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ב"ה

יֹודעַ כְּ לָ ל ִל ְּלמֹד אֹו ִמ ְּפנֵי הַ ְּט ָרדֹות
 .1תן לי שתי הגדרות למי שאי אפשר לו ללמוד תורה? [ ִמ ְּפנֵי ֶׁשאֵ ינֹו ֵ
ּלֹומ ִדים ,שו"ע סי' א].
ֶׁשיֵש לֹו ,י ְַּס ִפיק לַ אֲ חֵ ִרים הַ ְּ
 .2אמור לי שני דוגמאות של אנשים מישראל שמחויבים בלימוד תורה דוגמא והיפוכה (למשל שמן ורזה,
ִסּורים ,בֵ ין בָ חּור בֵ ין ז ֵָקן גָדֹול ,שו"ע סי' א].
ארוך וקצר)[ .בֵ ין עָ נִי בֵ ין עָ ִשיר ,בֵ ין ָשלֵ ם ְּבגּופֹו בֵ ין בַ עַ ל י ִ
 .3דוד ראה את יוסף הבן של שמואל השכן שלו שהוא מתמיד גדול בבית הכנסת של היישוב ,הוא פנה
אליו והציע לקנות ממנו חלק מהזכויות שלו בלימוד תורה ,האם זה אפשרי?[ ְּויָכֹול אָ ָדם ְּלהַ ְּתנֹות עִ ם
תֹורה אֵ ינֹו
ּתֹורה וְּהּוא י ְַּמצִ יא לֹו פַ ְּרנָסָ ה ְּויַחֲ ֹלק עִ ּמֹו הַ ָשכָר ,אֲ בָ ל ִאם כְּ בַ ר עָ סַ ק ְּב ָ
חֲ בֵ רֹו ֶׁשהּוא ַיעֲסֹ ק בַ ָ
יָכֹול ִל ְּמכֹר לֹו חֶׁ ְּלקֹו ִב ְּש ִביל מָ מֹון ֶׁשיִ ְּּתנּו לֹו ,רמ"א סעיף א].
ִשא ִא ָשה,
ּתֹורה וְּאַ חַ ר כְָך י ָ
 .4מה צריך לעשות קודם להתחתן או קודם ללמוד תורה? מדוע? [י ְִּלמַ ד אָ ָדם ָ
ּתֹורה מֵ אַ חַ ר ֶׁש ֵרחַ יִם ְּבצַ ּוָארֹו .ו ְִּאם ִאי אֶׁ ְּפ ָשר לֹו ְּבל ֹא
ִשא ִא ָשה ְּּת ִחּלָ ה ִאי אֶׁ ְּפ ָשר לֹו לַ עֲסֹ ק בַ ָ
ֶׁש ִאם י ָ
ִשא ִא ָשה ְּּת ִחּלָ ה ,שו"ע סי' ב].
ִא ָשהִ ,מ ְּפנֵי ֶׁשיִ צְּ רֹו ִמ ְּתגַבֵ ר עָ לָ יו ,י ָ
ּתֹורה ,הּוא שֹוכֵחַ  ,שו"ע סי' ג].
 .5מה קורה לאדם שלא עוסק בתורה? [ ְּוכָל זְּ מַ ן ֶׁשּל ֹא ַיעֲסֹ ק בַ ָ
 .6עד מתי צריך ללמוד תורה? מאיזה פסוק לומדים זאת? [עַ ד אֵ ימָ ַתי חַ יָב ִל ְּלמֹד ,עַ ד יֹום מֹותֹוֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר:
ּתֹורה ,הּוא שֹוכֵחַ  ,שו"ע ס' ג].
(דבָ ִרים ד ,ט) ְּ .וכָל זְּ מַ ן ֶׁשּל ֹא ַיעֲסֹ ק בַ ָ
ּופֶׁ ן יָסּורּו ִמ ְּּלבָ ְּבָך כֹל יְּמֵ י חַ יֶׁיָך ְּ
 .7מה זה טיול בפרדס לפי הרמא? [לימוד בשאר חוכמות ,רמא סעיף ד].
ּוב ְּלבַ ד
ּומכָל מָ קֹום מֻ ָּתר ִל ְּלמֹד ְּבאַ ְּק ַראי ִב ְּשאָ ר חָ כְּ מֹותִ ,
 .8האם מותר לעסוק בלימוד שאר חוכמות? [ ִ
ֶׁשּל ֹא י ְִּהיּו ִס ְּפ ֵרי ִמינִיםְּ ,וזֶׁהּו ִנ ְּק ָרא בֵ ין הַ חֲ כ ִָמים ִטיּול ְּבפַ ְּר ֵדס .וְּאֵ ין ְּלאָ ָדם ְּלטַ יֵל (ג) ְּבפַ ְּר ֵדס ַרק ְּלאַ חַ ר
ידע ִאּסּור וְּהֶׁ ֵּתר ו ְִּדינֵי הַ ִּמצְּ ֹות ,רמ"א ס' ד].
ֶׁש ִּמּלֵ א כְּ ֵרסֹו בָ ָשר ְּו ַייִן ,וְּהּוא לֵ ַ
ּתֹורה
 .9לכמה חלקים אדם צריך לחלק את לימודו? אילו חלקים? [חַ יָב אָ ָדם ְּל ַשּלֵ ש ִלּמּודֹוְּ ,ש ִליש בַ ָ
ּתֹורה ֶׁש ִבכְּ ָתב ִבכְּ לַ ל
ּתֹורה ֶׁש ְּבעַ ל פֶׁ הּ ,ופֵ רּוש ָ
ֶׁש ִבכְּ ָתבְּ ,דהַ יְּנּו הָ אַ ְּרבָ עָ ה וְּעֶׁ ְּש ִרים; ְּש ִליש ְּב ִמ ְּשנָהְּ ,דהַ יְּנּו ָ
ִידּמֶׁ ה ָדבָ ר
אשיתֹו ,וְּיֹוצִ יא ָדבָ ר ִמּתֹוְך ָדבָ ר ,ו ַ
זֶׁה; ְּש ִליש ְּב ַת ְּלמּודְּ ,דהַ יְּנּו ֶׁשי ִָבין ְּוי ְַּשכִ יל אַ חֲ ִרית ָדבָ ר מֵ ֵר ִ
ּתֹורה נ ְִּד ֶׁר ֶׁשת בָ הֶׁ ם עַ ד ֶׁשי ֵַדע הֵ יאָ ְך עִ ַקר הַ ִּמצְּ ֹות וְּהֵ יאָ ְך יֹוצֵ א הָ אָ סּור וְּהַ ּמֻ ָּתר
ְּל ָדבָ ר ְּויָדּון ְּב ִמדֹות ֶׁשהַ ָ
ְּוכַיֹוצֵ א בָ זֶׁהְּ ,דבָ ִרים ֶׁשּלָ מַ ד ִמ ִפי הַ ְּשמּועָ ה ,שו"ע ס' ד].
 .10מה הדוגמא שהשו"ע מביא לבעל מלאכה כמה שעות הוא לומד וכמה שעות הוא עובד? [כֵיצַ ד ,הָ יָה
ּתֹורה ,שו"ע ס' ד].
בַ עַ ל אֻ ּמָ נּות וְּעֹוסֵ ק ִב ְּמלַ אכְּ ּתֹו ג' ָשעֹות ְּביֹום וְּט' בַ ָ
 .11מהם ארבעת ההתרים המובאים בשו"ע והרמ"א ללמד תורה בשכר?
[ .1מקום שנהגו ללמד בשכר תורה שבכתב.2 ,שכר בטלה .3 ,אם אין לו במה להתפרנס .4 ,חידושי סופרים,
ז"א מה שנתקן ע"י חכמים ,שו"ע ורמ"א סעיף ה' ,ברמ"א בסעיף כא מביא עוד היתרים .1 -זקן או חולה.2 ,
י"א אפילו בריא ...ראה שם].
 .12לימוד תורה לנשים -מה ציוו חכמים שלא ללמד את האישה ,במה היא חייבת ומה כדאי לא ללמד
אותה לכתחילה? [תורה שבע"פ לא ילמדה ,תורה שבכתב לכתחילה לא ילמדה -שו"ע ס' ו ,אך
האישה חייבת ללמוד דינים השייכים לה -רמא ס' ו].
ּובֹוד ִקין אֹותֹו ,וְּאַ חַ ר
ְּ
ְּש ָרה
 .13מה עושים לתלמיד שאינו הגון? [ מַ חֲ זִ ִירין אֹותֹו לַ ּמּוטָ ב ּומַ נ ְִּהיגִ ין אֹותֹו ְּב ֶׁד ֶׁרְך י ָ
ּומלַ ְּּמ ִדין אֹותֹו ,שו"ע ס' ז].
יסין אֹותֹו ְּלבֵ ית הַ ִּמ ְּד ָרש ְּ
ָכְך מַ כְּ ִנ ִ
 .14במקרה שהרב לימד והתלמיד לא הבין ,מה על התלמיד לעשות ומה על הרב לעשות?
 .15היכן מופיע ציטוט מפרקי אבות בהלכות תלמוד תורה?

~~~יגעת ומצאת תאמין~~~

ב"ה
[ .1לא הבישן למד ולא הקפדן מלמד -ס' יא .2 ,שואל כענין ומשיב כהלכה -סעיף יב אך לא ציטוט מדויק אלא
יישום המשנה .3 ,כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון +ודאשתמש בתגא חלף -ס' כא.4 ,
דלא מוסיף יסף -ס' כג .5 ,כל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני וכל המקיים את התורה מעוני
סופו לקיימה מעושר -ס' כו).
מּורים (שיחזור
 .16באיזה מקרה הרב צריך לכעוס על התלמידים ולהכלימם בדברים? [בַ ּמֶׁ ה ְּדבָ ִרים אֲ ִ
צָרה ,אֲ בָ ל ִאם
ויסביר לתלמידים) ֶׁ ,שּל ֹא הֵ ִבינּו הַ ַּת ְּל ִמ ִידים הַ ָדבָ ר ִמ ְּפנֵי עָ ְּמקֹו ,אֹו ִמ ְּפנֵי ַדעְּ ָּתן ֶׁש ִהיא ְּק ָ
ּול ִפיכְָך ל ֹא הֵ ִבינּו ,חַ יָב ִלכְּ עֹס עֲלֵ יהֶׁ ם
ּומ ְּת ַר ִפים עֲלֵ יהֶׁ ם ְּ
ּתֹורה ִ
ִנכָר לָ ַרב ֶׁשהֵ ם ִמ ְּת ַר ְּש ִלים ְּב ִד ְּב ֵרי ָ
ּולהַ כְּ ִלימָ ם ִב ְּדבָ ִרים כְּ ֵדי ְּלחַ ְּד ָדן ,וְּעַ ל זֶׁה אָ ְּמרּו :זְּ רֹק מָ ָרה בַ ַּת ְּל ִמ ִידים ,שו"ע ס' יא].
ְּ
 .17סעיף יד וסעיף טו בשולחן ערוך -אם אחד שאל ..והשני שאל ..למי הרב יענה? [יד ְּש ַניִם ֶׁש ָשאֲ לּו,
אֶׁ חָ ד ָשאַ ל כָעִ ְּניָן וְּאֶׁ חָ ד ָשאַ ל ֶׁשּל ֹא כָעִ ְּניָן ,נִזְּ ָק ִקים (ו) ְּלכָעִ ְּניָן.
ֲשה.
ֲשה ,נִזְּ ָק ִקים לַ ּמַ ע ֶׁ
ְּשאֵ ינֹו מַ ע ֶׁ
ֲשה ו ֶׁ
מַ ע ֶׁ
ּומ ְּד ָרש ,נִזְּ ָק ִקין לַ הֲ לָ כָה.
הֲ לָ כָה ִ
ִמ ְּד ָרש וְּאַ ג ָָדה ,נִזְּ ָק ִקין לַ ִּמ ְּד ָרש.
אַ ג ָָדה ו ְַּקל וָחֹ מֶׁ ר ,נִזְּ ָק ִקין (ז) ְּל ַקל וָחֹ מֶׁ ר.
ַקל וָחֹ מֶׁ ר ּוגְּ ז ֵָרה ָשוָה ,נִזְּ ָק ִקין ְּל ַקל וָחֹ מֶׁ ר.
טו הָ יּו הַ שֹואֲ ִלים אֶׁ חָ ד חָ כָם וְּאֶׁ חָ ד ַּת ְּל ִמיד חָ כָם ,נִזְּ ָק ִקין לֶׁ חָ כָם.
ַּת ְּל ִמיד חָ כָם וְּעַ ם הָ אָ ֶׁרץ ,נִזְּ ָק ִקין לַ ַּת ְּל ִמיד חָ כָם.
ְּשנֵיהֶׁ ם חֲ כ ִָמיםְּ ,שנֵיהֶׁ ם ַּת ְּל ִמ ִידיםְּ ,שנֵיהֶׁ ם עַ ּמֵ י הָ אֶׁ ֶׁרץָ ,שאֲ לּו ְּשנֵיהֶׁ ם ִב ְּש ֵּתי הֲ לָ כֹות אֹו ִב ְּש ֵּתי ְּשאֵ לֹותְּ ,ש ֵּתי
ְּּתשּובֹותְּ ,שנֵי מַ ע ֲִשים ,הָ ְּרשּות ְּביַד הַ ּמֵ ִשיבְּ ,ל ִמי ֶׁשיִ ְּרצֶׁ ה י ְַּק ִדים].
 .18מה יותר חמור קדושת בית הכנסת או בית המדרש? [בית המדרש -שו"ע ס' יז].
ּתֹורה -שו"ע ס' יז].
יחין ְּבבֵ ית הַ ִּמ ְּד ָרש אֶׁ ּלָ א ְּב ִד ְּב ֵרי ָ
 .19מה מותר לדבר בבית המדרש? [אֵ ין ְּמ ִש ִ
 .20יהוידע התעטש בבית המדרש ויהויכין אמר לו לבריאות ,עמנואל ניתר ממקומו וטען שאסור להגיד
אֹומ ִרים לֹוְּ :רפּואָ הְּ ,בבֵ ית הַ ִּמ ְּד ָרש -שו"ע
לבריאות בבית המדרש ,מי צודק? [ אֲ ִפּלּו ִמי ֶׁשנ ְִּתעַ טֵ ש ,אֵ ין ְּ
ס' יז (וראה ט"ז)].
 .21חבר הזמין אותך לקיים מצות שבע ברכות ולשמח חתן וכלה ,וזה נופל בדיוק על זמן כולל ערב ,האם
ּתֹורהִ ,אם אֶׁ ְּפ ָשר לַ ִּמצְּ וָה ְּלהֵ עָ שֹות עַ ל י ְֵּדי אֲ חֵ ִרים ל ֹא
תלך או לא? [ הָ יָה ְּלפָ נָיו ע ֲִשיַת ִמצְּ וָה ו ְַּת ְּלמּוד ָ
תֹורתֹו ,שו"ע ס' יח].
ֲשה הַ ִּמצְּ וָה ְּויַחֲ זֹר ְּל ָ
י ְַּפ ִסיק ַּת ְּלמּודֹו ,ו ְִּאם לָ או ַיע ֶׁ
ּתֹורה ,וְּאַ חַ ר כְָך עַ ל
 .22על מה מתחילים לדון את האדם לעתיד לבוא? [ ְּּת ִחּלַ ת ִדינֹו ֶׁשל אָ ָדם עַ ל ַּת ְּלמּוד ָ
ֲשיו ,שו"ע ס' יט].
ְּשאָ ר מַ ע ָ
 .23מי שלומד תורה שלא לשמה מדוע כדאי לו לעסוק בתורה בכל זאת?[ ֶׁש ִּמּתֹוְך ֶׁשּל ֹא ִל ְּשמָ ּה בָ א
ִל ְּשמָ ּה ,שו"ע ס' כ].
ּתֹורה ִמ ְּת ַקיְּ ִמים ְּב ִמי ֶׁש ִּמ ְּת ַרפֶׁ ה עַ צְּ מֹו עֲלֵ יהֶׁ םְּ ,ול ֹא
 .24במי אין דברי תורה מתקיימים? [ אֵ ין ִד ְּב ֵרי הַ ָ
ּוש ִתיָה ,שו"ע ס' כא].
ּומּתֹוְך אֲ כִ ילָ ה ְּ
לֹומ ִדים ִמּתֹוְך עִ דּון ִ
ְּב ְּ
ּומצַ עֵ ר גּופֹו ָּת ִמידְּ ,ול ֹא י ִֵּתן ֵשנָה ְּלעֵ ינָיו
 .25במי דברי תורה כן מתקיימים? [אֶׁ ּלָ א ְּב ִמי ֶׁשּמֵ ִמית עַ צְּ מֹו עָ לֶׁ יהָ ְּ
ּותנּופָ ה ְּלעַ ְּפעַ פָ יו ,שו"ע ס' כא].
ְּ
 .26מה נאמר על מי שחושב לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלימוד? [אֵ ינֹו זֹוכֶׁה ְּלכִ ְּת ָרּה ֶׁשל
ּתֹורה ,שו"ע ס' כא].
ָ
ּתֹורה ְּול ֹא
 .27כיצד ייתכן שמישהו יעסוק בתורה אך יבזה את התורה? [כָל הַ ּמֵ ִשים עַ ל ִלבֹו לַ עֲסֹ ק בַ ָ
ּתֹורה ,רמ"א ס' כא].
ּומבַ זֶׁה הַ ָ
לַ עֲשֹות ְּמלָ אכָה ְּל ִה ְּתפַ ְּרנֵס ִמן הַ צְּ ָד ָקה ,הֲ ֵרי זֶׁה ְּמחַ ּלֵ ל הַ ֵשם ְּ
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ב"ה
 .28מה דרך בני אדם להביא לאדם חשוב? [דורון קטן ,רמ"א ס' כא].
שו"ע סעיף כב ,ברית כרותה...
 .29על מי נאמר לא ִב ְּמהֵ ָרה הּוא ְּמ ַשכֵחַ ? [הלומד בבית הכנסת].
 .30על מי נאמר שהוא מַ ְּחכִ ים? [היגע בתלמודו בצנעה]
 .31על מי נאמר שתלמודו ִמ ְּת ַקיֵם ְּביָדֹו? [המשמיע קולו בשעת תלמודו].
 .32על מי נאמר ש ִב ְּמהֵ ָרה הּוא שֹוכֵחַ ? [הקורא בלחש].
ילֹותיו ְּול ֹא יְּאַ בֵ ד אֲ ִפּלּו אַ חַ ת מֵ הֶׁ ן ְּב ֵשנָה,
ָ
 .33מה יעשה מי שרוצה לזכות בכתר תורה? [ ִיזָהֵ ר ְּבכָל (טז) לֵ
ּתֹורה ,שו"ע ס' כג].
ּוש ִתיָה ו ְִּשיחָ ה ְּוכַיֹוצֵ א בָ הֶׁ ם ,אֶׁ ּלָ א ְּב ִד ְּב ֵרי חָ כְּ מָ ה ו ְַּת ְּלמּוד ָ
בַ אֲ כִ ילָ ה ְּ
 .34מתי אדם לומד רוב חוכמתו? [בלילה ,רמ"א ס' כג].
ּתֹורה נ ְִּשמָ עִ ים בֹו בַ ּלַ יְּלָ ה ,שו"ע ס' כד].
 .35על מה נאמר "אש אוכלתו"? [בַ יִת ֶׁשאֵ ין ִד ְּב ֵרי ָ
ְּשנָה
ּתֹורה וְּאֵ ינֹו עֹוסֵ ק ,אֹו ֶׁש ָק ָרא ו ָ
 .36שני אנשים שנכללים בכלל "דבר ה' בזה"? [כָל ֶׁשאֶׁ ְּפ ָשר לֹו לַ עֲסֹ ק בַ ָ
ּופֵ ֵרש ְּלהַ ְּבלֵ י הָ עֹולָ ם ו ְִּהנִיחַ ַּת ְּלמּודֹו ּוזְּ נָחֹו ,שו"ע ס' כה].
 .37איזה מצוה יש כאשר מסיימים מסכת? [ כְּ ֶׁש ְּּמסַ יֵם מַ ּסֶׁ כֶׁתִ ,מצְּ וָה ִל ְּשמֹחַ וְּלַ עֲשֹות ְּסע ָֻדהְּ ,ונ ְִּק ֵראת ְּסע ַֻדת
ִמצְּ וָה ,רמ"א ס' כו].
ּתֹורה ִב ְּמקֹומֹות
 .38למה אסור לתלמיד חכם לעמוד במקומות המטונפים? [וְּאָ סּור לַ עֲסֹ ק ְּב ִד ְּב ֵרי ָ
הַ ְּמטֻ נ ִָפים ,וְּלָ כֵן אָ ְּמרּו ֶׁשאָ סּור ְּל ַת ְּל ִמיד חָ כָם לַ ֲעמֹד ִב ְּמקֹומֹות הַ ְּמטֻ נ ִָפיםִ ,מ ְּפנֵי ֶׁשּל ֹא יְּהַ ְּרהֵ ר ְּב ִד ְּב ֵרי
ּתֹורה ,רמ"א ס' כו].
ָ

איפה נאמר קל וחומר בפרקי אבות ואיפה בהלכות תלמוד תורה?
א ,ה -וְּאַ ל ַּת ְּרבֶׁ ה ִשיחָ ה עִ ם הָ ִא ָשהְּ .ב ִא ְּשּתֹו אָ ְּמרּוַ ,קל וָחֹ מֶׁ ר ְּבאֵ ֶׁשת חֲ בֵ רֹו.
ו ,ג.. -וַהֲ ל ֹא ְּדבָ ִרים ַקל וָחֹ מֶׁ ר ּ ,ומַ ה ָדוִד מֶׁ לֶׁ ְך י ְִּש ָראֵ לֶׁ ,שּל ֹא לָ מַ ד מֵ אֲ ִחיתֹפֶׁ ל אֶׁ ּלָ א ְּשנֵי ְּדבָ ִרים ִב ְּלבַ ד ְּק ָראֹו ַרבֹו
ּומי ָֻדעֹו...
אַ ּלּופֹו ְּ
סעיף יד -שנים ששאלו אחד שאל כענין ואחד שאל שלא כענין נזקקים לכענין מעשה ושאינו מעשה נזקקים
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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