
 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 1 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 (הנקודתיים השניותמתחילת הפרק עד ) ב"ע-א"דף יח ע: כהן גדול דן ודנין אותו( 1

בגמרא נדפסו כל המשניות של הפרק הקודם ברצף בתחילת )עומדת משנה ה מן הפרק הקודם , ברקע של המשנה שלנו

 .עיין בה, (הפרק

 .ונה שבהן נדחית מידשהראש, ומשיבה עליה שלוש תשובות, הגמרא שואלת על תחילת המשנה שלנו שאלה

 שאלת הגמרא

 1.הסבר בלשונך את שאלת הגמרא .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 התשובה הראשונה של הגמרא

 ?שובת הגמראמהי ת .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד דוחה הגמרא את התשובה הראשונה .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה הראיה שמביאה הגמרא מדברי ריש לקיש לדחיית התשובה הראשונה .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 התשובה השניה של הגמרא

 ?מהי תשובת הגמרא .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 התשובה השלישית של הגמרא

 .הגמרא מביאה ברייתא מהתוספתא כדי להסביר שמשנתינו מלמדת אותנו את החידוש שבתוספתא

 .ולאחר מכן את החלק השני, והגמרא מבררת ומסבירה תחילה את החלק הראשון, לברייתא המובאת ישנם שני חלקים

 2?ו מילים מסתיים כל אחד מחלקי הברייתאבאיל .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?במה עוסק חלקה הראשון של הברייתא .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?במה עוסק חלקה השני של הברייתא .8

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                           
 ?עד שכל מקום שיש בו אריכות מיותרת מעורר שאלה, מדוע הקיצור במשנה חשוב כל כך: שאלת הרחבה  1
 ?לפי מה קבעת היכן מסתיימת הברייתא: שאלת הרחבה  2



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 2 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 חלקה הראשון של הברייתא

שואלת הגמרא על הברייתא שאלה דומה לזו שהיא שאלה קודם על , בניסיונה להבין את חלקה הראשון של הברייתא

בתירוץ מביאה הגמרא הוה אמינא ודוחה . ומתרצת את הקושיהמקשה עליה , לאחר מכן היא עונה תשובה .המשנה

 .אותה באמצעות מדרש הלכה

 ?(בחלקה הראשון)הסבר בלשונך את שאלת הגמרא על הברייתא  .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מהי תשובת הגמרא .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה מקשה הגמרא על התשובה .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מהי ההוה אמינא הזו. היא מביאה הוה אמינא שהברייתא באה לדחות, כאשר הגמרא מתרצת את הקושיה .12

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מהו מדרש ההלכה שעל פיו נדחית ההוה אמינא הזו .13

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 חלקה השני של הברייתא

, בשלב הראשון נוסח הברייתא תמוה. להבין את חלקה השני של הברייתאשל הגמרא בניסיונה ישנם שני שלבים 

ומשיבה שהברייתא באה כדי לדחות , בשלב השני הגמרא שואלת מה החידוש בדברי הברייתא. והגמרא מפרשת אותו

 .הגמרא גם מביאה מדרש הלכה שמסביר מדוע יש לדחות את אותה הוה אמינא. הוה אמינא

 3?מה היה תמוה בנוסח הברייתא .14

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד פירשה הגמרא את הברייתא .15

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?איזו הוה אמינא דוחה הברייתא שלנו .16

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?"כל הדבר הגדול יביאו אליך"' ה מהפסמה למד רב אדא בר אהב .17

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?"ביאו אליךכל דברי גדול י"לו היה כתוב בו , מה היה נלמד מן הפסוק .18

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                           
 ?האם תמיהת הגמרא קיימת גם ביחס לנוסח בתוספתא. א, תוספתא סנהדרין ד -ייתא שלנו עיין במקור של הבר: שאלת הרחבה  3



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 3 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 .דיינים 71ל ה דבר גדול ממש וכתוב באיזה מקרה יש לדון כהן גדול לפני בית דין ש"י ד"עיין ברש .19

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה התשובה השלישית לשאלה ששאלה הגמרא על המשנה, אחרי שהתבררו שני חלקי הברייתא .21

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .ותהסבר את הדמיון בין התשוב. בסופו של דבר התשובה השלישית מאד דומה לתשובה הראשונה של הגמרא .21

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה משותף לכל שלושת התשובות .22

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 מילים בארמית לשינון

 זה - הא

 גם -נמי 

 ואם תרצה אמור –אימא  בעית ואי

 יש -אית 

 אין -לית 

 האם כתוב -מי כתיב 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 4 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ב"עדף יח : כהן גדול מעיד ומעידין אותו( 2

בהמשך . ולאחר מכן מבררת באיזה מקרה בכל זאת הוא מעיד, מביאה ברייתא כדי ללמוד שכהן גדול פטור מלהעידהגמרא 

 .ובמה שרב פפא למד מכך, לכך עוסקת הגמרא במקרים שבהם מלך וכהן לא דנים

 שאלת הגמרא

 ?(ה לכך נאמר והתעלמת"י ד"ראה רש) מה למדה הגמרא מן הברייתא .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 תשובת רב יוסף

 ?ואמה ה. והדין במשנתנו עוסק במקרה חריג, כ מלהעיד"כהן גדול באמת פטור בד, לפי תשובת רב יוסף .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה המקור שהגמרא מביאה כדי לדחות את דבריו. הגמרא דוחה את תשובת רב יוסף .3

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה הדחיה של הגמרא לדברי רב יוסף .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 תשובת רב זירא

 ?מה הוא. גם רב זירא מסביר שהדין במשנתנו עוסק במקרה חריג .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה הקושיה ומה התירוץ. מרא מקשה קושיה על תשובת רב זירא ומתרצת אותההג .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

? ומהו הקושי על התירוץ, מה ההלכה. ומקשה ממנה על התירוץ לדברי רב זירא, יתאהגמרא מביאה הלכה מברי .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?י האחרוןכיצד מתורץ הקוש .8

 ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 העמקה בדברי הברייתא שהובאה בגמרא

 ?(ה לא תענה על רב"י ד"ראה רש) ומה טעמה מה ההלכה בחלק הראשון. ישנם שני חלקים לברייתא .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?ומה שני הטעמים לה, מה ההלכה בחלק השני .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 5 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ?וכיצד, מן הטעמים לברייתא זו מה למד רב פפא .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

קר ששוחחו על התאמת מזג האויר לחודש ממעשה בשלושה רועי ב, הגמרא מקשה על מסקנת רב פפא מן הברייתא .12

 .הסבר את דברי הרועה הראשון. ומכך שחכמים שמעו את שיחתם ועיברו את השנה, בשנה

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .הסבר את דברי הרועה השני .13

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .הסבר את דברי הרועה השלישי .14

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה הקשו מדברי שלושת הרועים על מסקנת רב פפא מן הברייתא .15

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד תירצה הגמרא את הקושיה על מסקנת רב פפא מן הברייתא .16

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 לים בארמית לשינוןמי

 שנה –שתא 

 אחרי - בתר

 הולכים -אזיל 

 האמנם –איני 

 שור –תור 

 צהרים -טיהרא 

 צל –טול 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 6 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 א"יט ע-ב"דף יח ע: לאשתו וחולצין כהן גדול חולץ( 3

ומדגישה את העובדה שהמשנה לא חלקה בין יבמה שנתאלמנה לאחר אירוסין ובין יבמה , חוזרת לפרש את משנתינוהגמרא 

 .משיבה ומביאה ראיה מברייתא, הגמרא שואלת מדוע אין הבדל ביניהם. למנה לאחר נישואיןשנתא

 ?מהן המילים במשנה שבהן עוסקת הגמרא שלפנינו .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?הסבר מה ההבדל בין יבמה שנתאלמנה לפני נישואין ובין יבמה שנתאלמנה לאחר נישואין .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ה בשלמא מן "ב ד"י יח ע"ראה רש) פרט באילו מצוות מדובר. הגמרא מדברת על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה .3

 .(ה ואין עשה"א ד"י יט ע"רש; הנישואין

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .הוכח דבריך ממקור תנאי? רה שבו כהן גדול יכול ליבם אלמנההאם מן התורה יש מק .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 מילים בארמית לשינון

 למה -אמאי 

 .חלק אחד שלום וחלק שני מלחמה, שני חלקים, קושיה –בשלמא 

 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 7 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 א"דף יט ע: כהן גדול בהלוית המת( 4

מביא רבי יהודה נגד משבחת הגמרא את הראיה מפסוק שלאחר מכן . בתחילה מובאת ברייתא המתאימה לשיטת רבי מאיר

 .אך בהמשך היא דוחה את הראיה ומפרשת את הפסוק אחרת, דברי רבי מאיר

 ?מהי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנה .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?על איזה פסוק מבסס רבי יהודה את דעתו .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .כתוב את הפירוש של רבי יהודה במשנה לפסוק שהוא מביא כראיה .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד פירשה הברייתא שהביאה הגמרא את אותו פסוק .4

___________________________________________________________________________________ 

 .העתק בלשון הגמרא את דברי השבח של הגמרא לראיה שהביא רבי יהודה במשנה .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?את הראיה הזו של רבי  יהודה מן הפסוק דחתה הגמראכיצד  .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 4 ?כיצד פרשה הגמרא את הפסוק לאחר שנדחתה הראיה של רבי יהודה ממנו .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?או מתאים גם לשיטת רבי יהודה, מתאים רק לשיטת רבי מאיר, האם הפירוש החדש לפסוק .8

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .לפי מסקנת הגמרא, הסבר את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?למה הוא מתכווין ".הכירא"רבי מאיר אומר שבמקרה שלנו יש לכהן הגדול  .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 מילים בארמית לשינון

 .לו – ליה  יש – אית

 .שמא -דילמא   יבוא –אתי 

                                                           
 ?כיצד פירשו חכמים החולקים של על רבי יהודה את הפסוק. א, עיין בתוספתא סנהדרין ד: שאלת הרחבה  4



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 8 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 א"דף יט ע: שמנחם ושמתנחםהן גדול כ( 5

בהמשך לומד רב פפא שלושה דברים מן . הגמרא מביאה ברייתא המלמדת כיצד נוהג כהן גדול שמנחם או שמתנחם

בשלוש תקנות של רבי יוסי בציפורי שאחת מהן , יש דיון במנהגי ניחום אבלים שהשתנו בירושלים בעקבות זאת. הברייתא

לבסוף עוסקת הגמרא בנוסח  .ם ובדברים של רבי יאשיה שעוסקים גם הם בדיני ניחום אבליםקשורה למנהגי ניחום אבלי

 .הדברים שבו כהן גדול מנחם אחרים

 מי מלווה את הכהן הגדול בשעה שמנחם ומתנחם

והיכן נמצאים המלווים ביחס למיקומו של , עיין במשנה וכתוב מי מלווה את הכהן הגדול בזמן שהוא מנחם אבלים .1

 (ה והממונה"י על המשנה ד"ראה גם רש)הגדול  הכהן

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?ומהו סגן( ה משוח שעבר"א ד"י יט ע"ראה רש)מהו משוח שעבר  .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

באילו מילים מסתיימת . הגמרא מביאה ברייתא המלמדת כיצד נוהג כהן גדול בשעה שמנחם ובשעה שמתנחם .3

 ?הברייתא

___________________________________________________________________________________ 

מן ההבדל בין דברי הברייתא על כהן גדול , על כהן גדול שמתנחםולומדת משהו , בדברי הברייתאהגמרא מדייקת  .4

 ?ומה הטעם לכך ,מה היא לומדת. שמנחם וכהן גדול שמתנחם

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 הלימודים של רב פפא מהברייתא

 .ן הלימודיםכתוב מהיכן נלמד כל אחד מ? מהם שלושת הלימודים שלמד רב פפא מהברייתא .5

 __________________________________________________________________  סגן היינו מינה שמע. א

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  עומדין אבלים מינה ושמע. ב

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  לשמאל אבלים מינה שמעו. ג

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ותקנות רבי יוסי בציפורי מנהגי ניחום אבלים שהשתנו בירושלים

 מתח קו .6

 העם עומדין ואבלים עוברין     המנהג הקדום בירושלים

 אבלים עומדין וכל העם עוברין     של ניחום האבלים בירושלים ן קהמנהג מתו

    המנהג שתיקן רבי יוסי בציפורי



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 9 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ?של ניחום האבלים בירושליםמה גרם לשינוי המנהג  .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 השלם את הטבלה הבאה .8

 טעמה של התקנה מה התקנה 

של  IIתקנה 

סי רבי  יו

 בציפורי

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 (ה משום מעשה שהיה"י ד"ראה רש)

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

של  IIIתקנה 

רבי יוסי 

 בציפורי

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 (ה משום ייחוד"י ד"ראה רש)

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 ?5הדברים שלימד רבי יאשיה הגדול בבית העלמין של העיר הוצלשני מהם  .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 הנוסח שבו מנחם כהן גדול

,  א עם נוסח שהכהן הגדול אומר לאחריםהיא מביאה בריית. הגמרא מבררת מה הנוסח שבו כהן גדול מנחם אבלים

 .ומבררת באיזה הקשר נאמרים הדברים

 .העתק את הברייתא שהגמרא מביאה .11

___________________________________________________________________________________ 

 ?כיצד ידעת לזהות היכן מסתיימת הברייתא ומתחילים דברי הגמרא .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ראה )שלא יכול להיות שהברייתא מדברת על מקרה שבו כהן גדול משיב לאלה שמנחמים אותו  מוכיחהכיצד הגמרא  .12

 ?(ה נחשא קא רמי"י ד"רש

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 מילים בארמית לשינון

 הגדול – רבה  שמח – חדי

 איך –היכי   אחרים –אחריני 

 זורק –רמי   בא –א ת

 להם –להו 

                                                           
 .שית גלות בבלכנראה כבר מרא, היה ישוב יהודי קדום מאד, בעיר הוצל הסמוכה לעיר נהרדעא שבבבל: הרחבהל  5



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 11 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ב"ע-א"דף יט ע: אותו דנין ולא דן לא המלך( 6

הדין הוא ____________, אבל ביחס למלכי ________, מסביר שהדין במשנה מדבר על מלכי ______ רב  .1

מביאה _______________________, כדי לנמק את הדין במשנה המדבר על . _______________________ש

 –בי שמעון בן שטח ובר, (113-76) המנהיג השביעי בשושלת החשמונאים –המעשה עוסק בינאי המלך . מעשה הגמרא

שלפי המקורות היה אחיה , אחד מבני הזוג השלישי בשושלת הזוגות שנזכרה בפרקי אבות לאחר אנטיגנוס איש סוכו

 .של שלומציון אשת ינאי המלך

 

_______________ הדבר שעורר את כעסו של . שהרג ונידון בבית הדין_______________ ק בעבדו של המעשה עס .2

 .____________היה שרבי שמעון בן שטח קרא לו לבוא ולעמוד על רגליו ליד 

 ב"דף יט ע: לאשתו חולצין ולא חולץ לא המלך( 6

 ?מה הן. המשנה מביאה שתי דעות ביחס לחליצה של מלך .1

 יןהד התנא 

 Iדעה 

 במשנה

 

 ק"ת

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 IIדעה 

 במשנה
____________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 ______________________________________  ?על איזו משתי הדעות שבמשנה מקשה הגמרא קושיה .2

 __________________________________________________  ?כיצד מתרצת הגמרא את הקושיה .3

___________________________________________________________________________________ 

 

 מילים בארמית לשינון

 .להם –להו   שלחו   –שדריה   עבדו – עבדיה

 ישב –יתיב   לכאן –להכא   ב א –תא 

 

 א"כ ע – ב"דף יט ע: ואין נושאין אלמנתו( 7

 ?מה הן. המשנה מביאה שתי דעות ביחס לנשיאת אלמנתו של מלך .1

 הדין התנא 

 Iדעה 

 במשנה

 

 ק"ת

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 IIדעה 

 במשנה
 רבי יהודה

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 .______________________________________  ?מאיזה מלך מביא רבי יהודה במשנה ראיה לשיטתו .2

 ______________________________________  ?מאיזה פסוק מביא רבי יהודה במשנה ראיה לשיטתו .3

___________________________________________________________________________________ 

 מתתיהו

 יהודה אלעזר שמעון יונתן

 

 יוחנן

 מתתיהו יהודה יוחנן הורקנוס

 מתתיהו אנטיגונוס יהונתן אלכסנדר ינאי

 

 יהודה אריסטובולוס

 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 11 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ?כיצד היא מפרשת את הפסוק. הגמרא מביאה ברייתא המפרשת את הפסוק שמביא רבי יהודה במשנה באופן אחר .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 קושיית תלמידי רבי יוסי

 ?הקושיה מהי. (ט, מן התוספתא סוטה יא) תלמידי רבי יוסימובאת קושיה של , לאור פרשנות הברייתא לפסוק .5

___________________________________________________________________________________ 

 ?ושיהמה התירוץ של רבי יוסי לק .6

___________________________________________________________________________________ 

 ?מה התירוץ של רבי יהושע בן קרחה לקושיה .7

___________________________________________________________________________________ 

 ?ו לקושיהעל איזה פסוק מסתמך רבי יהושע בן קרחה בתירוצ .8

___________________________________________________________________________________ 

 .את הפסוק שהוא הביאוכיצד הוא מפרש רבי יהושע בן קרחה את שיטת הגמרא מנסה להסביר 

 ?כיצד מפרש רב פפא את הפסוק .9

___________________________________________________________________________________ 

הטענה של שאול כלפי דוד היתה . כלפיו_______ לאחר שדוד הכה את גלית היה למלך שאול : הבעיה עם קידושי מירב .11

לכן שאול נתן . אינה מקודשת_______ והמקדש ב_______, וזה מצב של מקדש ב_______, שדוד קידש את מירב ב

 .לאשה_____________ אותה ל

דוד הביא אותם וקידש את מיכל בהם . ___________________שאול אמר לדוד להביא לו : עם קידושי מיכל הבעיה .11

 .ובחוב שהיה לשאול כלפיו

אך המקדש במלוה ________, לפי הפירוש הראשון הטענה של שאול כלפי דוד היתה שאמנם מה שהוא הביא שווה 

דוד לעומת זאת סבר שהמקדש במלוה . אינה מקודשת________ __והמקדש ב, כוונתו לקדש בעצם במלווה, ובפרוטה

 .ולכן היא מקודשת, כוונתו לקדש בפרוטה, ובפרוטה

אלא ששאול , ובפרוטה מתכוון לקדש בפרוטה __________גם שאול וגם דוד מסכימים שהמקדש ב, לפי הפירוש השני

ואילו דוד חשב שהוא כן , שימושמשום שאין לזה שום ______ ________________חשב שמה שדוד הביא 

 .משום שהוא ראוי לשמש כמזון לכלבים וחתולים_______________________ 

 

 מילים בארמית לשינון

 .ךל – זיל  נתנה – יהבה  הרגו – קטליה

 חתולים – שונרי  דעתו – דעתיה  הבא – אייתי



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 12 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

כיצד מפרש רבי יוסי את . רבי יוסי על פסוקהסתמך בתירוצו לקושיית תלמידי , ראינו לעיל שרבי יהושע בן קרחה .12

 ?(ה לטעמיה"י ד"ראה רש)הפסוק הזה 

___________________________________________________________________________________ 

ַקח(: ח, ב כא"בשמו)איזה עירוב ישנו בפסוק . הגמרא אומרת שלרבי יוסי יש שיטה לפרש מקראות מעורבין .13 ְך ַויִּ לֶּ  ַהמֶּ

ת ֵני אֶּ ֵני שְׁ ה בְׁ פָּ צְׁ ר ַאיָּה ַבת רִּ ה ֲאשֶּ דָּ לְׁ אּול יָּ שָּ ת לְׁ י אֶּ נִּ מ  ת ַארְׁ אֶּ ת וְׁ ב שֶּ פִּ אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני ֲחֵמֶשת ְוֶאת מְׁ ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  יָׁ

ִתי ַבְרִזַלי ֶבן ְלַעְדִריֵאל  ?ַהְמֹחלָׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני ֲחֵמֶשת ְוֶאת(: ...ח, ב כא"בשמו)כיצד מפרש רבי יוסי לשיטתו את הפסוק  .14 ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  ֶבן ְלַעְדִריֵאל יָׁ

ִתי יַבְרִזלַ   ?ַהְמֹחלָׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני תֲחֵמֶש  ְוֶאת...(: ח, ב כא"בשמו)איזה קושי רואה רבי יהושע בן קרחה בפסוק  .15 ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  ְלַעְדִריֵאל יָׁ

ִתי ַבְרִזַלי ֶבן  ?(כג, ב ו"ט מביאה בהקשר זה את הפסוק בשמו, התוספתא בסוטה יא) ַהְמֹחלָׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני ֲחֵמֶשת ְוֶאת...(: ח, ב כא"בשמו)פסוק הרבי יהושע בן קרחה את  מפרשכיצד  .16 ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  ֶבן ְלַעְדִריֵאל יָׁ

ִתי ַבְרִזַלי  ?ַהְמֹחלָׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 :סכם בטבלה הבאה את מחלוקת רבי יוסי ורבי יהושע בן קרחה .17

 יהושע בן קרחה' ר רבי יוסי 

 התשובה לשאלה איך נשא דוד שתי אחיות
 

 

 

 :יד, ג ב"שמוב הפסוקפרש כיצד מת

ַלח שְׁ ד ַויִּ וִּ ים דָּ ָאכִּ ל ַמלְׁ יש אֶּ ת אִּ ן ב שֶּ אּול בֶּ  שָּ

ר  ֲאֶשר ִמיַכל ֶאת ִאְשִתי ֶאת ְתנָׁה ֵלאמ 

ְרלוֹת ְבֵמָאה ִלי ֵאַרְשִתי  :ְפִלְשִתים עָׁ

  :פפא רב (לטעמיהה "ד י"רש)

 :ח, ב כא"שמוב פסוקהקושי במה 

ַקח ְך ַויִּ לֶּ ת ַהמֶּ ֵני אֶּ ֵני שְׁ ה בְׁ פָּ צְׁ ר ַאיָּה ַבת רִּ  ֲאשֶּ

ה דָּ לְׁ אּול יָּ שָּ ת לְׁ י אֶּ נִּ מ  ת ַארְׁ אֶּ ת וְׁ שֶּ ב  פִּ  ְוֶאת מְׁ

אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני ֲחֵמֶשת ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  יָׁ

ִתי ַבְרִזַלי ֶבן ְלַעְדִריֵאל  ַהְמֹחלָׁ

  

 :ח, ב כא"שמואיך יש לפרש את הפסוק ב

ַקח ְך ַויִּ לֶּ ת ַהמֶּ ֵני אֶּ ֵני שְׁ ה בְׁ פָּ צְׁ ר ַאיָּה ַבת רִּ  ֲאשֶּ

ה דָּ לְׁ אּול יָּ שָּ ת לְׁ י אֶּ נִּ מ  ת ַארְׁ אֶּ ת וְׁ שֶּ ב  פִּ  ְוֶאת מְׁ

אּול ַבת ִמיַכל ְבֵני ֲחֵמֶשת ה ֲאֶשר שָׁ ְלדָׁ  יָׁ

ִתי ַבְרִזַלי ֶבן ְלַעְדִריֵאל  ַהְמֹחלָׁ

  

 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 13 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 םולפיכך נקרא על שמ וגידל

מביאה הגמרא פרשנויות דומות , ח, ב כא"הושע בן קרחה לפסוק בשמולאחר שהגמרא הביאה את פירושו של רבי י

 .לפסוקים עם קושי דומה

אנָּה :יז, איזה קושי קיים לדבריו בפסוק ברות ד. רבי חנינא מביא מקור אחר .18 רֶּ קְׁ ֵכנו ת לו   ַותִּ ר ֵשם ַהשְׁ י ֵבן יַֻלד ֵלאמ  ֳעמִּ נָּ   ?לְׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  ?מפרש רבי חנינא את הפסוק כיצד .19

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

תו   :יח, א ד"דבהימרבי יוחנן מביא מקור אחר  .21 שְׁ אִּ יָּה וְׁ ֻהדִּ ה ַהיְׁ דָּ לְׁ ת יָּ ד אֶּ י יֶּרֶּ ר ֲאבִּ דו  ת גְׁ אֶּ ר וְׁ בֶּ י חֶּ כו   ֲאבִּ ת ׂשו  אֶּ יֵאל וְׁ קּותִּ  יְׁ

י חַ  ֲאבִּ נו  ה זָּ ֵאלֶּ ֵני וְׁ יָּה בְׁ תְׁ ר ע הַפרְׁ  ַבת בִּ ַקח ֲאשֶּ ד לָּ רֶּ יָּההגמרא מזהה את . מָּ ֻהדִּ הנזכרת בתחילת הפסוק עם בתיה בת  ַהיְׁ

ואת רשימת השמות של ילדיה היא מזהה , (ה ואשתו היהודיה"א ד"י מגילה יג ע"ראה רש)הנזכרת בסופו  פרעה

 ?ה הקושי בפסוק זהמ, לאור זאת(. ה ירד אביגדור"י ד"ואצלנו ברש א"ראה מגילה יג ע)ככינויים למשה רבנו 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  ?כיצד מפרש רבי יוחנן את הפסוק .21

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

דמיהו  .22 רֶּ   ?הנזכר בסוף הפסוק מָּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

תָּ טז , איזה קושי קיים לדבריו בפסוק מתהלים עז. מקור אחרמלימוד קצת שונה רבי אלעזר מביא  .23 עַ  גַָּאלְׁ רו  זְׁ ָך בִּ ֵני ַעמֶּ  בְׁ

ב ֵסף ַיֲעק  יו  לָּה וְׁ  ?סֶּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  ?כיצד מפרש רבי אלעזר את הפסוק .24

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

איזה קושי קיים לדבריו בפסוקים מבמדבר ג . יונתן מביא לימוד דומה ממקור אחר בשם רבי נחמני בר שמואל גם רבי .25

ֵאלֶּה - ב-א ד ת וְׁ לְׁ ן תו  ה ַאֲהר  יו ם ּומשֶּ ר בְׁ בֶּ ת 'ה דִּ ה אֶּ ַהר משֶּ י בְׁ ינָּ ֵאלֶּה .סִּ מו ת וְׁ ֵני שְׁ ן בְׁ ר ַאֲהר  כ  ב ַהבְׁ יהּוא נָּדָּ ר ַוֲאבִּ זָּ עָּ לְׁ  אֶּ

ר מָּ יתָּ אִּ  ?וְׁ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  ?רבי שמואל בר נחמני מהפסוק מה למד .26

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 מילים בארמית לשינון

 .לך –זיל   נתנה –יהבה   הרגו – קטליה

 חתולים –שונרי   דעתו –דעתיה   הבא –יתי אי



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 14 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

ֵכן -כב , איזה קושי קיים בפסוק מישעיה כט. אחרהוזכרו בזיקה ללילדי אחד שהגמרא מביאה דוגמא אחרונה  .27  כ ה לָּ

ל 'ה ָאַמר ב ֵבית אֶּ ר ַיֲעק  ה ֲאשֶּ דָּ ת פָּ ם אֶּ הָּ רָּ ה ֹלא ַאבְׁ ש ַעתָּ ב ֵיבו  ֹלא ַיֲעק  ה וְׁ יו ַעתָּ נָּ רּו פָּ ֱחוָּ  ?יֶּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  ?מה למד רב יהודה מהפסוק .28

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 :שימו לב לדומה ולשונה בין הלימודים השונים .29

 מה הפסוק בא ללמדנו הקושי בפסוק  

רבי יהושע בן 

מובא ) קרחה

גם בתוספתא 

 (סוטה בשמו

  :יד, ג ב"שמוב הפסוק

שְׁ  ד ַלחַויִּ וִּ ים דָּ ָאכִּ ל ַמלְׁ יש אֶּ  אִּ

ת ן ב שֶּ אּול בֶּ ר שָּ  ֶאת ְתנָׁה ֵלאמ 

 ִלי ֵאַרְשִתי ֲאֶשר ִמיַכל ֶאת ִאְשִתי

ְרלוֹת ְבֵמָאה  :ְפִלְשִתים עָׁ

  

  רבי חנינא

מובא גם )

בתוספתא 

סוטה בעילום 

 (שם

אנָּה :יז, ברות דהפסוק  רֶּ קְׁ  לו   ַותִּ

ת ֵכנו  ֳעִמי ֵבן יַֻלד רֵלאמ   ֵשם ַהשְׁ  ְלנָׁ

  

 רבי יוחנן

תו   :יח, א ד"דבהיהפסוק ב שְׁ אִּ  וְׁ

ה יָּ ֻהדִּ ה ַהיְׁ דָּ לְׁ ת יָּ ד אֶּ רֶּ י יֶּ ר ֲאבִּ דו   גְׁ

ת אֶּ ר וְׁ בֶּ י חֶּ כו   ֲאבִּ ת ׂשו  אֶּ יֵאל וְׁ קּותִּ  יְׁ

י חַ  ֲאבִּ נו  ה זָּ ֵאלֶּ ֵני וְׁ יָּה בְׁ תְׁ  ַבת בִּ

ע ה ר ַפרְׁ ַקח ֲאשֶּ ד לָּ רֶּ  .מָּ

  

 רבי אלעזר

 :טז, עזהפסוק בתהלים 

תָּ  ַאלְׁ עַ  גָּ רו  זְׁ ָך בִּ  ְויוֵֹסף ַיֲעֹקב ְבֵני ַעמֶּ

ה לָּ  סֶּ

  

רבי שמואל בר 

נחמני בשם 

 רבי יונתן

מובא גם )

בתוספתא 

סוטה בעילום 

 (שם

 :ב-במדבר ג אהפסוקים מ

ֵאלֶּה ם ּומֶשה ַאֲהֹרן תוְֹלֹדת וְׁ יו   בְׁ

ר בֶּ ת 'ה דִּ ה אֶּ ַהר משֶּ ינָּי בְׁ ה. סִּ ֵאלֶּ  וְׁ

כ ר ַאֲהֹרן ֵניבְ  ְשמוֹת ב ַהבְׁ  נָּדָּ

יהּוא ר ַוֲאבִּ זָּ עָּ לְׁ ר אֶּ מָּ יתָּ אִּ  ?וְׁ

  

 רב יהודה

 :כב, ישעיה כטהפסוק ב

ֵכן ל 'ה ָאַמר כ ה לָּ  ַיֲעֹקב ֵבית אֶּ

ה ֲאֶשר דָׁ ם ֶאת פָׁ הָׁ ה ֹלא ַאְברָׁ  ַעתָּ

ב ֵיבו ש ֹלא ַיֲעק  ה וְׁ נָּיו ַעתָּ רּו פָּ ֱחוָּ  .יֶּ
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 צדקתו של פלטי בן ליש

 .הגמרא לדבר על גודל צדקתו של פלטי בן ליש ושל אחרים שעמדו בניסיון של התגברות על היצר כעת עוברת

 :בתחילה עוסקת הגמרא ביחס בין שני מקורות בספר שמואל

אּול: מד, א כה"שמו שָּ ַתן וְׁ ת נָּ יַכל אֶּ תו   מִּ ת בִּ ד ֵאשֶּ וִּ י דָּ טִּ ַפלְׁ ן לְׁ ש בֶּ ר ַליִּ ים ֲאשֶּ ַגלִּ  .מִּ

ַלחוַ : טז-יד, ב ג"שמו שְׁ ד יִּ וִּ ים דָּ ָאכִּ ל ַמלְׁ יש אֶּ ת אִּ ן ב שֶּ אּול בֶּ ר שָּ נָּה ֵלאמ  ת תְׁ י אֶּ תִּ שְׁ ת אִּ יַכל אֶּ ר מִּ י ֲאשֶּ תִּ י ֵאַרׂשְׁ ֵמָאה לִּ לו ת בְׁ רְׁ  עָּ

ים תִּ שְׁ לִּ ַלח. פְׁ שְׁ יש ַויִּ ת אִּ הָּ  ב שֶּ חֶּ קָּ ם ַויִּ יש ֵמעִּ ם אִּ יֵאל ֵמעִּ טִּ ן ַפלְׁ ש בֶּ וִּ ְך. לָּ ּה ַוֵילֶּ תָּ ּהאִּ  אִּ ְך ישָּ לו  כ ה הָּ יהָּ  ּובָּ ים ַעד ַאֲחרֶּ ר ַבֻחרִּ  ַוי אמֶּ

יו ֵנר ֵאלָּ  .ַויָּש ב שּוב ֵלְך ַאבְׁ

 ?וכיצד הוא משיב על שאלתו, מה שואל רבי יוחנן למקרא שני מקורות אלה .31

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 .על תשובתו של רבי יוחנן ישנם לכאורה שני קשיים מפסוקים אלה

ּה ַוֵילְֶּךהקושי העולה מן המילים מה  .31 תָּ ּה אִּ ישָּ   ?וכיצד הוא מתורץ, אִּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

לו ְךמה הקושי העולה מן המילים  .32 כ ה הָּ   ?וכיצד הוא מתורץ, ּובָּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ים ַעד ל על המילים"מה דרשו חז .33   ?ַבֻחרִּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

וכתוב ליד כל אחד , דרג אותם לפי מעלת צדיקותם מן הנמוך לגבוה. ובין בועז ויוסף, הגמרא משווה בין פלטי בן ליש .34

 6 .מה היה מעשה הצדיקות שלו בהשוואה לזה שמתחתיו

 צדקתו ביחס לאחרים שם 

3   

2   

1   

נו ת ַרבו ת :כט, משלי לאמהדרשות של רבי יוחנן על הפסוק  .35 ׂשּו בָּ ל עָּ יִּ ַאתְׁ  חָּ ית וְׁ לִּ נָּה ַעל עָּ  .ֻכלָּ

 על מי מדבר הפסוק לפי רבי יוחנן הפסוק

נו ת ַרבו ת ׂשּו בָּ ל עָּ יִּ   חָּ

ַאתְׁ  ית וְׁ לִּ נָּה ַעל עָּ   ֻכלָּ

ר :ל, הדרשות על הפסוק ממשלי לא שלוש .36 קֶּ ל ַהֵחן שֶּ בֶּ הֶּ י וְׁ ה ַהי פִּ שָּ ַאת אִּ רְׁ ל יאהִּ  'ה יִּ ַהלָּ תְׁ  .תִּ

 2דרשה הנוספת  1דרשה הנוספת  על מי מדבר הפסוק לפי רבי יונתן הפסוק

ר קֶּ     ַהֵחן שֶּ

ל בֶּ הֶּ י וְׁ פִּ     ַהי 

ַאת רְׁ יא 'ה יִּ ל הִּ ַהלָּ תְׁ     תִּ

 

                                                           
 .ב על מעלת יוסף הצדיק"עיין בבבלי יומא לה ע :הרחבהל  6
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 א"דף כ ע: מת לו מת (8

חכמים . מיטת אבנרהביא רבי יהודה ראיה לשיטתו מדוד המלך שהלך אחר , ק ורבי יהודה"במשנה בין תשבמחלוקת 

 .עוסקת הגמרא במות אבנרבעקבות זאת  .ואומרים שמעשה זה של דוד בא כדי לפייס את העם, במשנה דוחים את ראייתו

גם כאן . מיקומן של הנשים בשעת ההלויהעל , שבה מחלוקת נוספת בין חכמים ובין רבי יהודההגמרא מביאה ברייתא  .1

שימו . או שהיה זה מעשה חריג שנועד לפייס את העם, ד מן המעשה של דודשורש המחלוקת נעוץ בשאלה אם ניתן ללמו

 :השלם את המשפטים הבאים. ברור שגברים ונשים לא נמצאים יחד בזמן ההלוויה –לב להנחה היסודית של גמרא 

, המיטה________ ואז האנשים יוצאים , המיטה________ ק אומר שיש מקומות שבהם נהגו שהנשים יוצאות "ת

 .המיטה________ ואז האנשים יוצאים , המיטה________ לעומת זאת במקומות אחרים נהגו שהנשים יוצאות ו

 הוא מביא ראיה. המיטה________ ואז האנשים יוצאים , המיטה________ רבי יהודה אומר שתמיד הנשים יוצאות 

 7 .מיטתו של אבנר________ מתיאורו של דוד המלך שהלך  לדבריו

ב א: לה, ב ג"פסוק בשמולא דרשה רבא מבי .2 ל ַויָּ ם כָּ עָּ רו ת הָּ ַהבְׁ ת לְׁ ד אֶּ וִּ ם דָּ שלדוד היה צורך לפייס את  כדי ללמד ,לֶּחֶּ

מהו כתיב ( באופן כללי)הסבר . בין הכתיבכך שבפסוק שעמד בפני רבא היה הבדל בין הקרי והדרשה מבוססת על . העם

 __________________________________________________________________________ : ומהו קרי

___________________________________________________________________________________. 

 .____________________אך לעומת זאת הקרי היה ____________________, בפסוק שדרש רבא הכתיב היה  .3

הקרי משקף את . רונולוגיים ביחס של העם לדוד לאחר רצח אבנררבא דרש שהכתיב והקרי משקפים שני שלבים כ .4

 .______________ולעומתו הכתיב משקף את השלב ______________ השלב 

רב יהודה . בהמשך מביאה הגמרא מחלוקת בין רב יהודה ובין רבי יצחק בשאלה אם אבנר נענש בגלל שלא מחה בשאול .5

 .________________________ולעומתו סובר רבי יצחק שאבנר ________________________, סובר שאבנר 

 ________________________________ ?(ה למחות בשאול"י ד"ראה רש)על מה היה על אבנר למחות בשאול  .6

___________________________________________________________________________________. 

ֵנן: לד-לג, ב ג"תבססים על הפסוקים בשמוהן רב יהודה והן רבי יצחק מ ק  ְך ַויְׁ לֶּ ל ַהמֶּ ֵנר אֶּ מו ת ַוי אַמר ַאבְׁ ל ַהכְׁ ֵנר יָּמּות נָּבָּ . ַאבְׁ

ָך יָך ֲאֻסרו ת ֹלא יָּדֶּ לֶּ ַרגְׁ ם ֹלא וְׁ ַתיִּ ֻחשְׁ נְׁ שּו לִּ ל ֻהגָּ פו  נְׁ ֵני כִּ פְׁ ֵני לִּ לָּה בְׁ תָּ  ַעוְׁ לְׁ פּו נָּפָּ ל ַוי סִּ ם כָּ עָּ כו ת הָּ בְׁ יו לִּ לָּ  .עָּ

ָךכיצד מפרש רב יהודה את המילים  .7 יָך ֲאֻסרו ת ֹלא יָּדֶּ לֶּ ַרגְׁ ם ֹלא וְׁ ַתיִּ ֻחשְׁ נְׁ שּו לִּ  ___________________________ ?ֻהגָּ

___________________________________________________________________________________. 

ָךכיצד מפרש רבי יצחק את המילים  .8 יָךוְׁ  ֲאֻסרו ת ֹלא יָּדֶּ לֶּ ם ֹלא ַרגְׁ ַתיִּ ֻחשְׁ נְׁ שּו לִּ  ___________________________ ?ֻהגָּ

___________________________________________________________________________________. 

מו תאיזה סימן פיסוק יש לשים אחר המילים  .9 ל ַהכְׁ ֵנר יָּמּות נָּבָּ  .__________________________ ?לפי רבי יצחק ַאבְׁ

 ______________________________________ ?מדוע הוא נענש ונרצח, לדעת הסובר שאבנר מיחה בשאול .11

___________________________________________________________________________________. 

 

 מילים בארמית לשינון

 .מה –מאי   שאמר –דאמר   מי – מאן

 ב"שפת אמת נח שנת תרמ
יַע כו(: ב, ה)ענין דור המבול והפלגה שהיה הדורות הולכין ומתוקנים מדריגה אחר מדריגה כחשבון המשניות דאבות ב דִּ הו  ַח לְׁ ם ַעד נ  ת ֵמָאדָּ רו  ה דו  רָּ ין ' ֲעׂשָּ יסִּ עִּ יּו ַמכְׁ שהָּ
ין> אִּ ם < ּובָּ יא ֲעֵליהֶּ ֵהבִּ ת ֵמי>ַעד שֶּ ל , והם נאבדו לגמרי, ַהַמבּול< אֶּ ה ( א, בראשית יא)כ בדור הפלגה היה להם האחדות כמו שכתוב "ואח. ַהיו םשהיה ַרק ַרע כָּ פָּ ׂשָּ

ת כו חָּ ים' >אֶּ דִּ ים ֲאחָּ רִּ בָּ ם ולא נתקיים< ּודְׁ ַמיִּ ֵשם שָּ יָּה לְׁ ֵנסִּ ן ולא נאבדו לגמרי כדור המבול. רק שלא היה כְׁ ַכר ֻכלָּ ֵבל ׂשְׁ קִּ ם אבינו וְׁ הָּ רָּ א ַאבְׁ בָּ ה "ואח. ואמרו שֶּ רָּ כ ֲעׂשָּ
סְׁ  נו תנִּ ים שזכו אח, יו  סִּ ה נִּ רָּ שמקודם יש תהו  -וכעין זה צריך להיות כך הסדר גם בכל פרט האדם . י להעלות ההנהגה להשם יתברך שזה הוראת הניסים"כ בנ"ֲעׂשָּ

 :כ צריכין לייגע שיהיה האחדות לשם שמים"אח, ובהו וצריכין יגיעה לבוא לבחינת האחדות

                                                           
 ?(ה נשים לצאת לפני המטה"ד' עיין בתוס)מה הטעם לכל אחת משתי השיטות על מיקום נשים בזמן ההלוויה : הרחבהשאלת   7
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________________________. 
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 ב"ע-א"דף כ ע: על הדרגש והוא מיסב... וכשמברין אותו  (9

וניתנים לכך שני , מנסה להבין מהו דרגשהגמרא . המשנה לימדה אותנו שכאשר מברין את המלך הוא מיסב על הדרגש

לאחר שהקושיה השלישית בהמשך . שהשתיים הראשונות שבהן נדחות, קושיות 3הסברו של עולא שעליו מקשים . הסברים

 .לדרגש של רבין בשם רב תחליפאו הסבר מובא, דחתה את הסברו של עולא

 ושלושת הקושיות עליולדרגש הסברו של עולא 

 ________________________________________________________ ?מהו דרגש לפי הסברו של עולא .1

___________________________________________________________________________________. 

 .ים משפטים נכונים לפי הסברו של עולאמתח קו כדי להשל .2

 שימושים שלוב    דרגש דומה למיטות אחרות 

 צורתוב    דרגש שונה ממיטות אחרות 

 

 __________________________________________________ ?חכמים על הסברו של עולא מקשיםמה  .3

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ ?כיצד דחה רבא את קושייתם של חכמים על הסברו של עולא .4

___________________________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________________________. 

, והגמרא מקשה שלפי הסברו של עולא לדרגש, מביאה הגמרא שתי ברייתות, על הסברו של עולא הקושיה השניהבמסגרת 

 .יש סתירה בין הברייתות

 ________________________________________________________ ?מה מלמדת הברייתא הראשונה .5

___________________________________________________________________________________. 

 ________________________________________________________  ?מה מלמדת הברייתא השניה .6

___________________________________________________________________________________. 

 __________________________ ?לפי הסברו של עולא לדרגש, ה בין שתי הברייתותמה הסתירה שיש לכאור .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

משום שניתן להשוות דרגש למיטות מסוג מיוחד , הגמרא דוחה את הקושיה ואומרת שאין סתירה בין הברייתות .8

 ______________________________________ ?מה מלמדת הברייתא הנוספת. שלגביהן יש ברייתא נוספת

___________________________________________________________________________________. 

לעיל )מביאה הגמרא ברייתא שהיא המשך של הברייתא הראשונה , על הסברו של עולא הקושיה השלישיתבמסגרת  .9

 ________________________________ ?מה מלמדת הברייתא. ליאלובה דעה של רבן שמעון בן גמ, (5 שאלה 

___________________________________________________________________________________ 

כיוון שבניגוד למיטות רגילות יש בו _________________, דרגש שונה ממיטות רגילות ב, לפי ברייתא זו .11

_________________ דרגש דומה למיטות אחרות ב, שעל פיו, ת בניגוד להסבר של עולאוזא_________________, 

 (.2 ראה לעיל שאלה )

 

 מילים בארמית לשינון

 האם יש –מי איכא   .הזמן הזה – האידנא ישבו עליו – אותביניה טה של מזלמי – ערסא דגדא

 יש לו –אית ליה  עולה על דעתך –סלקא דעתך  יועלאכליו  –אכילניה  עכשיו –השתא 
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 לדרגש הסברו של רב תחליפא

 ________________________________________________________ ?רב תחליפאמהו דרגש לפי הסברו של  .1

___________________________________________________________________________________. 

 .ההבדל בין מיטה ובין דרגש

דוחה אותו , ירמיה בשם רבי יוחנן להבדל בין מיטה ודרגש' הגמרא מביאה את ההסבר של ר

 .ומביאה הסבר חדש

  ?ירמיה בשם רבי יוחנן' מה ההבדל במבנה בין דרגש ובין מיטה רגילה לפי ר .1

 .__________מיטה סירוגה __________, דרגש סירוגו 

העתק את לשון . מברייתא, ירמיה בשם רבי יוחנן' הגמרא מקשה על התיאור של ר .2

 (:שים לב היכן היא מסתיימת)הברייתא 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

לפי הברייתא משייפים  ?ירמיה' ייתא על התיאור של רכיצד מקשה הגמרא מן הבר .3

את קרשי המיטה __________ מטרת השיוף הזה היא . __________קרשי המיטה ב

יש חבלים מסורגים , ירמיה בשם רבי יוחנן' לפי דברי ר(. ה משישופם בעור הדג"י ד"רש)

ין צורך לפי זה א. והם מסתירים את הקרשים, על חלקם העליון של קרשי המיטה

 .את הקרשים__________ ל

 ?מה ההבדל במבנה בין דרגש ובין מיטה רגילה לפי הפירוש החדש של הגמרא .4

כלומר הקשירה נעשית באמצעות רצועות שעוברות __________, גם בדרגש וגם במיטה הסירוג , לפי הפירוש החדש

ת של המצע מתחברות ישירות אל במיטה הרצועו. ההבדל הוא בדרך קשירתו של המצע אל הקרש. הקרש בתוך

אחרות שהן __________ בדרגש הרצועות של המצע מתחברות ל, לעומת זאת. שדרכו הן עוברות__________ 

 (.ה באבקתא"י ד"העזר ברש)עוברות בתוך הקרש 

 דין דרגש באבלות

 :הרגילה שבאבלותשני חלקים של ברייתא המלמדת שבדרגש אין כפיית המיטה ( ב"דף כ ע)ראינו בעמוד הקודם 

 .מאיליו נופל והוא קרביטין מתיר דרגש אומר גמליאל בן שמעון רבן. זוקפו אלא לכפותו צריך אינו דרגש

 ._________________________________________  ?כמי הגמרא פוסקת .5

 ?על איזו מיטה אומרת הגמרא שמספיק לזקוף אותה .6

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 מילים בארמית לשינון

 .מצוי –שכיח  היה –הוה  שמו – שמיה

 נכנסות ויוצאות – אעולי ואפוקי מעבדי עורות, רצענים – גילדאי
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 מלך במלחמת רשות

 .______________ ?ם לבין האמור במשנתינוהאם יש הבדל בין הנאמר ש. עיין במשנה סנהדרין פרק א משנה ה .1

 ____________________________________________ ?איך מתרצת הגמרא את הכפילות בין המשניות .2

___________________________________________________________________________________. 

 פרשת המלך

 .המתארת את הזכויות של המלך ביחס לנתיניו, מופיעה פרשת המלך, יז-יא, א ח"בספר שמו

. באמת מותרים למלך כל הדברים הכתובים בפרשת המלךהגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל על השאלה האם  .1

 .______________________________ ואילו לדעת רב______________________________, לדעת שמואל 

י שמואל היא "המטרה לאמירת פרשה זו ע, המלך אינו מותר למלךלפי הדעה הסוברת שכל האמור בפרשת 

וזאת על פי מדרש ההלכה על הפסוק __________, _______________________

 .________________________________________המלמד ש__________________________, 

דעתו של רב דומה לדעתו של . לשמואל הדומה למחלוקת בין רב, הגמרא מביאה ברייתא ובה מחלוקת תנאים .2

 .__________ודעתו של שמואל דומה לדעתו של __________, 

: והן, י נצתוו שלוש מצוות עם כניסתם לארץ"האומר שבנ__________, בהמשכה של הברייתא מובאת דעתו של  .3

 .__________מדבריו אנו רואים שמינוי מלך הוא  .________________________________________

 ואמרת שנאמר תרעומתן כנגד אלא זו פרשה נאמרה לא אומר נהוראי רבי: לאחר מכן מביאה הגמרא ברייתא חולקת .4

 :י והשלם"עיין ברש. 'וגו מלך עלי אשימה

 .__________________________________מדברים על " פרשה זו"המילים 

 ._______________________________ך שאמרו הוא מתכוון לכ" תרעומתן"כאשר רבי נהוראי מדבר על 

הגמרא . צריך לפרש מדוע שמואל כעס על ישראל כאשר ביקשו ממנו מלך, לפי הדעה הסוברת שמצוה למנות מלך .5

הקבוצה הראשונה היתה הקבוצה . מביאה ברייתא ובה רבי אלעזר מסביר שבימי שמואל היו שתי קבוצות שביקשו מלך

הקבוצה . ______________________________________והם אמרו לשמואל  __________________,של 

והם אמרו לשמואל _________________, השניה היתה הקבוצה של 

כעסו של שמואל היה כלפי הקבוצה של . ____________________________________________

 ._______________________ה

באיזה סדר יש הגמרא מנסה לברר . מצוות שנצטוו ישראל לקיים בכניסתם לארץ הגמרא הביאה לעיל ברייתא על שלוש

 .לקיים את שלוש המצוות

 ______________________________________ ?באיזה סדר יש לקיים את המצוות הללו, לפי מסקנת הגמרא .6

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ '?מאיזה פסוק למדה הגמרא שמלך ישראל יושב על כסא ה .7

___________________________________________________________________________________. 

 ___________________________ ?מאיזה פסוק למדה הגמרא שמצוות מינוי מלך קדמה למצוות מלחמה בעמלק .8

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ ?למדה הגמרא שמצוות מלחמה בעמלק קודמת לבניין בית המקדשבחומש דברים מאיזה פסוק  .9

___________________________________________________________________________________. 

 ?הביאה הגמרא ראיה נוספת לכך שמצוות מלחמה בעמלק קודמת לבניין בית המקדש, מאילו פסוקים בספר שמואל .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
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עברה הגמרא לעסוק בשלבי ', המלמד שמלך ישראל יושב על כסא העל שלמה לאחר שהגמרא הביאה את הפסוק 

 ההדרדרות של מלכות שלמה

 ________________________________ ?מאיזה פסוק למד ריש לקיש שבתחילה מלך שלמה גם על העליונים .1

___________________________________________________________________________________. 

 __________________________ .וכתוב מה היה הגורם להדרדרות במלכות שלמה, ה בתחילה"י ד"עיין ברש .2

___________________________________________________________________________________. 

 ________________________________ ?איזה פסוק מתאר לפי ריש לקיש את מלוכת שלמה על התחתונים .3

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ '?עזה'ו' תפסח'מהן שתי הדעות לגבי מיקומם של המקומות  .4

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ ?מאיזה פסוק למדה הגמרא שבהמשך ההדרדרות של מלכות שלמה הוא מלך רק על ישראל .5

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ ?מאיזה פסוק למדה הגמרא שבהמשך ההדרדרות של מלכות שלמה הוא מלך רק על ירושלים .6

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ ?מלך רק על מטתו מאיזה פסוק למדה הגמרא שבהמשך ההדרדרות של מלכות שלמה הוא .7

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ ?מאיזה פסוק למדה הגמרא שבהמשך ההדרדרות של מלכות שלמה הוא מלך רק על מקלו .8

___________________________________________________________________________________. 

 .ולא על מקלו__________, מלך שלמה לבסוף על , לפי הדעה השניה .9

 .______________________________________ ?האם חזר למלוך או לא, מה היה סופו של שלמה המלך .11

 א"כא ע –ב "דף כ ע והוא נוטל חלק בראש (11

 ____________________________________________ .שלל למלךעיין במשנה והעתק את הדין המדבר על  .1

___________________________________________________________________________________. 

 ?כיצד מתחלק השלל בין המלך ובין העם .2

 המקור לאופן החלוקה כיצד מתחלק בין המלך ובין העם השלל

   אוצרות מלכים

 :פסוקה  שאר ביזה

 _____________________ ?לצורת חלוקת לחם הפנים במקדש, במה דומה חלוקת השלל בין המלך ובין העם .3

___________________________________________________________________________________. 

 פרשת חיי שרה –תפארת שלמה על התורה / רבי שלמה מרדומסק 
 התפלין ומן התפלה ומן ש"מק פטור לפניו מוטל שמתו מי תנינן הן מן י"אר) כנגדו מתריס לאך המוותמ רואה שהיה מלמד רש רבהבמד. תומ פני מעל אברהם ויקם
 אכן. הזה המקרא מן מוכח ואיך הזה המדרש לבעל לו קשה היה מה להבין אין רהלכאו כי המדרש בביאור הנראה( ל"עכ וידבר ויקם הכא מן שבתורה מצות וכל
 ויקם כתיב ומיד תיכף רק והספידה כן שעשה נאמר ולא ולבכותה לשרה לספוד אברהם ויבא( ב, כג בראשית) שנאמר בהכתוב ש לדוןי כי המדרש בכוונת ראה ליהנ

 ויסתר( ו, ג שמות) כתובה ל דרךע הוא והענין' כו כנגדו מתריס לאך המוותמ רואה שהיה לתרץ המדרש הבעל בא לכן. מלהספידה התנחם למה מתו פני מעל אברהם
 לאיזה ת הדיןמד אליהם באה חלילה אם אף בתמים יםקאל לפני המתהלכים הצדיקים במעלות גדול כלל זה דהנה צה לומרור. יםקהאל אל מהביט ירא כי פניו משה
 כי' בד ובטוח נכון לבם כי הזאת לארץ ככה' ה עשה מדוע להקשות לבבם יפול ולא חמנא ליצלןר ההיא הצרה מהות להתבונן לבם יתנו לא ס וחלילהח רבים או יחיד
ה רבנו עליו מש ראה כאשר הענין באותו ולכך ,לטובה מכוונים כולם רק הרעות יצאו לא עליון מפי כי הוא ונהפוך( ד, לב דברים) עול ואין אמונה ל'א הוא וישר צדיק

 על בעיניו יקשה פן והדינין יםקהאל נתבחי אל ולהסתכל מהביט ירא כי פניו ויסתר אך. הז מה ועל זה מה להתבונן רצה ולא הגלות על המורה הסנה מראה השלום
 ולא תראה עתה לו באמור מיד ונענש הרעות למה( כב, ה שמות) ואמר וצעק עוד לסבול יכול לא ישראל של לצערן לבו ושם הזה בשליחות הלך כאשר ראיה והא .ככה
 טוב רק הכל כי רואה הימים כל אשר הצדיק מי צה לומרר. טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי( יג, לד תהלים) ובהכת ה שאמרוז. ל"מינו זחכ כמאמר יותר
 לספוד כשבא ליו השלוםע ברהם אבינוא אצל היה הדבר כן והנה. ךריתב' ה על כלל בעיניו ירע לא כי מרע לשונו ינצור ל ידי כןע ממילא אז. זכר לעילכנ יתברך' מה
 ח הקודשורו חוה ותיקון י"בנ כל אם היתה אשר בעולם אשר הראשונה הצדיקת שרה מיתת על להתבונן כשהתחיל צה לומרר כנגדו מתריס מלאך המוות ראה הלשר

 ברהם אבינוא לש בלבו מכניס ר הרעהיצ היה זה כל. כלום לה הועיל ולא כזה צדיק לבן שזכתה העקידה מעלת אחרי עליו מתה פתאום ועתה גרונה מתוך מדברת
 :ל"כנ אחרים דברים וידבר מתו פני מעל ויקם הספידה ולא פירש מיד זה כשראה לכן. לה עשה אשר אלהים מעשי על וירע בעיניו יוקשה לבעבור
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 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו

ֹלא(: יז, יז)הפסוק בספר דברים ביחס למלך אומר  בֶּ  וְׁ ים לו   הַירְׁ ֹלא נָּשִּ בו   יָּסּור וְׁ בָּ ף לְׁ סֶּ כֶּ ב וְׁ הָּ זָּ ה ֹלא וְׁ בֶּ ד לו   ַירְׁ א   .מְׁ

 ,_______________________________ -ק במשנה "לפי ת ?בלי לעבור על האיסור, כמה נשים יכול המלך לישא .1

 .________________________-לפי רבי שמעון במשנה ________________________,  -לפי רבי יהודה במשנה 

 ?"ולא יסור לבבו. "ב". ולא ירבה לו נשים. "א: כיצד מפרש רבי יהודה את הקשר בין שני חלקי הפסוק .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ?"ולא יסור לבבו. "ב". ולא ירבה לו נשים. "א: כיצד מפרש רבי שמעון את הקשר בין שני חלקי הפסוק .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ?מדוע אומרת הגמרא שרבי יהודה ממשנתנו דריש טעמא דקרא .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ?דריש טעמא דקראלא שרבי שמעון ממשנתנו  מדוע אומרת הגמרא .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 .ורבי שמעון דריש טעמא דקרא, דריש טעמא דקראהגמרא מביאה ראיה מברייתא שבדרך כלל רבי יהודה לא 

ם: כו-כד, בשמות כבהלוואה תמורת משכון מוזכרת בתורה  ף אִּ סֶּ ה כֶּ וֶּ ת ַתלְׁ י אֶּ ת ַעמִּ י אֶּ נִּ עָּ ְך הֶּ מָּ יֶּה ֹלא עִּ הְׁ ה לו   תִּ נשֶּ  ֹלא כְׁ

ימּון ׂשִּ יו תְׁ לָּ ְך עָּ ם :נֶּשֶּ ב ל אִּ ב ל חָּ ַמת ַתחְׁ ָך ַׂשלְׁ י :לוֹ  ִשיֶבּנּוְת  ַהֶשֶמש ֹבא ַעד ֵרעֶּ וא כִּ ה הִּ סּות  ּה כְׁ ַבדָּ וא לְׁ לָּתו   הִּ מְׁ רו   ׂשִּ ע  ה לְׁ ב ַבמֶּ כָּ שְׁ  יִּ

יָּה הָּ י וְׁ ַעק כִּ צְׁ י ֵאַלי יִּ תִּ ַמעְׁ שָּ י וְׁ י ַחּנּון כִּ י: יג-י, וכן בדברים כד; ָאנִּ ה כִּ ֵרֲעָך ַתשֶּ ה ַמַשאת בְׁ אּומָּ ב א ֹלא מְׁ ל תָּ  :ֲעב טו   ַלֲעב ט ֵביתו   אֶּ

ד ץַבחּו יש ַתֲעמ  אִּ הָּ ר וְׁ ה ֲאשֶּ ה ַאתָּ יא בו   נשֶּ צִּ יָך יו  ת ֵאלֶּ ֲעבו ט אֶּ ה הָּ ם :ַהחּוצָּ אִּ יש וְׁ י אִּ נִּ ַכב ֹלא הּוא עָּ שְׁ ֵשב :ַבֲעב טו   תִּ ִשיב הָׁ  לוֹ  תָׁ

ֲעבוֹט ֶאת בו א הָׁ ש כְׁ מֶּ ַכב ַהשֶּ שָּ תו   וְׁ מָּ ַׂשלְׁ ךָּ  בְׁ ָך ּוֵבֲרכֶּ יֶּה ּולְׁ הְׁ ה תִּ קָּ דָּ ֵני צְׁ פְׁ  :יָךקֶּ ֹלאֱ  'ה לִּ

ביחס ללווה העני ולא ביחס תמורת משכון איזו חובה יש למלוה , (ולפי המילים המודגשות בפסוקים)לפי פסוקים אלה  .6

 ____________________________________________________________________  ?ללווה עשיר

___________________________________________________________________________________. 

ֹלא(: יז,  דברים כד)בתורה נכתב האיסור . הברייתא שהגמרא מביאה עוסקת בהלוואה לאשה אלמנה תמורת משכון ל וְׁ  ַתֲחב 

ד גֶּ נָּה בֶּ מָּ  .בהלוואה להם ובמתנות עניים, בתוך פרשייה העוסקת בעניים, ַאלְׁ

 :עיין בברייתא וכתוב .7

 .ת לאלמנה עשירה תמורת משכוןלהלוו אסור/ מותר לדעת רבי יהודה 

 .להלוות לאלמנה עשירה תמורת משכון אסור/ מותר לדעת רבי שמעון 

לדעת רבי שמעון במלווה לאלמנה ענייה תמורת הבעיה מה . אסור להלוות לאלמנה ענייה תמורת משכון, לכל הדעות .8

 __________________________________________________ ?(ה משיאה שם רע"י ד"ראה רש) משכון

___________________________________________________________________________________. 

 _________________אך כאן מדובר במקרה חריג כי , דריש טעמא דקרא_____ כ רבי יהודה "הגמרא מסבירה שבד .9

מקרה חריג שבו יש אך כאן מדובר ב, ראטעמא דק______ כ רבי שמעון "ומצד שני בד___________________; 

ממילים אלה אנו לומדים שלא . לכאורה מיותרות__________________________ כפילות בפסוק והמילים בפסוק 

 .מדובר בטעם של המצוה אלא בציווי נוסף

 מילים בארמית לשינון

 שונה כאן -ני הכא שא בדרך כלל -בעלמא  .מכאן רואים –אלמא  אמרנו –אמרינן  שמענו – שמעינן
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 א "לא ירבה לו נשים דף כא ע

 כמה ומניין –ולא ירבה לו נשים 

ונקודת המוצא , הגמרא מנסה למצוא את המקור לכך. נשים 18ק במשנה לומד שמלך יכול לשאת לכל היותר "ראינו שת

דּו: המדברים על שש נשי דוד ה-ב, ב ג"מספר שמו יםשלה היא פסוק לְׁ ּוָּ ד ַויִּ וִּ דָּ יםבָּ  לְׁ ן נִּ רו  בְׁ חֶּ י בְׁ הִּ ן ְבכוֹרוֹ  ַויְׁ נו  ַעם ַאמְׁ ינ   ַלֲאחִּ

ת ֵעאלִּ רְׁ זְׁ ָאב ּוִמְשֵנהּו :ַהיִּ לְׁ ל כִּ יַגיִּ ת ַלֲאבִּ ל ֵאשֶּ י נָּבָּ לִּ מְׁ לו ם ְוַהְשִלִשי ַהַכרְׁ שָּ ן ַאבְׁ ה בֶּ ַמי ַבת ַמֲעכָּ ְך ַתלְׁ לֶּ שּור מֶּ ְרִביִעי :גְׁ יָּה ְוהָׁ נִּ ן ֲאד   בֶּ

ית יָּהשְׁ  ְוַהֲחִמיִשי ַחגִּ ן ַפטְׁ ל בֶּ יטָּ ם ְוַהִשִשי :ֲאבִּ עָּ רְׁ תְׁ ה יִּ לָּ גְׁ עֶּ ת לְׁ ד ֵאשֶּ וִּ ה דָּ דּו ֵאלֶּ ד יֻלְׁ וִּ דָּ ן לְׁ רו  בְׁ חֶּ  :בְׁ

ר(: ח-ז, ב יב"שמו)נתן אומר לדוד בנבואת התוכחה שלו , מאוחר יותר ן ַוי אמֶּ ל נָּתָּ ד אֶּ וִּ ה דָּ יש ַאתָּ אִּ  יֵק ֱאֹל 'ה ָאַמר כ ה הָּ

ֵאל רָּ ׂשְׁ י יִּ כִּ שַ  ָאנ  יָךמְׁ תִּ ְך חְׁ לֶּ מֶּ ֵאל ַעל לְׁ רָּ ׂשְׁ י יִּ כִּ ָאנ  יָך וְׁ תִּ ַצלְׁ ַיד הִּ אּול מִּ נָּה :שָּ תְׁ אֶּ ָך וָּ ת לְׁ נֶּיָך ֵבית אֶּ ת ֲאד  אֶּ ֵשי וְׁ נֶּיָך נְׁ ָך ֲאד  ֵחיקֶּ נָּה בְׁ תְׁ אֶּ  וָּ

ָך ת לְׁ ֵאל ֵבית אֶּ רָּ ׂשְׁ ה יִּ יהּודָּ ם וִּ אִּ ט וְׁ עָּ ה מְׁ ֵהּנָׁה ְלָך ְוֹאִספָׁ ֵהּנָׁה כָׁ  :ְוכָׁ

ה"א מהמילים כיצד למדה הגמר .1 פָּ סִּ א  ָך וְׁ ֵהּנָּה לְׁ ֵהּנָּה כָּ כָּ  _____________________ ?נשים 18שלמלך מותר לשאת " וְׁ

___________________________________________________________________________________. 

ה"כיצד דרש רבינא את המילים  .2 פָּ סִּ א  ָך וְׁ ֵהּנָּה לְׁ ֵהּנָּה כָּ כָּ  ______________________________________ ?"וְׁ

___________________________________________________________________________________. 

ה"את המילים ' כיצד דרש מי שדורש את האות ו .3 פָּ סִּ א  ָך וְׁ ֵהּנָּה לְׁ ֵהּנָּה כָּ כָּ  __________________________ ?"וְׁ

___________________________________________________________________________________. 

 _________ '?התנא שלנו לא דרש את המילים כמו רבינא וכמו מי שדורש את האות ו, לפי הסבר הגמרא, מדוע .4

___________________________________________________________________________________. 

הנזכרת בפסוק _______________ ורב מזהה את מיכל עם האשה , בין נשות דודהגמרא מקשה היכן מנויה מיכל  .5

הגמרא מקשה כיצד . הוא כינוי לאשה חביבה________________ הוא מביא ראיה משמשון שהמילה . כאשת דוד

 __________________ורב חסדא מתרץ ש, הרי מיכל נענשה שלא יהיה לה בן עד יום מותה, נכתב שלאשה זו היה בן

___________________________________________________________________________________. 

. והגמרא מקשה ואומרת שהאירוע שבגללו נענשה מיכל היה בכלל בירושלים, מיכל מתה בחברון, לפי תירוץ רב חסדא

 ._______________________________________________________________משום כך מתרצת הגמרא ש

ַקח: יג,  ה בהגמרא מקשה מן הפסוק בספר שמואל  .6 ד ַויִּ וִּ ד דָּ ים עו  שִּ ַלגְׁ ים פִּ נָּשִּ ַלם וְׁ ירּושָּ ן ב או   ַאֲחֵרי מִּ רו  בְׁ דּו ֵמחֶּ לְׁ ּוָּ ד ַויִּ  עו 

ד וִּ דָּ ים לְׁ נִּ נו ת בָּ  ,________________________________________________הגמרא מבינה מן הפסוק הזה ש :ּובָּ

חוזרת , בעקבות הסתירה. ____________________וזאת בסתירה לדין במשנה האומר שלמלך יכולות להיות רק 

 .___________________________________________: בהבנה חדשהומחליפה אותה , ההבנה הזומהגמרא בה 

 ________________________________ ?ההבדל בין פלגשים ובין נשיםאת  רברב  יהודה בשם כיצד מסביר  .7

___________________________________________________________________________________. 

 :הגמרא מביאה מימרות נוספות בשם רב יהודה בשם רב

 _____________________ ?בנים של אשת יפת תואר, היו לפי דברי רב יהודה בשם רב, כמה מפקדים מצבאו של דוד .8

___________________________________________________________________________________. 

 מילים בארמית לשינון

 לנוש - דידן מי - מאן .שתים עשרה – תרתי סרי שמונה עשרה –תמני סרי  שש – שית

 

ה  :בראשית כד קָּ בְׁ רִּ מו   ָאח ּולְׁ ן ּושְׁ בָּ ץ לָּ ן ַויָּרָּ בָּ ל לָּ יש אֶּ אִּ ההַ  הָּ ל חּוצָּ ן אֶּ יִּ עָּ ר ...הָּ ה 'ה ְברּוְך בוֹא ַוי אמֶּ מָּ ד לָּ י ַבחּוץ ַתֲעמ  כִּ ָאנ  י וְׁ יתִּ ּנִּ ת פִּ קו ם ַהַביִּ ים ּומָּ ַמלִּ  .ַלגְׁ
 

ר -ברוך  לכלל ארור מכלל יצא באמונה צדיק אותו ששרת ידי ועל ,אליעזר הוא כנען :דוסא בן רבי יוסי אמר רבי: ...ז, בראשית רבה ס רּוְך בו א ַוי אמֶּ בראשית ) 'ה בְׁ
 גדוליהם עם חסד שעושין ישראל ,ברוך לכלל ארור מכלל יצא באמונה הצדיק את ששרת י"ע אליעזר אם ומה... גוברין דבית יוחנן' ר בשם יעקב אמר רבי (.לא, כד
 ...על אחת כמה וכמה ורגליהם בידיהם קטניהם ועם

 
 ,כל אדון השם יתברך לעבודת כראוי אמונה י"ע איש בכל וכן .לברוך ארור מכלל יצא באמונה צדיק אותו ששרת י"ע במדרש: ד"תרל שנת שרה חיי פרשת אמת שפת

 דבר כל להוציא יוכל בהשם יתברך אמונה י"וע. מרובה קללתו יום כל שבגלות ל"ז שכתוב. מקללה הנבראים כל להוציא יוכל וכן ,לברוך ארור מכלל יוצא בודאי
 ...לברכה
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 ב"ע -א "אמנון ותמר דף כא עפרשת ( 12

מומלץ לפני . מביאה הגמרא מימרות שלו המפרשות את פרשת אמנון ותמר, לאחר מספר מימרות של רב יהודה בשם רב

 .לימוד הגמרא לקרוא את הפרשה בספר שמואל ב פרק יג

הכיצד מוכיח רב יהודה בשם רב ש .1  ___________________________ ?היתה אשת יפת תואראמה של תמר  ַמֲעכָּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ________________________________ ?מה אמר רב יהודה בשם רב על חכמתו של יונדב בן שמעה אחי דוד .2

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ ?לפי עצת יונדב בן שמעה, אילו לביבות הכינה תמר לאמנון .3

___________________________________________________________________________________. 

 שעשתה רב אמר יהודה רב אמר שם :(ביאורים וחידושים על אגדות התלמוד) יהוידע בן בניהו, (ט"תרס-ד"תקצ) רבי יוסף חיים מבגדד
 דבא ד"בס ראה ליונ. בישול ואם טיגון אם מינה נפקא דמאי, זה דבר לנו לפרש הוצרך ולמה לן קמשמע מאי ש לומרי. טיגון מיני לו
 היא שאם, לפניו ותעשה אצלו שתבא שבקש במה בערמתו נרגש לא ליו השלוםע המלך דוד איך דמקשים העולם קושית בזה תרץל

 כונתו ודאי אלא, אצלו תבא ולמה, ויאכל שהיא כמו התבשיל קדרת לו ותשלח בביתה תבשל האומנים מכל טוב יותר לבשל יודעת
 לה שיש בקדרה אותו מבשלים הבישול כי והיינו, טיגון מיני אלא בישול מיני היה לא שבקש ההוא שהדבר לנו פירש ולכן, עמה לשכב
, התבשיל יתקרר לא למקום ממקום הקדרה יוליכו ואם, בקדרה שמור חומו יהיה ואז, מכוסית כשהיא בקדרה יתבשל והתבשיל, כסוי
 במחבת אותו שמטגנין טיגון מיני של דבר ביקש הוא םאמנ, ויאכל לביתו שהיא כמו הקדרה יוליכו כך ואחר בביתה שתבשל אפשר ולכן

 שתבא רצה ולכן קר לאכלו טוב שאינו טיגון ויש, להתקרר וקרוב בו ועצור שמור חומו אין ולכן, כיסוי בלי גלויה במחבת לטגנו שדרכו
 .ערמתו נודעה ולא לבקשתו טעם עשה שבזה ונמצא, לטיגון סמוך יאכל שהוא כדי לפניו ותטגן אצלו

 _______________ ?מעשה שעשה בה אמנוןכאשר עשתה פומבי ל, לפי רבי יהושע בן קרחה ,יזה גדר גדול גדרה תמרא .4

___________________________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________________________. 

 ___________________________ ?לאחר מעשה תמר, תיקן בית הדין של אותו הדור, לפי מסקנת הגמרא, מה .5

___________________________________________________________________________________. 

 ב"אדניה בן חגית דף כא ע( 13

 _______________ ?(ה שבקש להולמו ולא הולמתו"י ד"ראה רש)וך כיצד נוכח אדניה בן חגית שאינו ראוי למל .1

___________________________________________________________________________________. 

 ___________________________ ?היו מיוחדים ברצים של אדניה בן חגית, לפי רב יהודה בשם רב, אילו דברים .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ב"דף כא עוכסף וזהב לא ירבה לו מאד לא ירבה לו סוסים ( 14

 ?(ת כל התשובות הנכונותהקף א) על אילו סוסים חל האיסור לא ירבה לו סוסים .1

 .סוסי נוי. ג .סוסי פרשיו. ב .סוסי מרכבתו .א

 .ומעלה 4. ד .ומעלה 3. ג .ומעלה 2. ב .ומעלה 1. א ?כמה סוסים על מלך להרבות כדי לעבור על האיסור .2

 .1איסור . ד .איסורים 3. ג .איסורים 11. ב .איסורים 2. א ?על כמה איסורים עובר מלך שהרבה לו עשרה סוסים .3

 ________________________________ ?"לא ירבה לו סוסים"מה נלמד מהמילה לו בפסוק , לפי מסקנת הגמרא .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 __________________________?"וכסף וזהב לא ירבה לו מאד"מה נלמד מהמילה לו בפסוק , לפי מסקנת הגמרא .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ________________________________ ?"לא ירבה לו נשים"מה נלמד מהמילה לו בפסוק , לפי מסקנת הגמרא .6

___________________________________________________________________________________. 
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 ב"שלמה המלך דף כא ע( 14

י(: ו, ב ה"מל) כיצד מיישבת הגמרא את הסתירה בין הפסוק .1 הִּ ה ַויְׁ ֹלמ  שְׁ ִעים לִּ בו   סּוִסים ֻאְרוֹת ֶאֶלף ַאְרבָׁ כָּ רְׁ מֶּ ֵנים לְׁ ר ּושְׁ ׂשָּ  עָּ

ף לֶּ ים אֶּ שִּ רָּ י(: כה, ב ט"דהי)ובין הפסוק , פָּ הִּ ה ַויְׁ ֹלמ  שְׁ ִפים ַאְרַבַעת לִּ בו ת סּוִסים ֻאְריוֹת ֲאלָׁ כָּ ֵנים ּוַמרְׁ ר ּושְׁ ׂשָּ ף עָּ לֶּ ים אֶּ שִּ רָּ  פָּ

יחֵ  ֵרי םַוַיּנִּ עָּ ב בְׁ כֶּ רֶּ ם הָּ עִּ ְך וְׁ לֶּ ם ַהמֶּ לִָּּ ירּושָּ  ______________________________________  ?(שני תירוצים) בִּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?אילו שתי תוצאות נגרמו לפי הגמרא שלנו בגלל נישואי שלמה עם בת פרעה .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?כיצד נכשל שלמה בשני מקראות שבתורה שנתגלה טעמם .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 א"כב ע – ב"וכותב לו ספר תורה לשמו דף כא ע( 15

ועל איזה ספר תורה של המלך , במה דומה מצוות כתיבת ספר תורה של מלך למצוות כתיבת ספר תורה של הדיוט .1

 __________________________________________________________________________ ?מדובר

___________________________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________________________. 

יָּה -הזאת בפסוק  לו את משנה התורהמהמילים וכתב  .2 הָּ תו   וְׁ בְׁ שִּ ֵסא ַעל כְׁ תו   כִּ ַלכְׁ ַתב ַממְׁ כָּ ת לו   וְׁ ֵנה אֶּ שְׁ ה מִּ רָּ את ַהתו   ַעל ַהז 

ר ֵני ֵספֶּ פְׁ לִּ ים מִּ ֲהנִּ ם ַהכ  יִּ וִּ את החובה ביחס למלך היא למדה . לומדת הגמרא שני דברים, (יח, דברים יז) ַהלְׁ

 ._____________________________ביחס לכתב של התורה היא למדה . ____________________________

 ?מביאה הגמרא כדי להשוות בין עזרא הסופר ובין משה רבינו, כמה פסוקים על משה .3

 .4. ד  . 3. ג  .2. ב .1. א

 _____________________ ?איזה דבר נעשה על ידו במקום זה. עזרא היה ראוי שתינתן תורה על ידו לישראל .4

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?לא ידעו היהודים לבאר לבלשצר את המילים שנכתבו על הקיר בזמן המשתה ,מדוע לפי הגמרא .5

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?(ה וכתב הנשתוון"י ד"ראה רש)מתי בדיוק השתנה הכתב העברי  .6

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?באיזה כתב נתנה התורה לישראל, לפי רבי .7

___________________________________________________________________________________ 

י: מהם שני הפירושים שניתנו בגמרא לדברי הפסוק .8 יתִּ ּוִּ י 'ה שִּ דִּ גְׁ נֶּ יד לְׁ מִּ י תָּ י כִּ ינִּ ימִּ מו ט ַבל מִּ  ?(ח, תהלים טז) אֶּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?מדוע לא הבינו במשתה בלשצר את הכתובת שעל הקיר, לפי רבי שמעון בן אלעזר .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 25 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 א"ואין משתמשין בשרביטו דף כב ע( 16

 ________________________________ ?ומדוע היתה אסורה על אדוניה, כיצד אבישג היתה מותרת לשלמה .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 ________________________________ ?( ה אסירת לי"י ד"ראה רש)מדוע דוד לא נשא את אבישג לאשה  .2

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ ?איזה איסור התירו לדוד כדי שאבישג תוכל לשמש אותו .3

___________________________________________________________________________________. 

 

 ב"כב ע – א"אשתו של אדם דף כב ע( 17

 ____________________________________________ ?לא התירו לדוד כדי שאבישג תוכל לשמש אותו מה .1

___________________________________________________________________________________. 

 __________________________________________________ ?על מה לפי רבי אלעזר מוריד המזבח דמעות .2

___________________________________________________________________________________. 

 __________________________________________________ ?8איזה חטא גורם למות אשתו של אדם .3

___________________________________________________________________________________. 

 ____________________________________________ ?למה משווה הגמרא את מות אשתו הראשונה של אדם .4

___________________________________________________________________________________. 

 _______________ .רבי יוסי בר חנינא ורבי אבהו, דברי רבי אלכסנדריכתוב כמה קשה מות אשה על בעלה לפי  .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?9על פי איזה פסוק השוותה הגמרא את זיווגו של אדם לקריעת ים סוף .6

___________________________________________________________________________________. 

 .____________________ ?על איזה נישואין נאמר שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף ,לפי מסקנת הגמרא .7

 .__________________________________________________ ?למה אין תמורה, לפי רבי שמואל בר נחמן .8

 _______________ ?וכיצד תורצה הסתירה, איזו סתירה מצאה הגמרא בדברי רב יהודה לבנו רב יצחק ביחס לאשתו .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?כיצד למדה הגמרא שאין איש מת אלא לאשתי ושאין אשה מתה אלא לבעלה .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

                                                           
ה אלא אם כן מבקשין "ד' ובתוס, ה מבקשין ממנו"י ד"ב ברש"בבלי זבחים כט ע: עיינו בגמרא המקבילה, למעוניינים להרחיב לתוספת ביאור  8

 .ן ואין לוממנו ממו
 .י שם"ב וברש"סוטה ב ע: עיינו בגמרא המקבילה, למעוניינים להרחיב לתוספת ביאור  9



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 26 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   פרק שנימסכת סנהדרין 

 ב"תספורת למלך וכהן דף כב ע( 18

 :השלם את הטבלה הבאה .1

 המקור כל כמה זמן מסתפר 

   מלך

   כהן גדול

 כהן הדיוט
  

 
 
 

 ____________________________________________ ?יום 31מנין שהזמן הקצר ביותר לקבלת נזירות הוא  .2

___________________________________________________________________________________. 

תשובת מה . (ה לא לירבו כלל"ד' ותוסי "ראה רש) ימים31ימים או כל  29מסתפק אם כהן הדיוט מסתפר כל רב פפא  .3

 ______________________________________________________________ ?ועל מה היא מבוססת, אביי

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 תספורת ושתיית יין לכהנים בזמן הזה

ם: כא נכתב-כ, ביחזקל מד ר אשָּ ַגֵלחּו ֹלא וְׁ סו ם ְיַשֵלחּו ֹלא ּוֶפַרע יְׁ מּו כָּ סְׁ כְׁ ת יִּ ם אֶּ אֵשיהֶּ ל ִיְשתּו ֹלא ְוַיִין. רָּ ֵהן כָּ בו ָאם כ  ל בְׁ  אֶּ

ֵצר חָּ ית הֶּ ימִּ נִּ . בעוונותינו הדין לגביהם בזמן הזה שחרב בית המקדש אתו, הגמרא בוחנת את היחס בין שני האיסורים .ַהפְׁ

 .נקודת המוצא היא שהסמיכות שלהם בפסוקים מלמדת על דמיון

שהובא לעיל עיין בפסוק . ומדת הגמרא שאיסור שתיית יין לכהנים הוא רק בזמן ביאה למקדשבתחילת הסוגיה ל .1

 ______________________________________ ?וכתוב על מה מבוסס לימוד זה, י, ובויקרא י מיחזקאל

___________________________________________________________________________________. 

 _________ ?יצד למדה הגמרא ששיטת חכמים החולקים על רבי היא שכהנים אסורים בשתיית יין בזמן הזה לעולםכ .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

ובין שיטת , מדוע אין סתירה בין מה שלמדה הסוגיה בתחילה ששתיית יין לכהנים אסורה רק בזמן ביאה למקדש .3

 .______________________________________ ?(ה התם היינו טעמא"י ד"ראה רש)חכמים החולקים על רבי 

משום כך אסרו חכמים על הכהנים . במקדשנזדקק מיד לכהנים המוכנים לעבודה , א"כאשר יוקם בית המקדש בב .4

, לפי התירוץ הראשון בגמרא( יותר מכדי רביעית)מה ההבדל בין שיער ובין יין . פ שלא אסרו לגדל שער"לשתות יין אע

 ______________________________________________________________ ?ומה ההבדל לפי רב אשי

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

ז היא לא "ובכ, ואפילו יחזקאל לימד אותה והסמיך אותה לפסוק בנבואתו, איזו הלכה עברה במסורת, לפי רב אשי .5

 ____________________________________________________________________ ?נתקבלה להלכה

___________________________________________________________________________________. 

 ______________________________________ ?וליינית שמסתפר כהן הדיוטמהי התספורת המיוחדת הל .6

___________________________________________________________________________________. 

 ?על מנת שילמדו ממנו, מי הוציא ממון רב כדי ללמוד להיות ספר ולהסתפר בתספורת של הכהן הגדול .7

___________________________________________________________________________________. 

 הדרן עלך כהן גדול


