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

 א"מג ע – ב"ע במדף : מיקומו של בית הסקילה( 1

 (:יד-יג, ויקרא כד)המשנה לומדת על קיום עונש המיתה מפרשיית המקלל 

ר א :לֵּאֹמר מֶשה ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ ל ֶאת הֹוצֵּ יֶהם ֶאת ַהֹשְמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקלֵּ ָדה לכָ  ֹאתוֹ  ְוָרְגמּו ֹראשוֹ  ַעל ְידֵּ  :ָהעֵּ

 ?אומרת על כך הברייתאמה . בתחילת הגמרא מובאת ברייתא המלמדת היכן היה מקום ביצוע עונש המיתה .1

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?אמה מקשה על כך הגמרא מן הבריית. המשנה אומרת שבית הסקילה היה חוץ לבית הדין .2

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?לפי התירוץ לקושית הגמרא, איזה דין באה משנתינו ללמד .3

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?מהם. הגמרא מביאה שני טעמים לדין זה .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

הדעה השניה היא דעתו של רב פפא והדעה , בברייתאדעה אחת מובאת . ישנן שלוש דעות מהיכן נלמד הדין שבברייתא

 .השלישית היא דעתו של רב אשי

 ברייתאעל פי ההמקור לדין 

מהם הפרים . לללפי סתמא דגמרא הדין בברייתא נלמד בגזרה שווה מפרשיית פרים הנשרפים לפרשיית סקילת המק .1

 __________________________________________________ ?(ה פרים הנשרפים"י ד"ראה רש)הנשרפים 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?בעזרת אילו מילים לומדת הגמרא את הגזירה השווה .2

 .ותהיא אל מחוץ לשלוש המחנ ת האפרהוצא ,הנשרפים פרשיית פריםבהגמרא מביאה ברייתא כדי ללמד ש

 ַהָפר ָכל ֶאת ְוהֹוִציא(: יב' פס)נכתב הפסוק ( יב-ג, ויקרא ד)בפרשת פר כהן משיח : משלושה פסוקים אתהברייתא לומדת ז

ִצים ַעל ֹאתוֹ  ְוָשַרף ַהֶדֶשן ֶשֶפְך ֶאל ָטהֹור ָמקֹום ֶאל ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ש עֵּ ף ַהֶדֶשן ֶשֶפְך ַעל ָבאֵּ בפרשת פר העלם דבר של ; ִיָשרֵּ

ַרף ַכֲאֶשר ֹאתוֹ  ְוָשַרף ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהָפר ֶאת ֹוִציאְוה(: כא' פס)נכתב הפסוק ( כא-יג, ויקרא ד פר העדה) ציבור ר ֵאת שָׂ  ַהפָׂ

ִראשוֹן ִרים ְבָגִדים ְוָלַבש ְבָגָדיו ֶאת ּוָפַשט: נכתב( ד, ויקרא ו)ובפרשת הוצאת הדשן ; הּוא ַהָקָהל ַחַטאת הָׂ  ֶאת ְוהוִֹציא ֲאחֵּ

 .ָטהֹור קֹוםמָ  ֶאל ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהֶדֶשן

מילים מיותרות לכאורה )והברייתא לומדת שיש כאן ייתור , ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאלבפסוקים אלה חוזרות שלוש פעמים המלים 

 .ושלושתם יחד על הוצאה משלוש המחנות, ושלכן כל הופעה של מילים אלה מלמדת על הוצאה ממחנה אחד, (בפסוק

 ?(ה וכשהוא אומר אל מחוץ למחנה"וד, ל"ה שאין ת"י ד"ראה רש) רמדוע לפי הברייתא יש במילים אלה ייתו .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

ולא למדו מפרשיית שחוטי חוץ , הגמרא מקשה מדוע למדו בגזרה שווה לפרשיית סקילת המקלל מפרשיית פרים הנשרפים

ית ִאיש ִאיש (ג' פס)שבה נכתב ( ט-א, ויקרא יז) ל ִמבֵּ ז אוֹ  ֶכֶשב אוֹ  שֹור ִיְשַחט ֲאֶשר ִיְשָראֵּ  ִמחּוץ ִיְשָחט ֲאֶשר אוֹ  ַבַמֲחֶנה עֵּ

 .ולא שלוש המחנות -מחנה שכינה  -כאשר הכוונה לשחיטה מחוץ למחנה אחד , ַלַמֲחֶנה



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

 ?פרט מהן נקודות ההשוואה בין סקילת המקלל ובין כל אחת משתי האפשרויות .4

 מחוץ לשלושת המחנות -פרים הנשרפים 

 (ה הוצא"י ד"ראה רש)

? 
= 

 ? קללסקילת המ
= 

 מחוץ למחנה אחד -שחוטי חוץ 

 (פיגול-בנשמה ו, חוטא, ה שכן אדם"י ד"ראה רש)

 ____________________________________ -הוצא 

__________________________________________ 

 _____________________________ -אל מחוץ למחנה 

__________________________________________ 

 ____________________________________ -מכשיר 

__________________________________________ 

 ____________________________________ -ומכפר 

__________________________________________ 

 _____________________________________ -אדם 

__________________________________________ 

 ____________________________________ -חוטא 

__________________________________________ 

 ___________________________________ -בנשמה 

__________________________________________ 

 _____________________________________ -פיגול 

__________________________________________ 

 

 ______________________________________ ?(י"ראה רש)ומדוע , איזה שיקול להשוואה הכריע לדעת התנא .5

___________________________________________________________________________________ 

 רב פפאפי על  המקור לדין 

 (:כג-יג, ויקרא כד)בפרשת סקילת המקלל רב פפא למד את הדין מן הפסוקים האמורים 

ר א :לֵּאֹמר מֶשה ֶאל 'ה ַוְיַדבֵּ ל ֶאת הֹוצֵּ יֶהם ֶאת ַהֹשְמִעים ָכל ְוָסְמכּו ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקלֵּ ָדה ָכל ֹאתוֹ  ְוָרְגמּו ֹראשוֹ  ַעל ְידֵּ  ... ָהעֵּ

ר י ֶאל מֶשה ַוְיַדבֵּ ל ְבנֵּ להַ  ֶאת ַוּיֹוִציאּו ִיְשָראֵּ ל ּוְבנֵּי ָאֶבן ֹאתוֹ  ַוִּיְרְגמּו ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ְמַקלֵּ  :מֶשה ֶאת 'ה ִצָּוה ַכֲאֶשר ָעשּו ִיְשָראֵּ

ל ּוְבנֵּי"רב פפא למד שכיוון שכתוב בתורה  .1 מהו הייתור שממנו . ישנו ייתור בפסוקים, "מֶשה ֶאת 'ה ִצָּוה ַכֲאֶשר ָעשּו ִיְשָראֵּ

 ______________________________________ ?וכיצד למד רב פפא את הדין שלו, לימוד שלולמד רב פפא את ה

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ומה נלמד מהם, מהם. של רב פפא ישנם עוד ייתורים בפסוקים לפי דרכו .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?"ָבֲאָבִנים ֹאתוֹ  ָרגֹום"(: לה, טו במדבר)ובפרשת המקושש כתוב  "ָאֶבן ֹאתוֹ  ַוִּיְרְגמּו"למד מכך שבפרשתנו כתוב מה נ .3

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?חולק על דרך הלימוד של התנא בברייתא, כיצד רב פפא האמורא .4

___________________________________________________________________________________ 

 המקור לדין  על פי רב אשי

 .למד את הדין מאותם פסוקים בפרשת סקילת המקלל שרב פפא למד מהם אשירב 

ל ּוְבנֵּי"מה למד רב אשי מהפסוק  .1  _______________ ?(ה מבעי ליה"י ד"ראה רש" )מֶשה ֶאת 'ה ִצָּוה ֲאֶשרכַ  ָעשּו ִיְשָראֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?של רב אשי מדרך הלימוד של רב פפא במה שונה דרך הלימוד .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?חכמים על דרך הלימוד של רב אשי איזו קושיה הקשו .3

___________________________________________________________________________________ 



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

 (מהנקודתיים) א"מג עדף : המימון לאביזרים הנחוצים בקיום ההריגה מקור( 2

 ________________________________ ?הונא ספק שהם באים מכספו של הציבורעל אילו דברים לא היה לרב  .1

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?על אילו דברים היה לרב הונא ספק אם הם באים מכספו של הציבור או מכספו של הנהרג .2

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?מדוע היה לרב הונא ספק מכספו של מי הם באים .3

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?ים נוספים מסתפקת הגמרא אם הם באים מכספו של הציבור או מכספו של הנהרגעל אילו דבר .4

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?ומדוע, מה הכריעה הגמרא בספק השני .5

___________________________________________________________________________________ 

 

 א"מג עדף : ונשתתק" יש לי ללמד עליו זכות"תלמיד שאמר ( 3

 _____________________ ?ונשתתק" יש לי ללמד עליו זכות"למה השווה רב ששת את המקרה של תלמיד שאמר  .1

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?מדוע הגמרא דחתה את ההשוואה הזו .2

 ______________________________________ ?איזו ראיה ניסתה הגמרא להביא מדברי רבי יוסי בר חנינא .3

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?(ה תיבעי לך"י ד"ראה רש)כיצד נדחתה הראיה מדברי רבי יוסי בר חנינא  .4

___________________________________________________________________________________ 

 

 (עד המשנה) א"מג עדף : ומר יש לי ללמד על עצמי זכות מחזירין אותוואפילו הוא א( 4

ר הּוא ַוֲאִפלּו: במשנה נכתב .1 ד ִלי ֶיש אֹומֵּ  ֶשּיֵּש ּוִבְלַבד, ְפָעִמים ַוֲחִמָשה ַאְרָבָעה ֲאִפלּו אֹותוֹ  ַמֲחִזיִרין, ְזכּות ַעְצִמי ַעל ְלַלמֵּ

 ___________________________ ?ן המשנה ובין הברייתא שהגמרא מביאהמה הסתירה לכאורה בי .ִבְדָבָריו ַמָמש

___________________________________________________________________________________ 

בין הפעמיים הראשונות ובין , מה ההבדל בהתייחסות לדברי הנידון שיש לו ללמד על עצמו זכות, לפי מסקנת הגמרא .2

 ____________________________________________________________________ ?אחריהןהפעמים ש

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?אם יש ממש בדבריו, כיצד יכולים לדעת לאחר יציאת הנידון מבית הדין  .3

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?גם אם אין ממש בדבריו, מדוע בפעמים הראשונות מחזירים את הנידון לבית הדין .4

___________________________________________________________________________________ 

 

 (מהמשנה)א "מג עדף : הכרוז שמכריז בשעה שהנידון יוצא ליהרג( 5

 ___________________________ ?ומדוע, מה מוסיף אביי על רשימת הדברים שהכרוז מכריז המופיעה במשנה .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?מה מקשה הגמרא על משנתינו .2

___________________________________________________________________________________ 

 חסרות מספר שורות על ישו הנוצרי בשל הצנזורהמרא הגעמוד עד סוף מכאן 



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

 (עד המשנה)ב "מג עדף : דרשות של רבי יהושע בן לוי על הוידוי והתשובה( 6

 ______________________________________ ?מהי הדרשה הראשונה של רבי יהושע בן לוי בשבח הוידוי .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________  ?מהי הדרשה השניה של רבי יהושע בן לוי בשבח הוידוי .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 (שתי שורות ראשונות) א"מד ע – (מהמשנה)ב "מג עדף : עכן המעילה של חטא( 7

 ________________________________ ?מנין לומדת המשנה שעכן זכה לחלק לעולם הבא לאחר שהתוודה .1

___________________________________________________________________________________ 

לפי המשך הברייתא הדבר היה כל כך , מדוע. הגמרא מביאה ברייתא המלמדת שיהושע ביקש מאכן שיודה על חטאו .2

 ____________________________________________________________________ ?חשוב ליהושע

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?כיצד גרם יהושע לעכן שיודה .3

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ומהיכן הדבר נלמד, בכמה חרמים מעל עכן, לפי רב אסי בשם רבי חנינא .4

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?ומהיכן הדבר נלמד, בכמה חרמים מעל עכן, לפי רבי יוחנן בשם רבי אלעזר ברבי שמעון .5

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ילות הקודמות של עכןבשל המע, מדוע לא נענשו בני ישראל עד ימי יהושע .6

___________________________________________________________________________________ 

 ינּוּוְלָבנֵּ  ָלנּו ְוַהִנְגֹלת ינּוקֵּ ֱאֹל 'הלַ  ַהִנְסָתֹרת( כח, דברים כט)' מה היא מחלוקת התנאים על הסיבה לניקוד על המילים בפס .7

 __________________________________________________________________________ ?עֹוָלם ַעד

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?ומה היא משיבה, נחמיה' מה מקשה הגמרא על שיטת ר .8

___________________________________________________________________________________ 

 

  א"תרע שנת - אחרי מות משמואל שם
, גויתם מעל נפשם ותפרד לסבול ביכלתם היהי שלא מראש שידעו אף מאד דע עזה באהבה שהתקשרו היתה ואביהוא נדב דכוונת נראה

 אין כי, מהטעם למעלה עד באהבה התקשרו שהם כמו, הטעם מן למעלה ישראל לעמו' ה ואהבת רצון מלמעלה יעוררו שבזה חשבו אך
, אנושי וחק גבול מכל למעלה התגברהש אהבה גודל מחמת רק והוא, גויתו מעל נפשו שתפרד יסכים שברצונו לאדם נותן והשכל הטעם

 שהם י"אעפ נרצים יהיו למקום בנים שהם ישראל מהות עצם מחמת רק מהטעם למעלה ישראל לעמו' ה אהבת למעלה גם יעורר וזה
 למעלה שבשמים לאביהן ישראל אהבת גם עת בכל תתעורר פנים אל פנים שכמים ,נצחי קיום היהי ובזה, ס וחלילהח ראויים בלתי
 נכון לחינוך זה וחשבו, עד לעולמי בישראל השכינה השראת תתמיד ובכן, חלילה וחוזר למעלה תעורר האהבה זו ושוב, וגבול גדר מכל
 :להמשכן וטוב

 יכולה החיצוניות גם אז כי, הרע חלקי עדיין נתבטלו שלא בעוד כזו רבה שאהבה למעלה לעורר נכון לא כי, המטרה החטיאו אך
 ולינוק לדבק החיצונים ביכולת הויהי המקוה בכוונת הרב ו שכתבכמ המתנגד גם סובלין והשמחה האהבה לגוד מחמת כי, להדבק

 :והבן, שהקריבו זרה האש וזוהי, מהקדושה



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

 (משורה שניה)א "מד עדף : ריבוי החטאים של עכן( 8

ל ָחָטא: (יא, יהושע ז)' עונה לו ה', אחרי מנוסת ישראל במלחמת העי הראשונה ותפילת יהושע לה  ְבִריִתי ֶאת ָעְברּו ְוַגם ִיְשָראֵּ

ֶרם ִמן ָלְקחּו ְוַגם אֹוָתם ִצִּויִתי ֲאֶשר יֶהם ָשמּו ְוַגם ִכֲחשּו ְוַגם ָגְנבּו ְוַגם ַהחֵּ  .ל דרשו פסוקים אלה על חטאי עכן"חז. ִבְכלֵּ

ל ָחָטא"מה דרש רבי אבא בר זבדא על המילים  .1  _________ ?(ערבה או סרפד= חילפי )ומה הפתגם שהביא , "ִיְשָראֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ל"על המשך הפסוק הנבשם רבי יהודה בר מספרתא מה דרש רבי אילעא  .2

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?מה דרש רבי אילעא בשם רבי יהודה בר מספרתא על עכן באמצעות גזירה שווה .3

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?רה שווהמה דרש רבי אבא בר זבדא על עכן באמצעות גזי .4

___________________________________________________________________________________ 

. הסבר. למד רבינא לא על חטאו של עכן אלא על ענשו, מהגזירה שווה של רבי אבא בר זבדא על עכן .5

___________________________________________________________________________________ 

למרות כל , ולמרות שהגמרא למדה שיהושע הוציא את ההודאה של עכן בערמה, שלמרות ריבוי החטאים של עכן וחומרתם, שימו לב
 !ישראל פ שחטא נקרא עדיין"מדגישה שישראל אע גמראוה, שבזכות ההודאה שלו הוא זכה לחלק לעולם הבא אמרה המשנה, זאת

 

 א"מד עדף : משפחתו ורכושו של עכן( 9

עַ  ַוִּיַקח(: כה-כד, יהושע ז)נכתב כך , לאחר שעכן מתוודה  ְוֶאת ַהָזָהב ְלשֹון ְוֶאת ָהַאֶדֶרת ְוֶאת ַהֶכֶסף ְוֶאת ֶזַרח ֶבן ָעָכן ֶאת ְיהֹושֻׁ

ל ְוָכל לוֹ  ֲאֶשר ָכל ְוֶאת ָאֳהלוֹ  ְוֶאת ֹצאנוֹ  ְוֶאת ֲחֹמרוֹ  ְוֶאת שֹורוֹ  ְוֶאת ְבֹנָתיו ְוֶאת ָבָניו ֶמק ֹאָתם ַוַּיֲעלּו ִעמוֹ  ִיְשָראֵּ  ַוֹּיאֶמר :ָעכֹור עֵּ

עַ  ל ָכל ֹאתוֹ  ַוִּיְרְגמּו ַהֶזה ַבּיֹום 'ה ַיְעֳכְרָך ֲעַכְרָתנּו ֶמה ְיהֹושֻׁ ש ֹאָתם ַוִּיְשְרפּו ֶאֶבן ִיְשָראֵּ  :יםָבֲאָבנִ  ֹאָתם ַוִּיְסְקלּו ָבאֵּ

 ________________________________________________________ ?מה הבין ריש גלותא מפסוקים אלה .1

 __________________________________________________ ?הונא את הבנתו של ריש גלותא' כיצד דחה ר .2

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?הונא את הפסוקים' כיצד פירש ר .3

___________________________________________________________________________________ 

ש ֹאָתם ַוִּיְשְרפּועל מה נאמרו הפסוקים  .4  _____________________ ?ומדוע יש כאן כפילות, ִניםָבֲאבָ  ֹאָתם ַוִּיְסְקלּו ָבאֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 

 א"מד עדף : פירוש פסוקים נוספים מפרשת עכן( 11

ֶראה(: כא, יהושע ז)עכן אומר ליהושע  .1  ֲחִמִשים ֶאָחד ָזָהב ּוְלשֹון ֶכֶסף ְשָקִלים ּוָמאַתִים ָבהטוֹ  ַאַחת ִשְנָער ַאֶדֶרת ַבָשָלל ָואֵּ

ם ִמְשָקלוֹ  ְשָקִלים ם ָוֶאְחְמדֵּ מהי אדרת שנער לפי רב ולפי . ַתְחֶתיהָ  ְוַהֶכֶסף ָהָאֳהִלי ְבתֹוְך ָבָאֶרץ ְטמּוִנים ְוִהָנם ָוֶאָקחֵּ

 __________________________________________________________________________ ?שמואל

___________________________________________________________________________________ 

עַ  ֶאל ַוְיִבאּום ָהֹאֶהל ִמתֹוְך ַוִּיָקחּום(: כג, יהושע ז)נכתב , על הדברים שלקח עכן .2 י ָכל ְוֶאל ְיהֹושֻׁ ל ְבנֵּ ם ִיְשָראֵּ . 'ה ְפנֵּילִ  ַוַּיִצקֻׁ

 __________________________________________________ ?היתה המטרה של מעשה זה, מה לפי רב נחמן

___________________________________________________________________________________ 

ֶהם ַוַּיכּו(: ה, יהושע ז)במלחמת העי הראשונה כתוב  .3 י מֵּ מהי המחלוקת בברייתא על . ִאיש ְוִשָשה ְשלִשיםכִ  ָהַעי ַאְנשֵּ

 ____________________________________________________________________ ?פירושו של פסוק זה

___________________________________________________________________________________ 
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 א"מד עדף : עזותו של יהושע( 11

מדוע הוא . על משה ויהושע ַעזֹות ַיֲעֶנה ְוָעִשיר ָרש ְיַדֶבר ַתֲחנּוִנים(: כג, יח)ב נחמן בשם רב דרש את הפסוק במשלי ר .1

 ____________________________________________ ?(ה זה משה"י ד"ראה רש)מיחס לשון תחנונים למשה 

ל ִפיְנָחס ֲעֹמדַוּיַ (: ל, קו)מה דרש רבי אלעזר על הפסוק בתהלים  .2 ָעַצר ַוְיַפלֵּ ָפה ַותֵּ  _____________________ ?ַהַמגֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

םבגלל דרשת רב נחמן על הפסוק , לומר שרב נחמן בשם רב ייחס ליהושע עזותמדוע אי אפשר  .3  '?ה ִלְפנֵּי ַוַּיִצקֻׁ

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?ומדוע, דחתה הגמרא, איזו אפשרות נוספת להסבר מדוע ייחס רב נחמן בשם רב עזות ליהושע .4

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?שבגללם ייחס לו רב נחמן בשם רב עזות' מה לפי מסקנת הגמרא היו דברי יהושע לה .5

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?(ה ולו הואלנו"י ד"ראה רש)איזו עזות ישנה בדברים אלה  .6

___________________________________________________________________________________ 

 א"מד עדף : חטאו של יהושע ואחריותו למפלת ישראל במלחמת העי הראשונה( 12

עַ  ֶאל 'ה ַוֹּיאֶמר(: י, יהושע ז)' עונה לו ה, בעקבות מפלת ישראל במלחמת העי הראשונה' לאחר תפילת יהושע לה .1  ְיהֹושֻׁ

ם ל ַאָתה ֶזה ָלָמה ָלְך קֻׁ  ________________________________ ?מה דרש רבי שילא על הפסוק. ָפֶניָך ַעל ֹנפֵּ

___________________________________________________________________________________ 

יָׂה(: ד, דברים כז)כיצד הבין רבי שילא את הפסוק  .2 ְבְרֶכם ְוהָׂ ֶלה ָהֲאָבִנים ֶאת ָתִקימּו ַהַיְרֵדן ֶאת ְבעָׂ  ְמַצֶּוה ָאֹנִכי ֲאֶשר ָהאֵּ

יָבל ְבַהר ַהּיֹום ֶאְתֶכם  __________________________________________________ ?ַבִשיד אֹוָתם ְוַשְדָת  עֵּ

 ______________________________________________________________ ?במה חלק רב על רבי שילא .3

 ________________________________________________________ ?במה הסכים רב עם רבי שילא .4

 ___________________________ ?מפלת ישראל במלחמת העי הראשונהאחריותו של יהושע ל, לפי רב, מה היתה .5

___________________________________________________________________________________ 

 ב"תחילת ע – א"מד עדף : לפני מלחמת יריחו' פגישת יהושע עם מלאך ה( 13

עַ  ִבְהיֹות ַוְיִהי(: יד-יג, יהושע ה)' לאך הלפני מלחמת יריחו מספר ספר יהושע על פגישתו עם מ יָניו ַוִּיָשא ִביִריחוֹ  ְיהֹושֻׁ  ַוַּיְרא עֵּ

ד ִאיש ְוִהנֵּה ֶלְך ְבָידוֹ  ְשלּוָפה ְוַחְרבוֹ  ְלֶנְגדוֹ  ֹעמֵּ עַ  ַוּיֵּ ָליו ְיהֹושֻׁ ינּו ִאם ַאָתה ֲהָלנּו לוֹ  ַוֹּיאֶמר אֵּ  ַעָתה 'ה ְצָבא רשַ  ֲאִני ִכי ֹלא ַוֹּיאֶמר :ְלָצרֵּ

עַ  ַוִּיֹפל ָבאִתי ר ֲאֹדִני ָמה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ַוִּיְשָתחּו ַאְרָצה ָפָניו ֶאל ְיהֹושֻׁ  :ַעְבדוֹ  ֶאל ְמַדבֵּ

 ____________________________________________ ?איזה איסור יש על אדם שרואה את חבירו בלילה .1

 ________________________________ ?הוא הזדהה כמלאך כאשר, מדוע לא חשש יהושע שהמלאך משקר לו .2

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?ומה היה בידי יהושע לתקן, על מה הוכיח המלאך את יהושע .3

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?אנחנו מוצאים שתיקן יהושע את מעשיו בשל תוכחת המלאך( באיזה אירוע)מתי  .4

 ________________________________ ?איזה לקח למד שמואל בר אוניא בשם רב משיחת יהושע עם המלאך .5
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 ב"מד עדף : ים כלפי מעלההמלאך שפוסק דבר( 14

ם אלקים 'ה ָאַמר ֹכה...(: ג, טז)למה הכוונה בנבואת יחזקאל  .1 ֶאֶרץ ּוֹמְלֹדַתִיְך ְמֹכֹרַתִיְך ִלירּוָשַלִ ֱאֹמִרי ָאִביְך ַהְכַנֲעִני מֵּ  הָׂ

 __________________________________________________ ?(ה אביך האמורי"י ד"ראה רש) ִחִתית ְוִאֵמְך

ֶעָך ֶאת ִריב ִריְבָך(: ט, כה)איך דרשו בארץ ישראל את הפסוק במשלי  .2 ר ְוסֹוד רֵּ ה ריבך ריב את "י ד"ראה רש)ְתָגל  ַאל ַאחֵּ

 __________________________________________________________________________ ?(רעך

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?כיצד יכול המלאך לדבר באופן זה כלפי מעלה .3

___________________________________________________________________________________ 

 -איטמון ____________________, _______________ -פיסקון : הסבר את שלושת שמות המלאך .4

 .___________________________________ -סיגרון ___________________________________, 

 ב"מד עדף : התפילה( 15

י ְוֹכל ְבָצר ֹלא שּוֲעָך ֲהַיֲעֹרְך(: יט, לו) מן הפסוק באיוברבי אלעזר מה למד  .1  _____________________ ?ֹכחַ  ַמֲאַמצֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

י ְוֹכל ְבָצר ֹלא שּוֲעָך ֲהַיֲעֹרְך(: יט, לו) הפסוק באיוב כיצד פירש ריש לקיש את .2  _____________________ ?ֹכחַ  ַמֲאַמצֵּ

___________________________________________________________________________________ 

י ְוֹכל ְבָצר ֹלא שּוֲעָך ֲהַיֲעֹרְך(: יט, לו) הפסוק באיוב כיצד פירש רבי יוחנן את .3  _____________________ ?ֹכחַ  ַמֲאַמצֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ב"מד עדף : על חטאו עכןכפרה ל( 16

 _____________________ ?כדי לכפר על חטאו, שהוידוי של עכן הועיל לו( ב"דף מג ע, ב, ו)כיצד למדה המשנה  .1

___________________________________________________________________________________ 

עַ  ַוִּיַקח: נכתב( כד, ז) ביהושע יָתן ִזְמִרי ֶזַרח ּוְבנֵּי: נכתב( ו, ב)ובדברי הימים א ... ֶזַרח ֶבן ָעָכן ֶאת ְיהֹושֻׁ יָמן ְואֵּ  ָוָדַרע ְוַכְלֹכל ְוהֵּ

 .ָעָכןכ ִזְמִריהברייתא מזהה את . ֲחִמָשה כָֻׁלם

 ________________________________ ?(ה זמרי"י ד"ראה רש) י המשנהאיזו הוכחה הוסיפה הברייתא על דבר .2

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?ָעָכןכ ִזְמִרימה דעת רב ושמואל ביחס לזיהוי של  .3

___________________________________________________________________________________ 

ִתי ְתֵהא( 17 ה ִמיתָׂ רָׂ ל ַעל ַכפָׂ וֹן חּוץ ֲעוֹנוַֹתי כָׂ  עד המשנה – ב"מד עדף : ֶזה ֵמעָׂ

ינוֹ  ְוִאם: למדנו במשנה .1 עַ  אֵּ א ֱאמֹור לוֹ  אֹוְמִרים, ְלִהְתַודֹות יֹודֵּ ר ְיהּוָדה ַרִבי. ֲעֹונֹוָתי ָכל ַעל ַכָפָרה ִמיָתִתי ְתהֵּ  ָהָיה ִאם, אֹומֵּ

עַ  ר, ְמזָֻׁמם ֶשהּוא יֹודֵּ א אֹומֵּ ָעֹון חּוץ ֲעֹונֹוַתי ָכל ַעל ַכָפָרה ִמיָתִתי ְתהֵּ ן ִאם, לוֹ  ָאְמרּו. ֶזה מֵּ י ָכְך אֹוְמִרים ָאָדם ָכל ְיהּו, כֵּ  ְכדֵּ

 ________________________________ ?ם על רבי יהודהמה טעמם של חכמים החולקי :ַעְצָמן ֶאת ְלַנקֹות

___________________________________________________________________________________ 

 זה עון בי אין ואם עונותי לכל כפרה מיתתי תהא לא זה עון בי יש אם: הגמרא מביאה ברייתא שבה אמר היוצא ליהרג .2

מהמשך הברייתא . לעולם מחילה להם תהא לא והעדים מנוקין ישראל וכל דין ובית ונותיע לכל כפרה מיתתי תהא

 ________________________________ ?מה שיכנע את חכמים. רואים שחכמים האמינו שהוא באמת אינו אשם

 __________________________________________________ ?מדוע לא שינו את פסק דינו של אותו אדם .3

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?(י"ראה רש)מהו הסיפור על המוכס  .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 עד המשנה א"מה ע –ב מהמשנה "מד עדף : מפשיטין אותו את בגדיוהיה רחוק מבית הסקילה ד אמות ( 18

א :(די, ויקרא כד)בפרשת המקלל נכתב  .1 ל ֶאת הֹוצֵּ יֶהם ֶאת ַהֹשְמִעים ָכל ָסְמכּווְ  ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ ֶאל ַהְמַקלֵּ  ְוָרְגמּו ֹראשוֹ  ַעל ְידֵּ

ָדה ָכל ֹאתוֹ   ______________________________________ ?כיצד חלקו חכמים ורבי יהודה בדרשת הפסוק .ָהעֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ?(ה להרהורא"י ד"ראה רש)יקה מכאן שחכמים חוששים להרהורי עבירה של הצופים בנסקלת כיצד הגמרא מס .2

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?מנין שבפרשת סוטה חושש רבי יהודה להרהורי עבירה .3

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?בין פרשת סוטה ובין אשה הנסקלת את הסתירה בשיטת רבי יהודה רבהכיצד מיישב  .4

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?כיצד מיישב רבה את הסתירה בשיטת חכמים בין פרשת סוטה ובין אשה הנסקלת .5

___________________________________________________________________________________ 

ֲעָך ְוָאַהְבָת (: יח, ויקרא יט)כיצד דרש רב נחמן בשם רבה בר אבוה את הפסוק  .6  _____________________ ?ָכמֹוָך ְלרֵּ

___________________________________________________________________________________ 

מה הם למדו מדרשתו של רב נחמן בשם רבה בר אבוה לגבי ביזוי אשה , לסתירה בשיטת חכמים אלפי תירוצו של רב .7

 ____________________________________________________________________ ?מלבד סקילתה

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?מה שורש המחלוקת בין חכמים ורבי יהודה ביחס לדרשה של רב נחמן בשם רבה בר אבוה .8

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 (הראשונות הנקודתיים)ב "מה ע – א מהמשנה"מה עדף : ודחיפת הנסקל מן הגובה, גובה בית הסקילה( 19

ִדים ִמן ֶאָחד"  .אחוריו=  ָמְתָניו, "ָמְתָניו ַעל הֹוְפכוֹ , ִלבוֹ  ַעל ֶנְהַפְך. ָמְתָניו ַעל דֹוֲחפוֹ  ָהעֵּ

 ________________________________  ?מנין שהנסקל לפני הפלתו מבית הסקילה נמצא עומד ולא יושב .1

___________________________________________________________________________________ 

 3)ובמקום זאת מפילים אותו מגובה של שלוש קומות אדם , טפחים 11מדוע אין מסתפקים בהפלת הנסקל מגובה של  .2

 ____________________________________________________________________ ?(פעמים אמה וחצי

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?מדוע אין מפילים את הנסקל מגובה גדול בהרבה מגובה שלוש קומות אדם .3

___________________________________________________________________________________ 

ל ָסקֹול ִכי ָיד בוֹ  ִתַגע ֹלא(: יג, שמות יט)מה דרשה הברייתא על הפסוק  .4 ָמה ִאם ִיָּיֶרה ָיֹרה אוֹ  ִיָסקֵּ  ִיְחֶיה ֹלא ִאיש ִאם ְבהֵּ

ל ִבְמֹשְך ָמה ַהֹּיבֵּ  ______________________________________________________________ ?"ָבָהר ַיֲעלּו הֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



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

 (עד המשנה מהנקודתיים)ב "מה עדף : נסקלרגימת ה( 21

 ________________________________  ?מה קשה על משנתינו מדברי הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר .1

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?מדוע אותה קושיה קשה גם על דברי הברייתא עצמה .2

 ______________________________________________________________ ?כיצד מתרצים את הקושיה .3

 ?קרה שהיה צורך בכך, לפי הברייתא שמביאה הגמרא, מתי. המשנה מדברת על רגימת הנסקל בידי כל ישראל .4

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ומתי היא הובאה לשם, כמה פעמים השתמשו באבן שהיתה בבית הסקילה .5

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?(ה בתפיסתו"י ד"ראה רש)אה להורג היכן נקברים האביזרים המשמשים להוצ .6

ִדים ַיד(: ז, דברים יז)מה למד שמואל מן הפסוק  .7  ___________________________ ?ַלֲהִמיתוֹ  ָבִראֹשָנה בוֹ  ִתְהֶיה ָהעֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?ומדוע, מה הדין לדעת שמואל בעדים גידמין מעיקרא .8

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?מה מקשה הגמרא על שמואל מפרשת המעידים על מי שנתחייב מיתה וברח .9

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ?מה התירוץ לקושיה זו .11

חַ  ַהַמֶכה יּוַמת מֹות(: כא, במדבר לה)מה נדרש בברייתא על הפסוק  .11  ___________________________ ?אהּו ֹרצֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?ומה מתרצים, איזו קושיה מקשים ממדרש זה על דברי שמואל .12

___________________________________________________________________________________ 

אף שהיה לכאורה ניתן ללמוד את הדין מן , שמלמדים דין שווה, הם שני מקרים בשני כתובים, שני כתובים הבאים כאחד

מלמד שלא ניתן ללמוד מכאן בניין אב למקרים , העובדה שהכתוב לימד את אותו הדין שנית. המקרה האחד אל האחר

 .אחרים

 ___________________________ ?אינו מתאים לפרטי פרשת גואל הדם הכתובה בתורה, גואל הדם איזה דין של .13

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?לטובת שיטתו של שמואל, איזו ראיה מביא מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי .14

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ?כיצד נדחית ראיה זו .15

 ___________________________ ?זו ראיה מביאה הגמרא לטובת שיטת שמואל מן הדין של עיר הנידחתאי .16

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?ק עם רבי אליעזר ורבי שמעון"במה חלק ת .17

 

 ט"תרנ שנת - בהר אמת שפת
 עבדיו אנחנו ולעולם. עולמים ולעולמי לעולם הוא לי שנאמר ל מקוםכ. קודם שטרי רת כהניםמתו י"ברש עבדים י"בנ לי כי בפסוק

 וכל. נועלי ברךית מלכותו לעולם אבל. מארצנו שנתגרשנו קודם ברךית אליו עבדים שהיינו בזמן אינו קודם שטרי רושופי. בגלות לואפי
. קודם שטרי ולעולם. למדרגה ממדרגה ברך שמוית מלכותו מתלבש החטא י"ע אבל. יתברך' ה בהשגחת הוא עלינו שחל ועבדות גלות

 של שמותיו שכולה בתורה כתובים והקללות הגזירות כל והרי עלינו מלכותו שעדיין. אלקינו עזבנו לא ובעבדתנו אנחנו עבדים מו כןוכ
 איתא וכן. לברכות קללות לכם הופך הריני תזכו אם בחקותי רשבמד ה שכתובוז. החטא י"ע שמתהפך רק אשוןהר שטר וזה. ה"הקב
 אשור בקרא מפורש וכן. המשלח אל רק השליח אל יפנה ולא שליח רק שזה ידע האדם על שבא ופורענות דין כל כי ל"ז ט"הבעש בשם
 :'כו בו החוצב על הגרזן היתפאר' כו אפי שבט



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

 (הנקודתים)א "דף מו ע – (מהמשנה)ב "מה עדף : נתלה מבין המומתיםמי ( 21

 ________________________________ ?מהי מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בשאלה אילו מומתים תולים .1

___________________________________________________________________________________ 

קת ביניהם נעוץ בדרך שבה דורשים את הגמרא מסבירה ששורש המחלו

ְטא ְבִאיש ִיְהֶיה ְוִכי(: כג-כב, דברים כא)הפסוקים  ת ָמֶות ִמְשַפט חֵּ  ְוהּומָׂ

ִליתָׂ  ץ ַעל ִנְבָלתוֹ  ָתִלין ֹלא .ֵעץ ַעל ֹאתוֹ  ְותָׂ  ִכי ַההּוא ַבּיֹום ִתְקְבֶרנּו ָקבֹור ִכי ָהעֵּ
 

 
ת  ִליתָׂ  ְוהּומָׂ לּוי ֱאֹלִקים ַלתִקלְ  ֵעץ ַעל ֹאתוֹ  ְותָׂ  תָׂ

 ופרט כלל חכמים

 ומיעוט ריבוי רבי אליעזר

לּוי ֱאֹלִקים ִקְלַלת 1.חכמים דורשים אותו בכלל ופרט ורבי אליעזר דורש אותו בריבוי ומיעוט. 'וכו תָׂ
 

ות ולמר; הם לא מצטמצמים רק למקרה של מקלל אלא מרבים גם עובד כוכבים, למרות שחכמים לומדים כלל ופרט .2

. הוא לא מצטמצם רק למקרה של עובד כוכבים אלא מרבה גם את שאר הנסקלים, שרבי אליעזר לומד ריבוי ומיעוט

 __________________________________________________________________________ ?מדוע

 (מהנקודתים)א "מו עדף : האם אשה נתלית( 22

 ______________________________________ ?האם אשה נתלית מהי מחלוקת רבי אליעזר וחכמים בשאלה .1

___________________________________________________________________________________ 

ץ ַעל ֹאתוֹ  ְוָתִליתָ דוע אי אפשר לומר שחכמים למדו את הדין שלהם מן הפסוק מ .2  _____________________ ?עֵּ

___________________________________________________________________________________ 

ְטא ְבִאיש ִיְהֶיה ְוִכידוע אי אפשר לומר שרבי אליעזר למד את הדין שלו מן הפסוק מ .3  _______________ ?ָמֶות ִמְשַפט חֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?כיצד לומד רבי אליעזר שבן סורר ומורה נסקל ונתלה .4

___________________________________________________________________________________ 

 (עד המשנה)א "מו עדף : בית דין מכים ועונשין שלא מן התורה( 23

 ____________________________________________ ?מותר לדון שני אנשים ביום אחד, רב חסדאלפי , מתי .1

 ______________________________________ ?ומה היא תרצה, מה הקשתה הגמרא על דברי רב חסדא .2

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?הקשה רב אדא בר אהבה מברייתא על תירוץ הגמרא לקושיה על רב חסדאמה  .3

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?כיצד תירץ רב חסדא את קושיית רב אדא בר אהבה .4

___________________________________________________________________________________ 

נגד הדין הרגיל שאין , יכול היה רבי שמעון בן שטח לתלות שמונים נשים ביום אחד, לפי רבי אליעזר בן יעקב, כיצד .5

 ______________________________________________________________ ?דנים שנים ביום אחד

 ____________________________________________ ?מהן שתי הדוגמאות שמביא רבי אליעזר בן יעקב .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                                                           
מיעט מה שאינו  – ריבה ומיעט. 1: דורש במידות של ריבוי ומיעוט רבי עקיבאלעומתו . דורש את התורה במידות של כלל ופרט רבי ישמעאל  1

(. כלל ופרט וכללבמקום )ריבה הכל  – ריבה ומיעט וריבה. 3(. פרט וכללבמקום )ריבה הכל  – מיעט וריבה. 2(. כלל ופרטבמקום )דומה לפרט 
את . בשיטת רבי עקיבא לומדים יותר דברים מאשר בשיטת רבי ישמעאל. ההבדל בין שתי השיטות הוא בהיקף הדברים שאותם לומדים

ויש שדורשים , "כלל ופרט"יש שדורשים את התורה ב: פירושבריו נביא כאן את פירושם של ד, .ב"י במסכת סוכה דף נ ע"הדברים סיכם רש
אין בכלל אלא מה  -כלל ופרט "ולכן , לומד שפרט הבא אחרי כלל הוא פירושו של הכלל" כלל ופרט"הדורשה ב". טריבוי ומיעו"אותה ב
מוסיף הכלל השני , "ופרט וכללכלל " -אם בא כלל נוסף אחר הפרט . ואפילו דברים הדומים לפרט אינם נלמדים ממנו, "שבפרט
ולכן הפרט שבא אחר כלל , אינו סבור שפרט הבא אחר כלל הוא פירושו של הכלל" ריבוי ומיעוט"והדורש את התורה ב. טלפר הדומים דברים

ריבוי " -בוי נוסף אם אחרי המיעוט בא רי"(. כלל ופרט וכלל"ל, דומה אפוא, ריבוי ומיעוט. )הוא דוגמה לכל הפרטים שהתורה מתכוונת אליהם
ה ורבי אליעזר "י ד"ראה גם אצלנו רש. (תורה מסיני', מתוך יהודה איזנברג ועמירם דומוביץ) .אנו למדים ממנו את הכול -" ומיעוט וריבוי
 .דורשו במיעוט



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

 ב"ע –א "מו עדף : המשנה - ואיסור הלנתו תליית ההרוג על העץ( 24

 ____________________________________________ ?מה המחלוקת בין חכמים ובין רבי יוסי במשנה .1

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?מדוע הלנת התלוי על העץ היא קללת אלקים .2

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ?מה למד רבי מאיר במשנה .3

___________________________________________________________________________________ 

 ________ ?(ה קלני מראשי"י ד"ראה רש) ָתלּוי יםִק ֱאֹל ִקְלַלת(: כג, כא)בדברים ' כיצד דברי רבי מאיר קשורים לפס .4

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?משותף במשנתינו למומת בידי בית דין ולאדם שנפטרמה  .5

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?היכן היו קוברים את ההרוגים בידי בית הדין .6

___________________________________________________________________________________ 

 

 (עד הנקודתיים באמצע העמוד) ב"מו עדף : גמראה( 25

ְטא ְבִאיש ִיְהֶיה ְוִכי( כב, כא) דה הברייתא מן הפסוק בדבריםמה למ .1 ץ ַעל ֹאתוֹ  ְוָתִליתָ  ְוהּוָמת ָמֶות ִמְשַפט חֵּ  ?עֵּ

___________________________________________________________________________________ 

ְטא ְבִאיש ִיְהֶיה ְוִכי (:כג-כב, כא)במה חלקו חכמים ורבי יוסי בדרשת הפסוקים בדברים  .2  ְוָתִליתָ  ְוהּוָמת ָמֶות ִמְשַפט חֵּ

ץ ַעל ֹאתוֹ  ץ ַעל ִנְבָלתוֹ  ָתִלין ֹלא :עֵּ א ְוֹלא ָתלּוי יםִק ֱאֹל ִקְלַלת ִכי ַההּוא ַבּיֹום ִתְקְבֶרנּו ָקבֹור ִכי ָהעֵּ  'ה ֲאֶשר ַאְדָמְתָך ֶאת ְתַטמֵּ

ן יָךֶק ֱאֹל  ____________________________________________________________________ ?ַנֲחָלה ְלָך ֹנתֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?על התאומיםבברייתא  מה המשל שמביא רבי מאיר .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?בי דברי רבי מאיר במשנהלג, במה חלקו אביי ורבא .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ______________ ?שבו נתלה רבי מאיר בדבריו במשנה ָתלּוי יםִק ֱאֹל ִקְלַלת(: כג, כא)מה הייתור בפסוק בדברים  .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



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

 (הנקודתיים באמצע העמודמ)ב "מו עדף : קבורת המת( 26

 המקור למצוות קבורת המת

ִלין ָכל: במשנתינו נכתב תוֹ  ֶאת ַהמֵּ ר, מֵּ ינוֹ , ְוַתְכִריִכים רֹוןָא לוֹ  ְלָהִביא ִלְכבֹודוֹ  ֱהִלינּו. ַתֲעֶשה ְבֹלא עֹובֵּ ר אֵּ  .ָעָליו עֹובֵּ

 ____________________________________________ ?מנין נלמד הדין שהמלין את מתו עובר בלא תעשה .1

 ____________________________________________ ?מדוע רב חמא לא השיב לשאלתו של שבור מלכא .2

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?מדוע רב חמא לא הביא ראיה לשבור מלכא מסיפורי התורה על קבורת צדיקים .3

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?ה התעסק בקבורת משה רבינו"לכא מכך שהקבמדוע רב חמא לא הביא ראיה לשבור מ .4

___________________________________________________________________________________ 

 לִיְשָראֵּ  ָכל לוֹ  ְוָסְפדּו(: יג, א יד"מל)מדוע רב חמא לא הביא ראיה לשבור מלכא מנבואת אחיה לירבעם ביחס לבנו אביה  .5

 ________________________________ ?...טֹוב ָדָבר בוֹ  ִנְמָצא ַיַען ָקֶבר ֶאל ְלָיָרְבָעם ָיֹבא ְלַבדוֹ  ֶזה ִכי ֹאתוֹ  ְוָקְברּו

___________________________________________________________________________________ 

י(: ד, טז)את ירמיה על העונש לאנשי ענתות מדוע רב חמא לא הביא ראיה לשבור מלכא מנבו .6 תּו ַתֲחלִֻׁאים ְממֹותֵּ  ֹלא ָימֻׁ

רּו ְוֹלא ִיָסְפדּו י ַעל ְלֹדֶמן ִיָקבֵּ  ?ָהָאֶרץ ּוְלֶבֱהַמת ַהָשַמִים ְלעֹוף ְלַמֲאָכל ִנְבָלָתם ְוָהְיָתה ִיְכלּו ּוָבָרָעב ּוַבֶחֶרב ִיְהיּו ָהֲאָדָמה ְפנֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 

 הטעם למצוות קבורת המת

 __________________________________________________ ?מה הנפקא מינה בטעם למצוות קבורת המת .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?ון זהוכיצד נדחה ניסי , כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות קבורה מכך שקוברים את הצדיקים .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות קבורה מהנבואה על קבורת אביה בן ירבעם .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות קבורה מהנבואה של ירמיה על אנשי ענתות .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



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

 (עד הנקודתיים)א "ז עמדף  - (עמודהאחרונות בשורות העשר )ב "מו עדף : הספד המת( 72

 הספד המתהטעם למצוות 

 __________________________________________________ ?מה הנפקא מינה בטעם למצוות הספד המת .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה,  הספד מכך שאברהם בא לספוד את שרהכיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות  .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, ות הספד מהנבואה על הספד לאביה בן ירבעםכיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצו .3

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, מהנבואה של ירמיה על אנשי ענתות הספדכיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות  .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות הספד מהנבואה של ירמיה צדקיה המלך .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?(א"מז ע) וכיצד נדחה ניסיון זה, ה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות הספד מהתנהגות חזקיה כלפי אביוכיצד ניסת .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות הספד מצוואת רבי יהודה הנשיא .7

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?נדחה ניסיון זה וכיצד, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות הספד מדברי משנתינו על הלנת המת .8

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?וכיצד נדחה ניסיון זה, כיצד ניסתה הגמרא להוכיח מה טעמה של מצוות הספד מדברי הברייתא על הלנת המת לכבודו .9

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ?על מת שנפרעו ממנו לאחר מיתה, כיצד הוכיחה הגמרא מה טעמה של מצוות הספד מדברי הברייתא של רבי נתן .11

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



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

 (ורה החמישית בשורות הרחבותעד הש הנקודתייםמ)א "מז עדף : בית הדין יקבורת הרוג( 82

 ______________________________________ ?רבי אחא בר חנינא שאין קוברין רשע אצל צדיק למדכיצד  .1

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?ומה השיב לו אביי, מה הקשה רב פפא על הלימוד של רבי אחא בר חנינא .2

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ָלי ְברּוֲחָך ְשַנִים ִפי ָנא ִויִהי(: ט, ב ב"מל)כיצד התקיימה באלישע בקשתו מאליהו  .3  _____________________ ?אֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 _________ ?בשני בתי קברות, וכתוב מה היתה החלוקה של קבורת הרוגי בית הדין( א"דף מו ע)עיין במשנתינו  .4

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?ולא אחד קברות להרוגי בית הדין מדוע ישנם שני בתי .5

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?מדוע ישנם שני בתי קברות להרוגי בית הדין ולא ארבעה .6

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  ע"תר שנת - בחקותי משמואל שם

 שיבוא ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב' וכו חסר ואליהו מלא נכתב מקומות, בחמשה י"ברש. ַיֲעקֹוב ְבִריִתי ֶאת ְוָזַכְרִתי

 .ד כאןע, בניו גאולת ויבשר

חַ  ָאֹנִכי ִהנֵּה( כג, ג מלאכי) כמאמר הכתוב אליהו הוא שלעתיד הגואל הנה, הדברים ביאור ת ָלֶכם ֹשלֵּ ִלָּיה אֵּ י> ַהָנִביא אֵּ  ִלְפנֵּ

 ַוֹתאֶמר> (כד, יז א"מל) ביה דכתיב אליהו זה ואמתך, ַוֲאִמְתָך אֹוְרָך ְשַלח( ג, מג תהלים) וכתיב, <ְוַהנֹוָרא ַהָגדֹול 'ה יֹום בֹוא

ִלָּיהּו ֶאל ָהִאָשה  ועוסק יושב ה"הקב ראשונות' בג( ב"ע' ד) ז"ובע, ֱאֶמת ְבִפיָך 'ה ּוְדַבר <ָאָתה ֱאֹלִקים ִאיש ִכי ָיַדְעִתי ֶזה ַעָתה אֵּ

 יובן ולפי זה. דיןה משורת לפנים עושה ה"הקב אין( כג, משלי כג) ִתְמֹכר ְוַאל ְקנֵּה ֱאֶמת דכתיב אמת בה כתיב ותורה בתורה

, משורת הדין לפנים לא, דוקא באמת הגאולה תהיה ואם כן, אמת איש שהוא הגואל יהיה שאליהו אחר יעקב דחשש שפיר

 ִלי ּוְנַתֶתם.( 'ב ג"ח) ובזוהר הקדוש, אמת אות שהוא משמו ו"וא אות לערבון נטל ועל כן, דוקא זכאין ישראל כשיהיו היינו

 למען ישראל גאולת אחר עד בשלימות אצלו אמת מדת תהיה שלא היינו, יעויין שם ו"וא אות זה (יב, יהושע ב)ֱאֶמת  אֹות

 ודורש מבקש להיות זה גם והנה. אמת ודורשי מבקשי על כל פנים ישראל שיהיו, משורת הדין לפנים הגאולה להיות תוכל

 בראשית) כמו שכתוב אבינו עליו השלום יעקב מדרגת והיא התמימות מדת בו להיות להשתדל לזה לבוא הנכון הדרך, אמת

ן( כ, ז מיכה) וכתיב ָתם ִאיש ְוַיֲעֹקב( כז, כה ' וגו <ֱאֹלֶקיָך 'ה ִעם> ִתְהֶיה ָתִמים( יג, יח דברים) כתיב הנה ועוד, ְלַיֲעֹקב ֱאֶמת ִתתֵּ

 תם לאותיות, עולם של ויחידו לופוא רומז שהוא ף"אל לאות צירוף נעשה הרי ואם כן, ולחלקו עמו תהיה ואז י"ופרש רש

 .אמת אותיות יחד ויהיה



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 15 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   שישי פרקמסכת סנהדרין 
 (העמוד באמצע)ב "ע – (מהשורה החמישית בשורות הרחבות)א "מז עדף : מכפרת התיהאם מ( 92

 __________________________________________________  ?יוחנן' מהו הדין שהביא עולא בשם ר .1

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?יוחנן' אבהו בשם ר' ירמיה בשם ר' מהו הדין שהביא ר .2

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?(ה הואיל ונדחה"י ד"אה רשר)מדוע אין מקריבים קרבנו של שוטה  .3

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?יוחנן' מה מחדש הדין השני שהביאו בשם ר .4

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?יוחנן' מה מחדש הדין הראשון שהביאו בשם ר .5

___________________________________________________________________________________ 

 _________ ?יוחנן'  לשני הדינים שהביאו בשם ר, הדין בברייתא על עיר נידחתת מדוע סבר רב יוסף להשוות א .6

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ?ת סברתו של רב יוסףמדוע דחה אביי א .7

 ________________________________ ?כיצד ביקש אביי להוכיח את דבריו מברייתא על כהן הנטמא לקרוביו .8

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________  ?ה רבא את ההוכחה של אביימדוע דח .9

___________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________  ?כיצד ביקש רבא להוכיח את דחייתו .11

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?י חלוקה בין הרוגי מלכות ובין הרוגי בית דין"ע, כיצד ביקש אביי לפרוך את ההוכחה של רבא .11

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?כיצד ביקש אביי להוכיח את דבריו על הרוגי בית דין ממשנתינו .12

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?י חילוק בין מיתה וקבורה"ע, כיצד דחתה הגמרא שלנו את ראייתו של אביי .13

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?מה הקשה רב אדא בר אהבה ממשנתינו על החילוק בין מיתה וקבורה .14

___________________________________________________________________________________ 

 ?י חילוק בין קבורה לבד ובין קבורה ועיכול בשר"כיצד מתרצת הגמרא את קושייתו של רב אדא בר אהבה ע .15

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?מה הראיה שהגמרא הביאה לחילוק זה ממשנתינו .16

 ______________________________________  ?כיצד תירץ רב אשי את קושייתו של רב אדא בר אהבה .17

___________________________________________________________________________________ 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 16 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   שישי פרקמסכת סנהדרין 
 (בנקודתיים)א "מח ע –( עמודה מאמצע)ב "מז עדף : איסור הנאה בחפצים המשמשים את המת( 31

 __________________________________________________ ?רבהאמורא מה עשו אנשים בקברו של  .1

 ______________________________________________________________ ?מה אמר על כך שמואל .2

ד(: ב, יב)מה נלמד מן הפסוק בדברים  .3  ֶאת ֹאָתם ֹיְרִשים ַאֶתם ֲאֶשר ַהגֹוִים ָשם ָעְבדּו ֲאֶשר ַהְמֹקמֹות ָכל ֶאת ְתַאְבדּון ַאבֵּ

יֶהם ץ ָכל ְוַתַחת ַהְגָבעֹות ְוַעל ָהָרִמים ֶהָהִרים ַעל ֱאֹלהֵּ  ______________________________________ ?ַרֲעָנן עֵּ

א: על יאשיהו המלך( ו, כג)שמואל מהפסוק במלכים ב מה למד  .4 ָרה תאֶ  ַוֹּיצֵּ ית ָהֲאשֵּ  ִקְדרֹון ַנַחל ֶאל ִלירּוָשַלם ִמחּוץ 'ה ִמבֵּ

ְך ְלָעָפר ַוָּיֶדק ִקְדרֹון ְבַנַחל ֹאָתּה ַוִּיְשֹרף  ________________________________ ?ָהָעם ְבנֵּי ֶקֶבר ַעל ֲעָפָרּה ֶאת ַוַּיְשלֵּ

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________ ?מה הקשתה הגמרא על שמואל מהברייתא על החוצב קבר לאביו .5

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?כיצד מתורצת קושיה זו של הגמרא .6

 ________________________________ ?מה הקשתה הגמרא על שמואל מהברייתא על נפל שהוטל לקבר חדש .7

 ________________________________________________________ ?כיצד מתורצת קושיה זו של הגמרא .8

 ______________________________________ ?מה הקשתה הגמרא על שמואל מהברייתא על שלש קברות .9

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?כיצד מתורצת קושיה זו של הגמרא .11

 ______________________________________ ?תמה הקשתה ומה תירצה הגמרא על הברייתא על שלש קברו .11

___________________________________________________________________________________ 

 .___________________: ולדעת רבא. ___________________: לדעת אביי? ממתי אסורים תכריכי המת בהנאה .12

 __________________________________________________ ".הזמנה מילתא היא"הסבר את הביטוי  .13

ֶשב( ...א, במדבר כ)על מרים נאמר  ש ָהָעם ַוּיֵּ ם ַוָתָמת ְבָקדֵּ ר ִמְרָים שָׂ ם ַוִתָקבֵּ הן אביי והן רבא למדו גזירה שווה מהמילה . שָׂ

 ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקנֵּי ִרדּוְוהוֹ (: ד, דברים כא)אביי למד גזירה שווה לפרשת עגלה ערופה . הכתובה במרים שם

יָתן ד ֹלא ֲאֶשר אֵּ ָעבֵּ עַ  ְוֹלא בוֹ  יֵּ ם ְוָעְרפּו ִיָזרֵּ (: ב, דברים יב)ז "לעומתו למד רבא גזירה שווה לפרשת איבוד ע. ַבָנַחל ָהֶעְגָלה ֶאת שָׂ

ד  ...ֹאָתם ֹיְרִשים ַאֶתם ֲאֶשר ַהגֹוִים םשָׂ  ָעְבדּו ֲאֶשר ַהְמֹקמֹות ָכל ֶאת ְתַאְבדּון ַאבֵּ

 ________________________________________________________ ?ממתי עגלה ערופה אסורה בהנאה .14

 __________________________________________________ ?הנאהחפצי עבודה זרה אסורים בממתי  .15

 ___________________________ ?ודה זרה ולא לעגלה ערופהדוע רבא השווה תשמישי מת בגזירה שווה לעבמ .16

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ וה לעגלה ערופה ולא לעבודה זרהדוע אביי השווה תשמישי מת בגזירה שומ .17

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 י-כתות ט –ע "מסלול שפ 17 דפי הנחיה ללימוד עצמי בבקיאות
 ב"ל תשע"שנה -יוסי פרבר   שישי פרקמסכת סנהדרין 

 ( עד אמצע העמוד מהנקודתיים)א "מח עדף : הזמנה מילתאהאם ( 13

כלומר לכוונה , "הזמנה מילתא"אביי סבר ש. בשאלה אם הזמנה מילתא או לאו מילתא ראינו שיש מחלוקת בין רבא ואביי

כלומר למחשבה , "הזמנה לאו מילתא"ולעומתו סבר רבא ש, ליחד דבר לשימוש מסוים יש השלכות מעשיות( במחשבה)

 .אלא רק למעשים ממשיים, לבדה אין השלכות מעשיות

 

 הראיה מן המשנה במסכת כלים

והוא , העוסקת בטומאה של בגד שייעודו משתנה, ה, ממשנה בכלים כח, להכריע במחלוקתהגמרא מנסה להביא ראיה 

 אָטמֵּ 'הופך ל, מצורע/ יולדת / נדה / זבה / זב נשען עליו ואשר , לפעמים יושבים או נשענים עליובגד ש. מפסיק להיות בגד

', טמא מדרס'הוא מפסיק להיות , אם ייעודו משתנה .ואדם במושב, במגע שהוא אב לטומאה ומטמא אדם וכלים' ִמְדָרס

 .'טמא מדרס'דבר שהוא אבל אז רואים אותו ככלי שנטמא במגע מ

 __________________________________________________ ?מה מלמדת המשנה בכלים שהגמרא מביאה .1

2. ___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?(נמק) לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהמשנה .3

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .4

 __________________________________________________ ?המתעורר לאחר דחיית הגמראמהו הקושי  .5

 ________________________________________________________ ?כיצד מתרצת הגמרא קושי זה .6

 ____________________________________________ ?(מעות= פשיטי )על איזה מקרה דיבר רב חסדא  .7

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?במה חולק אביי על רב חסדא .8

___________________________________________________________________________________ 

 

 שבנה מעל קבר( מצבה)=יתא על נפש הראיה מן הברי

 __________________________________________________ ?מביאהברייתא שהגמרא מה מלמדת ה .1

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהברייתא  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 __________________________________________________ ?מהו הקושי המתעורר לאחר דחיית הגמרא .4

 ________________________________________________________ ?כיצד מתרצת הגמרא קושי זה .5

 ________________________________ ?מה לימד רפרם בר פפא בשם רב חסדא בעקבות מסקנת הגמרא .6

___________________________________________________________________________________ 

 

 הראיה מן הברייתא על החוצב קבר לאביו

 __________________________________________________ ?א מביאהמה מלמדת הברייתא שהגמר .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהברייתא  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 ______________________________________ ?מרא מן הסיפא של הברייתאהביאה הגלדחיה איזו ראיה  .4

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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 32( האם הזמנה מילתא )המשך(: דף מח ע"א )מאמצע העמוד עד השורה האחרונה(

 הראיה מן הברייתא על קבר חדש שהטיל בו נפל

 __________________________________________________ ?מה מלמדת הברייתא שהגמרא מביאה .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהברייתא  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 __________________________________________________ ?מהו הקושי המתעורר לאחר דחיית הגמרא .4

 ________________________________________________________ ?כיצד מתרצת הגמרא קושי זה .5

___________________________________________________________________________________ 

 

 על מותר המתיםוהברייתא הראיה מן המשנה 

 ________________________________________________________ ?מה מלמדת המשנה שהגמרא מביאה .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהמשנה  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 ________________________________________________________ ?י הברייתא"כיצד התפרשה המשנה ע .4

 _______________ ?מקום לדחיה של הראיה על ידי הגמראאין , י הברייתא"מדוע לפי האופן שהמשנה התפרשה ע .5

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?מה מלמדת הסיפא של הברייתא  .6

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?(נמק) לטובת מי יש ראיה מדברי הסיפא של הברייתא .7

 ?םאת שלוש דעות התנאים במשנה ובברייתא כשיטתורבא אביי  יםכיצד מפרש .8

  
 הזמנה

שורש המחלוקת 

 ברייתאמשנה וב

   

  ר המתמות     המקרה

 הדין
 רבי נתן רבי מאיר ק"ת   

   

 הטעם

 מילתא אביי

לגבי איסור הנאה 

 -בתשמישי המת 

 מה תופס המת

 

 

 

 

  

 רבא
לאו 

 מילתא

 -לגבי דיני צדקה 

האם מוחל המת 

על בזיונו לטובת 

 יורשיו
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 (מצע העמודא)ב "מח ע –( 'מהשורה האחרונה בעמ)א "מח עדף : (המשך)האם הזמנה מילתא ( 33

 הראיה מן הברייתא על אביו ואמו המזרקין בו כלים

 __________________________________________________ ?מה מלמדת הברייתא שהגמרא מביאה .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהמשנה  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 .ובין הזמנה שאינה מתוך גמירות דעת, לפי דחיה זו אביי מחלק בין הזמנה מתוך גמירות דעת

 __________________________________________________ ?ג בהמשך הברייתא"מה מלמדים דברי רשב .4

למרות , אסורים -הכלים שנזרקו על המטה ונגעו בה , במטה הנקברת עם המת כאשר מדובר, למה לפי הסברו של עולא .5

 __________________________________________________ ?שלא היתה גמירות דעת בשעת הזריקה

___________________________________________________________________________________ 

 

 כיס שעשאו להניח בו תפיליןהראיה מן הברייתא על 

 __________________________________________________ ?מה מלמדת הברייתא שהגמרא מביאה .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהמשנה  .2

 ________________________________________________________ ?כיצד דוחה הגמרא את הראיה .3

 

 הראיה מן הברייתא על האומן שאמר לו להכין כיס להניח בו תפילין

 __________________________________________________ ?מה מלמדת הברייתא שהגמרא מביאה .1

 ____________________________________________ ?(נמק)לטובת מי הראיה שהגמרא מביאה מהמשנה  .2

 .אלא אומרת שיש כאן בעצם מחלוקת תנאים, א לא דוחה את הראיההגמר .3

 

 מחלוקת התנאים בברייתא על הכנת התפילין

 :מלא את הטבלה הבאה .1

 רבא/ מתאים לשיטת אביי  2ג שלא עבדו"ה אע"י ד"לפי רש הטעם הדין בתפילין מעור בהמה טהורה 

    ק"ת

    ג"רשב

 

 סיום הסוגיה

 ______________________________________ ?עד שיארגו לו תכריכים, בביזיוןבאיזה מקום השהו את המת  .2

 ____________________________________________ ?כמי פסקו הלכה במחלוקת אביי ורבא על הזמנה .3

                                                           
 php-04-http://www.etzion.org.il/vbm/archive/yomyom/dafyomyomi/2010.01ועל משמעות ההזמנה ראה ', י ותוס"על מחלוקת רש  2

http://www.etzion.org.il/vbm/archive/yomyom/dafyomyomi/2010-04-01.php
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 ( אמצע העמודמ)ב "מח עדף : הרוגי מלכות נכסיהן למלך (43

 __________________________________________________ ?במה חלקו רבי יהודה וחכמים בברייתא .1

 

 הראיה מהמעשה באחאב ונבות

 ______________________________________ ?איזו ראיה הביאו מהמעשה באחאב ונבות נגד דברי רבי יהודה .1

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?בי יהודה את הראיהכיצד דחה ר .2

 ______________________________________________________________ ?מה הקשו על דחיית הראיה .3

י ֶאת ֹלא ִאם(: כו, ט)מה למד רבי יהודה מן הפסוק במלכים ב  .4 י ְוֶאת ָנבֹות ְדמֵּ ם ֶאֶמש יִתיָרִא  ָבָניו ְדמֵּ  ?...'ה ְנאֻׁ

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________  ?כיצד חכמים פירשו פסוק זה .5

י ָּיֹבאּווַ : מספר על עדותם של עדי השקר נגד נבות( יג, כא)הפסוק במלכים א  .6 י ָהֲאָנִשים ְשנֵּ הּו ֶנְגדוֹ  ַוּיְֵּשבּו ְבִלַּיַעל ְבנֵּ  ַוְיִעדֻׁ

י ַרְך לֵּאֹמר ָהָעם ֶנֶגד ָנבֹות ֶאת ַהְבִלַּיַעל ַאְנשֵּ מה היתה המטרה בעדות , לפי רבי יהודה ולפי חכמים ...ָוֶמֶלְך ֱאֹלִקים ָנבֹות בֵּ

 ____________________________________________ '?הכפולה על כך שנבות קלל גם את המלך וגם את ה

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 הראיה מהריגת יואב

בניהו . 'ברח יואב והחזיק בקרנות המזבח שבאהל ה, ְצרּוָיה ֶבן יֹוָאבלהרוג את  ְיהֹוָיָדע ֶבן ָיהּוְבנָ כאשר שלח שלמה את  .1

, כלומר יואב סבר שאי אפשר להרוג אותו במקום זה, (ל, א ב"מל) ָאמּות ֹפה ִכי ֹלאותגובת יואב היתה , קרא לו לצאת

 ?נגד שיטת רבי יהודה, הגמרא להביא מדברי יואבאיזו ראיה רצתה . ושהוא יוכל להשאר שם עד שימות מרעב

___________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ ?י רבי יהודה"כיצד נדחית הראיה ע .2

 

 (שורה ראשונה)א "מט ע –( מצע העמודמא)ב "מח עדף : הריגת יואב בן צרויה (53

 הקללות שקלל דוד את יואב

י ָדִוד ַוִּיְשַמע: קלל אותו דוד המלך קללה, נֵּר ֶבן ַאְבנֵּראת  ְצרּוָיה ֶבן יֹוָאבלאחר שהרג  ַאֲחרֵּ ן מֵּ  ּוַמְמַלְכִתי ָאֹנִכי ָנִקי ַוֹּיאֶמר כֵּ

ִעם י עֹוָלם ַעד ְיֹדָוד מֵּ לּו. נֵּר ֶבן ַאְבנֵּר ִמְדמֵּ ית ָכל ְוֶאל יֹוָאב ֹראש ַעל ָיחֻׁ ת ְוַאל ָאִביו בֵּ ית ִיָכרֵּ  ַבֶפֶלְך ּוַמֲחִזיק ּוְמֹצָרע ָזב יֹוָאב ִמבֵּ

ל  (.כט-כח, ב ג"שמו) ָלֶחם ַוֲחַסר ַבֶחֶרב ְוֹנפֵּ

 _________ ?ה המלךומה השיב שלמ, להרוג אותו במצות שלמה ְיהֹוָיָדע ֶבן ְבָנָיהּוכאשר ביקש , מה מסר יואב לשלמה .1

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ?במי התקיימה קללת הזב .2

 ________________________________________________________  ?במי התקיימה קללת הצרעת .3

 ____________________________________________ ?ובמי היא התקיימה" מחזיק בפלך"מהי קללת  .4

 ________________________________________________________ ?במי התקיימה קללת נופל בחרב .5

 ________________________________________________________ ?במי התקיימה קללת חסר לחם .6

 _____________________ (.י"ראה פירוש רש)תהא לוטא ולא תהא לאטה : הסבר את המשפט שמביאה הגמרא .7

___________________________________________________________________________________ 
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 א"מט עדף : (המשך)הריגת יואב בן צרויה  (63

 ניסיונות ההצטדקות של יואב

 __________________________________________________ ?ד הצדיק יואב את מעשה הריגת אבנרכיצ .1

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?היה מותר לאבנר להרוג באותו מקרה שעליו דיבר יואב, לדעת שלמה, מדוע .2

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?מה שכנע בסופו של דבר את שלמה שאסור היה לאבנר להרוג .3

___________________________________________________________________________________ 

? מרד במלכות לדעת יואב במה. שהוא מרד במלכות יואב הצדיק את מעשה הריגת עמשא בטענה .4

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?לא היה עמשא מורד במלכות, לדעת שלמה, מדוע .5

___________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ ?היה יואב עצמו מורד במלכות, לדברי שלמה, מדוע .6

___________________________________________________________________________________ 

ָעה: כח, א ב"כיצד הסבירה הגמרא את הפסוק במל .7 י ָנָטה יֹוָאב ִכי יֹוָאב ַעד ָבָאה ְוַהְשמֻׁ י ֲאֹדִנָּיה ַאֲחרֵּ  ֹלא ַאְבָשלֹום ְוַאֲחרֵּ

 __________________________________________________________________________ ?...ָנָטה

 ____________________________________________ ?ב אחרי אבשלוםלא נטה יוא, לפי רבי אלעזר, מדוע .8

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?לא נטה יואב אחרי אבשלום, לפי רבי יוסי ברבי חנינא, מדוע .9

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ?מי הם האצטגנינים של דוד .11

___________________________________________________________________________________ 

 _____________________ ?היה היחס בין המעשים של דוד ובין המעשים של יואב, ר כהנאלפי רבי אבא ב, מה .11

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?המחלוקת בין רב ובין רבי אבא בר כהנא, לפי הגמרא, מהי .12

___________________________________________________________________________________ 

 הריגת אבנר בידי יואב

כמו שכתוב והרג אותו , קרא לו לחזור, יואב שרצה להרוג את אבנר. שילחו דוד בשלום, לאחר שאבנר בא אל דוד לחברון

א: כז-כו, ב ג"שמו) ִעם יֹוָאב ַוּיֵּצֵּ י ַמְלָאִכים ִּיְשַלחוַ  ָדִוד מֵּ  ֶחְברֹון ַאְבנֵּר ַוָּיָשב. ָיָדע ֹלא ְוָדִוד ַהִסָרה ִמבֹור ֹאתוֹ  ַוָּיִשבּו ַאְבנֵּר ַאֲחרֵּ

הּו ר ַהַשַער תֹוְך ֶאל יֹוָאב ַוַּיטֵּ הּו ַבֶשִלי ִאתוֹ  ְלַדבֵּ ל ְבַדם ַוָּיָמת ַהֹחֶמש ָשם ַוַּיכֵּ כהנא למד מכאן שלאבנר רבי אבא בר . ָאִחיו ֲעָשהאֵּ

 .ובגללם הוא נהרג, היו שני חטאים הקשורים בבור וסירה

 _____________________ ?(בור וסירה גרמו לו לאבנר שנהרגה "י ד"ראה רש) מהו החטא של אבנר הקשור בבור .1

___________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________ ?(ה וסירה"י ד"ראה רש)החטא של אבנר הקשור בסירה מהו  .2

___________________________________________________________________________________ 

 _______________ ?(ה דין סנהדרי"י ד"ראה רש) מה למד רבי יוחנן מכך שכתוב שיואב היטה את אבנר לתוך השער .3

___________________________________________________________________________________ 

ר"מה למד רב יהודה בשם רב מדברי הפסוק  .4  _______________ ?(ה על עסקי שלו"י ד"ראה רש" )ַבֶשִלי ִאתוֹ  ְלַדבֵּ

___________________________________________________________________________________ 
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 א"מט עדף : (המשך)הריגת יואב בן צרויה  (73

 יואב הרג שני אנשים צדיקים וטובים ממנו

ה ַהֶמֶלְך לוֹ  ַוֹּיאֶמר(: לג-לא, א ב"מל)להרוג את יואב הוא אומר לו כך  ְיהֹוָיָדע ֶבן ְבָנָיהּוכאשר מצוה שלמה את   ִדֶבר ַכֲאֶשר ֲעשֵּ

י ַוֲהִסיֹרתָ  ּוְקַבְרתוֹ  בוֹ  ְפַגעּו ָעַלי יֹוָאב ָשַפְך ֲאֶשר ִחָנם ְדמֵּ ַעל מֵּ ית ּומֵּ ִשיב. ָאִבי בֵּ  ֲאָנִשים ִבְשנֵּי ָפַגע ֲאֶשר ֹראשוֹ  ַעל ָדמוֹ  ֶאת 'ה ְוהֵּ

ם ִמֶמנּו ְוֹטִבים ַצִדִקים ל ְצָבא ַשר נֵּר ֶבן רַאְבנֵּ  ֶאת ָיָדע ֹלא ָדִוד ְוָאִבי ַבֶחֶרב ַוַּיַהְרגֵּ  ְוָשבּו. ְיהּוָדה ְצָבא ַשר ֶיֶתר ֶבן ֲעָמָשא ְוֶאת ִיְשָראֵּ

יֶהם יתוֹ  ּוְלַזְרעוֹ  ּוְלָדִוד ְלֹעָלם ַזְרעוֹ  ּוְבֹראש יֹוָאב ְבֹראש ְדמֵּ ִעם עֹוָלם ַעד ָשלֹום ִיְהֶיה ּוְלִכְסאוֹ  ּוְלבֵּ  .'ה מֵּ

 ________________________________  ?צדיקים מיואבובים וטמי הם שני האנשים שלדברי שלמה היו  .1

 .דרשו אכין ורקין ואילו יואב לא דרשהיו טובים מיואב משום שהם הגמרא לומדת ששני האנשים הללו 

 _______________  ?(ה שהם דרשו אכין ורקין"י ד"ראה רש)באיזה מקרה דרש הראשון מביניהם אכין ורקין  .2

___________________________________________________________________________________ 

י שם "ובדברי רש, ראה לעיל בעמוד הגמרא בתחילת השורות הרחבות) מביניהם אכין ורקין השניבאיזה מקרה דרש  .3

 ______________________________________________________________ ?(ה אכין ורקין דרש"ד

___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________ ?(ה והוא לא היה דורש"י ד"ראה רש)באיזה מקרה לא דרש יואב אכין ורקין  .4

___________________________________________________________________________________ 

 _________ ?(ה והוא לא היה דורש"י ד"ראה רש)היו שני האנשים הללו צדיקים יותר מיואב , לדברי הגמרא, מדוע .5

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

הּו יֹוָאב ְבַיד ֲאֶשר ַבֶחֶרב ִנְשַמר ֹלא ַוֲעָמָשא(: י, כ)כתוב בספר שמואל ב  .6 מדוע לא נשמר עמשא מחרבו ... ַהֹחֶמש ֶאל ָבּה ַוַּיכֵּ

 __________________________________________________________________________ ?של יואב

 

 מעשיו הטובים של יואב

הגמרא לעיל כבר  .על פי הצדדים השליליים שלוודאגו שלא יראו אותו באופן שטחי רק , ל ראו את יואב באור מורכב"חז

ל מוסיפים "חז. הביאה את דברי רבי אבא בר כהנא שאילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה

 .ומזכירים מעשים טובים נוספים של יואב

ר (לד, א ב"מל)מר על יואב נא .1 יתוֹ  ַוִּיָקבֵּ  _____________________ ?ל על כך"מה היו שתי הדרשות של חז. ַבִמְדָבר ְבבֵּ

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ם .2 ן ַעל ַבְמָצד ָדִויד ַוּיֵֶּשב(: ז-ו, יא א"דבהי)נכתב , ְיבּוס ִהיא לאחר כיבוש ְירּוָשַלִ  ִמן ִמָסִביב ָהִעיר ַוִּיֶבן. ָדִויד ִעיר לוֹ  ָקְראּו כֵּ

 _______________ ?ור של יואב בפסוקמה דרשה הגמרא על התיא. ָהִעיר ְשָאר ֶאת ְיַחֶּיה ְויֹוָאב ַהָסִביב ְוַעד ַהִמלֹוא

___________________________________________________________________________________ 

 

 אבנר ועשאל
שאין , היא גם מלמדת שבהתאם לכך גם טען כלפי שלמה. ראינו לעיל שהגמרא מלמדת שיואב שפט בשער את אבנר כרוצח

" ניזיל לאבנר"בעקבות זאת אומרת הגמרא ששלמה אמר  .ון שהוא הרג את אבנר כגואל הדםכיו, לדון אותו עצמו כרוצח
הגמרא כותבת על , עם זאת. נראה מכאן שאבנר נחשב לרוצח על הריגת עשאל. "דינו של אבנר פטור אתה עליו"י פירש "ורש

ושלא מחה , ל דוד זכות באזני שאולהגמרא גם אומרת שאבנר נהרג בגלל שלא לימד ע. אבנר שהוא היה טוב וצדיק מיואב
אכן פרשנים שונים מסבירים ששלמה לא קיבל . ומכאן לכאורה שלא הגיע לו למות בגלל הריגת עשאל, בפניו על רדיפת דוד

. אלא שהעדיף לדון את יואב על מעשים שיואב לא יוכל להתווכח עליהם, את טענת יואב על כך שאבנר נידון כרוצח עשאל
 .א"ובמהרש; ד, ם בהלכות מלכים ט"כסף משנה על הרמב; א החדשות שמה"ת הרשב"כך התפרש בשו

 

 הדרן עלך נגמר הדין


