּ ֵאינֹו זֹוכֶׁה לְּ

 , שו"ע ס' כא[. ּתֹוָרה

לֹא  ָכל כיצד ייתכן שמישהו יעסוק בתורה אך יבזה את התורה? ] .27 ַהֵּמִשים ַעל ִלבֹו ַלֲעֹסק ַבּתֹוָרה וְּ

ה ַהּתֹוָרה  ַבזֶׁ ַחֵּלל ַהֵשם ּומְּ ָדָקה, ֲהֵרי זֶׁה מְּ ֵנס ִמן ַהצְּ ַפרְּ ִהתְּ ָלאָכה לְּ  [. , רמ"א ס' כא ַלֲעשֹות מְּ



 ב"ה  

 ~~~יגעת ומצאת תאמין~~~ 

 [. רמ"א ס' כא  ,מה דרך בני אדם להביא לאדם חשוב? ]דורון קטן  .28

 סעיף כב, ברית כרותה... שו"ע  

ַשֵכחַ  נאמר לא על מי  .29 ֵהָרה הּוא מְּ  ]הלומד בבית הכנסת[.  ?ִבמְּ

ִכיםעל מי נאמר  שהוא  .30  ]היגע בתלמודו בצנעה[   ? ַמחְּ

ָידֹועל מי נאמר שתלמודו  .31 ַקֵים בְּ  ]המשמיע קולו בשעת תלמודו[.  ? ִמתְּ

ֵהָרה הּוא שֹוֵכחַ על מי נאמר ש .32  ]הקורא בלחש[.  ?ִבמְּ

ָכל ]  תורה? מה יעשה מי שרוצה לזכות בכתר  .33 ֵשָנה,    )טז(ִיָזֵהר בְּ ן בְּ ַאֵבד ֲאִפּלּו ַאַחת ֵמהֶׁ לֹא יְּ ֵלילֹוָתיו וְּ

מּוד ּתֹוָרה  ַתלְּ ָמה וְּ ֵרי ָחכְּ ִדבְּ ָּלא בְּ ם, אֶׁ ַכיֹוֵצא ָבהֶׁ ִשיָחה וְּ ִתָיה וְּ  , שו"ע ס' כג[. ַבֲאִכיָלה ּושְּ

 ]בלילה, רמ"א ס' כג[.   מתי אדם לומד רוב חוכמתו?  .34

ָלה]  "אש אוכלתו"? על מה נאמר  .35 ָמִעים בֹו ַבַּליְּ ֵרי ּתֹוָרה ִנשְּ ֵאין ִדבְּ  , שו"ע ס' כד[. ַבִית שֶׁ

ָשָנה  ]  "דבר ה' בזה"?  שני אנשים שנכללים בכלל .36 ָקָרא וְּ ֵאינֹו עֹוֵסק, אֹו שֶׁ ָשר לֹו ַלֲעֹסק ַבּתֹוָרה וְּ פְּ אֶׁ ָכל שֶׁ

מּודֹו ִהִניַח ַּתלְּ ֵלי ָהעֹוָלם וְּ ַהבְּ ָנחֹוּוֵפֵרש לְּ  שו"ע ס' כה[.  ,  ּוזְּ

ֻעַדת  ]  איזה מצוה יש כאשר מסיימים מסכת? .37 ֵראת סְּ ִנקְּ ֻעָדה, וְּ ַלֲעשֹות סְּ ֹמַח וְּ ָוה ִלשְּ כֶׁת, ִמצְּ ַסֵים ַמּסֶׁ ּמְּ שֶׁ כְּ

ָוה  , רמ"א ס' כו[. ִמצְּ

ֵרי ּתֹוָרה  ]  למה אסור לתלמיד חכם לעמוד במקומות המטונפים?  .38 ִדבְּ ָאסּור ַלֲעֹסק בְּ קֹומֹות  וְּ ִבמְּ

ִד  ֵהר בְּ ַהרְּ ּלֹא יְּ ֵני שֶׁ ֻטָנִפים, ִמפְּ קֹומֹות ַהמְּ ִמיד ָחָכם ַלֲעֹמד ִבמְּ ַתלְּ ָאסּור לְּ רּו שֶׁ ָלֵכן ָאמְּ ֻטָנִפים, וְּ ֵרי  ַהמְּ בְּ

 רמ"א ס' כו[.  , ּתֹוָרה

 

 

 

 בפרקי אבות ואיפה בהלכות תלמוד תורה?  קל וחומר איפה נאמר 

רּו,    -ה  א,  ּתֹו ָאמְּ ִאשְּ ה ִשיָחה ִעם ָהִאָשה. בְּ בֶׁ ַאל ַּתרְּ ר וְּ ת ֲחֵברֹו  ַקל ָוֹחמֶׁ ֵאשֶׁ  . בְּ

ָבִרים  ..   -ג  ו, ר ַוֲהלֹא דְּ ָראֹו ַרבֹו  ַקל ָוֹחמֶׁ ַבד קְּ ָבִרים ִבלְּ ֵני דְּ ָּלא שְּ ל אֶׁ ּלֹא ָלַמד ֵמֲאִחיֹתפֶׁ ָרֵאל, שֶׁ ְך ִישְּ לֶׁ , ּוַמה ָדִוד מֶׁ

יֻדָ   ... עֹוַאּלּופֹו ּומְּ

שנים ששאלו אחד שאל כענין ואחד שאל שלא כענין נזקקים לכענין מעשה ושאינו מעשה נזקקים   - סעיף יד

למעשה הלכה ומדרש נזקקין להלכה מדרש ואגדה נזקקין למדרש אגדה וקל וחומר נזקקין לקל וחומר קל  

 :וחומר וגזרה שוה נזקקין לקל וחומר 
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