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 מצוות הבן על האב – 14סוגיה 
 

 ביאור המשנה – 1שלב 
 

 אנשים חייבין, ונשים פטורות,  -הבן על האב  כל מצות
 אחד אנשים ואחד נשים חייבין.  -וכל מצות האב על הבן 

 
 אנשים חייבין, ונשים פטורות,  -וכל מצות עשה שהזמן גרמא 

 אחד האנשים ואחד הנשים חייבין.  -וכל מצות עשה שלא הזמן גרמא 
 

אחד האנשים ואחד הנשים חייבין, חוץ  -גרמא  וכל מצות לא תעשה, בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן
 מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים.

 
 

 !/ הצע כותרת למשנה ?מהו נושא המשנה .1
פשט לשון המשנה )מה הן "מצוות הבן על האב", ומה הן "מצוות הסבר את הרישא של המשנה, לפי  .2

 האב על הבן"?(.
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 סכם בטבלה את חיוב האנשים והנשים במצוות השונות: .3

 

 
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .4
 – ת עשה שהזמן גרמאמצו -א
  – בל תקיף -ב

  – בל תשחית -ג
 –בל תטמא למתים  -ד

 
 
 
 

ות הבן על ומצ 
 האב

האב על ות ומצ
 הבן

 מצוות לא תעשה מצוות עשה

שהזמן 
 גרמא

שלא הזמן 
 גרמא

שהזמן 
 גרמא

שלא הזמן 
 גרמא

בל תקיף, בל 
תשחית, בל 

 תטמא למתים

  אנשים
    

  נשים
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 תרגום ומבנה – 2שלב 
 

 לפניך קטע הגמרא )מחולק לשלבים(.  .1
 תרגם את דברי הגמרא. .א
 .)שאלה; תשובה; הוכחה; דחייה, חיזוק וכדומה(כתוב מה תפקידו של כל משפט  .ב

 
 מאי כל מצות הבן על האב? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
אין לי אלא איש, אשה  -אילימא כל מצות דמיחייב ברא למיעבד לאבא, נשים פטורות? והתניא: איש 

 הרי כאן שנים!  - "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו: "(ויקרא יט, ג) כשהוא אומר  מנין?
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 אנשים חייבין, ונשים פטורות. -אמר רב יהודה, ה"ק: כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו 

 
_____________________________________________________________________ 

 
תנינא להא דת"ר: האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות; 

 מלמדו ליסטות.  -וי"א: אף להשיטו במים; רבי יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 ליסטות ס"ד? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 אלא, כאילו מלמדו ליסטות.

 
_____________________________________________________________________ 

 
 לו. מנלן? למו

 
_____________________________________________________________________ 

 
 . "ַוָיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְבנוֹ : "(בראשית כא, ד) דכתיב

 
_____________________________________________________________________ 

 
  ".ִהּמֹול ָלֶכם ָכל ָזָכר: "(בראשית יז, י) ינא למימהליה, דכתיבמיחייבי בי ד -והיכא דלא מהליה אבוה 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר ֹלא : "(בראשית יז, יד) מיחייב איהו למימהל נפשיה, דכתיב -והיכא דלא מהליה בי דינא 

 . "ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתהִיּמֹול ֶאת ְבשַ 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 איהי מנלן דלא מיחייבא? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ולא אותה.  - "ֹאתוֹ ", "ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו ֱאֹלִהים: "(בראשית כא, ד) דכתיב

 
_____________________________________________________________________ 

 
 אשכחן מיד, לדורות מנלן? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
: (דברים ג, כח) דכתיב –אינו אלא זירוז מיד ולדורות; זירוז  -תנא דבי ר' ישמעאל: כל מקום שנאמר צו 

ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְּמֵצהּו" ִמן ַהיֹום ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ָוָהְלָאה : "(במדבר טו, כג) דכתיב –, מיד ולדורות "ְוַצו ֶאת ְיהֹוׁשֻׁ
 ."ְלֹדֹרֵתיֶכם

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 לפדותו. מנלן? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 . "ֹכל ְבכֹור ָבֶניָך ִתְפֶדה: "(שמות לד, כ) דכתיב

 
_____________________________________________________________________ 

 
 . "ָפֹדה ִתְפֶדה: "(במדבר יח, טו) מיחייב איהו למפרקיה, דכתיב -והיכא דלא פרקיה אבוה 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ואיהי מנלן דלא מיפקדה? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
מצווה לפדות את אחרים, וכל שאינו מצווה  -ִתָפֶדה, כל שמצווה לפדות את עצמו  -" ִתְפֶדה"דכתיב: 

 אינו מצווה לפדות אחרים.  -ת את עצמו לפדו
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 ואיהי מנלן דלא מיחייבא למיפרק נפשה? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
מצווה לפדות את עצמו, וכל שאין אחרים  -, כל שאחרים מצווים לפדותו "ִתְפֶדה" - דכתיב: ִתָפֶדה

 אין מצווה לפדות את עצמו.  -מצווים לפדותו 
 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

 ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ולא בנותיך.  - "ָבֶניָך", "ֹכל ְבכֹור ָבֶניָך ִתְפֶדה: "(שמות לד, כ) דאמר קרא
 

_____________________________________________________________________ 
 

הוא קודם לבנו; רבי יהודה אומר: בנו קודמו, שזה מצותו על  -הוא לפדות ובנו לפדות   תנו רבנן:
 אביו, וזה מצות בנו עליו. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

הוא קודם לבנו, מאי טעמא? מצוה  -כל היכא דליכא אלא חמש סלעים  אמר רבי ירמיה: הכל מודין,
היכא דאיכא חמש משועבדים וחמש בני חורין, ר' יהודה סבר: מלוה דכתיב  -דגופיה עדיפא, כי פליגי 

דמיא, בהני חמש פריק לבריה, ואזיל כהן וטריף ליה לחמש משועבדים לדידיה;  בתורה ככתובה בשטר
 ורבנן סברי: מלוה דכתיב באורייתא לאו ככתובה בשטר דמיא, והילכך מצוה דגופיה עדיף. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ולה לרגל פודה את בנו ואחר כך עולה לרגל; ר' יהודה אומר: ע -ת"ר: לפדות את בנו ולעלות לרגל 

 ואח"כ פודה את בנו, שזו מצוה עוברת, וזו מצוה שאינה עוברת. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 כדקאמר טעמא, אלא רבנן מאי טעמייהו?  -בשלמא לר' יהודה 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 . "ְוֹלא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם: ")שם(, והדר "ֹכל ְבכֹור ָבֶניָך ִתְפֶדה: "(שמות לד, כ) דאמר קרא
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ."כֹור ָבֶניָך ִתְפֶדהֹכל בְ "ת"ר: מנין שאם היו לו חמשה בנים מחמש נשים, שחייב לפדות כולן? ת"ל: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 פשיטא, בפטר רחם תלא רחמנא! 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 כאן ראשית אונו, קמ"ל. מהו דתימא נילף בכור בכור מנחלה, מה להלן ראשית אונו, אף
 

_____________________________________________________________________ 
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 הבנה פשוטה – 3שלב 
 

 מה הן שתי האפשרויות לביאור המשפט "כל מצוות הבן על האב"? .1
 מדוע דוחה הגמרא את האפשרות הראשונה? .2
 א מפסוק זה? הסבר את אופן הלימוד.מה לומדת הגמר – "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו" .3
 ?)רש"י(לשחות מדוע, לדעת ה'יש אומרים', חייב האב ללמד את בנו  .4
  –וכו'  "האב חייב בבנו למולו, ולפדותותנו רבנן: " .5

 למי מסייעת ברייתא זו? .א
 במה מסייעת הברייתא לדבריו? .ב

 ?)רש"י(מדוע אב שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות  .6
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 :)רש"י(סכם בטבלה מה לומדת הגמרא מכל פסוק, והסבר את אופן הלימוד  .7

 

 
 סכם בטבלה מניין לומדת הגמרא את ההלכות הבאות, והסבר את אופן הלימוד: .8

 

 

 אופן הלימוד הלימוד מהפסוק הפסוק

ק ְבנֹו ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ל ַאְברָּ    ַויָּמָּ
  

ר כָּ ל זָּ ֶכם כָּ   ִהּמֹול לָּ
  

ר ֲאֶשר לֹא ִיּמֹול ֶאת  כָּ ֵרל זָּ ְועָּ
ה תֹו ְוִנְכְרתָּ ְרלָּ    ְבַשר עָּ

ה   ֹאתֹו ֱאֹלִהים ַכֲאֶשר ִצוָּ
  

ַע ְוַחְזֵקהו  ְוַצו ֶאת ְיהֹושֻׁ
   ְוַאְּמֵצהו

ה ה'  ִמן ַהיֹום ֲאֶשר ִצוָּ
ה ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלאָּ הָּ    וָּ

 אופן הלימוד מהפסוק הפסוק שממנו נלמדת ההלכה ההלכה

  ות את בנוהאב חייב לפד
  

  הבן חייב לפדות את עצמו
  

לפדות  מצווהאינה  םהא
   את בנה

לפדות  מצווההאישה אינה 
 את עצמה

 
  

לפדות את  מצווההאב אינו 
   בתו
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נחשבת מצוות עשה שהזמן גרמא או מצוות  ללידת הבכור( 30-)הנוהגת מהיום ההאם מצוות פדיון הבן  .9
 וע?? מד)רש"י(עשה שאין הזמן גרמא 

  – "הוא לפדות ובנו לפדות" .10
 באיזה מקרה מדובר )לפי הסברו של רבי ירמיה(? .א
 הסבר את המחלוקת הבסיסית של חכמים ורבי יהודה, ואת השלכתה על המקרה המדובר. .ב

  – "לפדות את בנו ולעלות לרגל" .11
 הסבר את סברת רבי יהודה. .א
 הסבר את טעמם של חכמים. .ב

  – "בכור בכור מנחלה" .12
 בים ללמוד מגזרה שווה זו?מה היינו חוש .א
 מדוע אין עושים גזרה שווה זו? .ב

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .13
  –לפדותו  -א
  –ללמדו אומנות  -ב
  –להשיטו במים  -ג
  –ליסטות  -ד
  –חמש סלעים  -ה
  –מצוה דגופיה  -ו

 –משועבדים  -ז
  –בני חורין  -ח
  –מלוה הכתובה בתורה  -ט
  –מצוה עוברת  -י

  –פטר רחם  -יא
 –ראשית אונו  -יב

 
 
 
 
 

 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי 
 ישמעאל

רבי ישמעאל 
 בן אלישע

תנאים )דור 
 שלישי(

ראש ישיבה 
 בדרום

קיבא; מחבר המכילתא דרבי חברו הטוב של רבי ע
ישמעאל; היה בקי באגדות; בילדותו נשבה והובא 

 לרומי, ור' יהושע )רבו( פדאו בממון רב

רבי 
 יהודה

רבי יהודה בר 
 עילאי

תנאים )דור 
 רביעי(

ראש המדברים 
 בכל מקום

ישב באושא; למד אצל רבי ישמעאל ורבי טרפון, ואת 
ה'ספרא' עיקר תורתו למד אצל רבי עקיבא; ערך את 

 )מדרש הלכה על ספר ויקרא(; היה עני מרוד

רב יהודה בר  רב יהודה
 יחזקאל

 אמוראים 
 )דור שני, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

תלמידם של רב ושמואל; ראש הדור לאחר פטירת רב 
הונא; שמואל אמר עליו ש"אין זה ילוד אישה" )אלא 

 מלאך(

רבי 
 ירמיה

כינויו: "אמרי 
 במערבא"

)דור אמוראים 
רביעי, ארץ 

 ישראל(
 

נולד בבבל, ובצעירותו עלה לארץ ישראל; היה מראשי 
החכמים בארץ ישראל; כינה את התלמוד הבבלי 
 "במחשכים", ואת אמוראי בבל "בבלאי טפשאי"
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 תוספות – 4שלב 
 

 אותותוד"ה 
 

מן שמחמתן נראה היה להחשיב את מצוות המילה כמצוות עשה שהז שתי סיבותהתוספות העלו  .1
 גרמא.

 מה הן שתי הסיבות? .א
 מדוע סיבות אלו אינן מספיקות כדי להחשיב את המילה למצוות עשה שהזמן גרמא? .ב
 לאור דברי התוספות, האם מצוות פדיון הבן תיחשב מצוות עשה שהזמן גרמא? נמק תשובתך. .ג

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 ואיהיתוד"ה 
 

 לפדות את עצמה? מדוע אי אפשר ללמוד מהמילה "בניך" שאישה אינה צריכה .1
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 

 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 5שלב 
 

 לימוד אומנותלימוד תורה ו
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 דשנה יד מרק קידושין פמשנה, מסכת 
 ;ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו ,ה וקלהילעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקי :רבי מאיר אומר

אלא הכל  ,שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות ,שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות
 ...לפי זכותו

 
שאדם אוכל משכרה  ;ח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהמני :רבי נהוראי אומר

כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה  .ושאר כל אומנות אינן כן ,בעולם הזה וקרן קיימת לעולם הבא
אלא משמרתו  ,אבל התורה אינה כן ,הרי הוא מת ברעב - סורין ואינו יכול לעסוק במלאכתויאו לידי י

 .וה בזקנותוונת לו אחרית ותקונות ,מכל רע בנערותו
 

  ד"ה לעולם ילמד עמוד א פבדף קידושין חידושי אגדות  ,מהרש"אאליעזר איידלס,  ואלהרב שמ
 ,ודאי דלא פליג ,אלא תורהאת בני ואיני מלמד נהוראי דקאמר מניח אני כל אומנות שבעולם  ביר

מניח אני הקביעות של כל האומנות ואני מלמדו  כי קאמראלא דה .וצריך כל אדם ללמוד אומנות
  .תורה בקבע ואומנות עראי

 
אבל  ,חו לקבוע לו אומנות כבדהוותו שאז הוא בכדהאומנות אינו עומד לאדם אלא בילד ה שאמרוז

 ל ידיאבל התורה אינה כן דע .כדי פרנסתו ל כךכשבא לידי זקנה או חולי אינו יכול לעשות מלאכה כ
 . יה וקלה שיכול לעשות גם בימי זקנה מתברכת לו וזה וזה נתקיים בידויהתורה המלאכה נק

 
 ?ברמה כזודווקא מדוע  מה טיב לימוד האומנות שנדרש האב ללמד את בנו לדעת רבי נהוראי? .1
 ללימוד תורה? בין לימוד מקצועהמהותי מה ההבדל  .2

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ד"ה רבי נהוראי עמוד אפב דף קידושין  ,יהושע פנילק, פהרב יהושע 

 בידר נראה לכאורה. תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעולם אומניות כל אני מניח :אומר נהוראי ביר
 נמי ואמרינן ,אומנות בנו ללמד אדם דחייב (א"ע טכ)בפרק קמא  לעיל דאמרינן הא ליה לית נהוראי
  ".בטילה סופה ארץ ודרך מלאכה עמה שאין תורה כל" (ב משנה ב פרק) אבות בפרקי

 
 דאין ,ארץ ודרך תורה ללמוד אדם כל מידת דודאי .פליג דלא ,שפיר אתי בסמוך דפרישית דלמאי אלא

 לסטיות לידי אושיב אפשר ס ושלוםח ם כןוא ,אחרים ל ידיע נעשית מלאכתו שיהא לכך זוכה אדם כל
 ותלמודו וממולח זריז שבנו שראה לפי ,כן אמר עצמו כלפי נהוראי ביר אמנם .התורה בזיון לידי או

 ,אחרים ל ידיע נעשית יהא שמלאכתו גמור וצדיק גמור למיד חכםת שיהא ןיבעני בידו מתקיים
 בתורה לפרנסתו לחוש לו ואין תורה אלא מלמדו ואינו שבעולם אומניות כל דמניח אמר ום הכיומש
 גם" )משלי כ, יא(" נער יתנכר במעלליו גם"ד ,אחרים ל ידיע נעשית יהא שמלאכתו כיון ארץ דרך עם
  .)משלי כב, ו(" ממנה יסור לא יזקין כי

 
 אומנות ומי חייב בו?מי פטור מלימוד  .3
 ?ובמה נחלקו ,על מה מסכימים המהרש"א והפני יהושע .4

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

  ד"ה וללמדו סימן שוביאור הלכה ישראל מאיר הכהן מראדין,  ירב
דיש סוברין דצריך האב ללמד לבנו תורה וגם ללמדו אומנות  .ין בגמראידע דתנאים איפלגו בזה הענ

נהוראי אמר מניח אני  ביוהתנא ר .(בוריםיך כתב בשלטי הגכ –אם מלמדו שידע לסחור  וא הדיןוה)
שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם  ,כל אומנות שבעולם ואיני מלמד לבני אלא תורה בלבד

אבל תורה עומדת לו לאדם בילדותו ובעת זקנתו כשהוא  ,בעת ילדותו ולעת זקנתו מת מוטל ברעב
  .חלש

 
וגם בעת שהוא עוסק  ,להיללמדו מתח לי עלמאצריך לכו ,גם זה שמלמד לבנו אומנות כל מקוםומ

וגם עוד  ,נים מאיסור גזליימצא במלאכתו גופא כמה עני י לא הכידא .תורה ויראת שמים ,במלאכתו
ובפרט בימינו שהכל מתפזרין במקומות הרבה אשר אין עם  ,תקלות רבות ופרצת הדת לגמרי ח"ו

אם לא יהיה קבוע בנפשו מנעוריו ידיעת התורה ושמירת  .שם םה מצוייישראל שומרי דת התור
 עלול ח"ו שיחלל שבת במלאכות גמורות שיש בהן חיוב סקילה.  ,המצות

 
כל תורה שאין עמה : "אמרו ,ומצלי מן החטא (סוריםימן הי)ואפילו בלמוד התורה שידוע שהיא מגני 

נות ודאי גוררת עוובו ,מוד המלאכה בלא תורהיבל ל שכןכ ,)אבות ב, ב(" סופה בטלה וגוררת עוןמלאכה 
 .הרבה וגם פרצת הדת בכללו ח"ו

 
ללמדו מתחלה וגם בעת שהוא עוסק במלאכתו  לי עלמאצריך לכומדוע "גם זה שמלמד לבנו אומנות  .5

 "?תורה ויראת שמים
 .(ע"א טקידושין כ)במשנה במחלוקת רבי נהוראי והתנא המשנה ברורה' הסבר את הכרעתו של  .6

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה ספרו שם מלא החכם

 מהרש"א
רבי שמואל 

אליעזר 
 ידלסיא

חידושי הלכות 
י אגדות וחידוש

 )לתלמוד(
ראש ישיבה  אחרונים

 בפוזנא

ה בו ובישיבתו תו, מרת איידל, תמכחותנ
: ת, ולכן נקרא על שמהרבו במשך שנים

הן כרב בערים שונות ; כישל איידל(=איידל'ס )
התקבל בחיבה בכל ; פירושו לתלמוד בפולין

 הישיבות

פני 
 יהושע

יעקב הרב 
 יהושע

 פלק )יושע(

 ני יהושעפ
 אחרונים רוש לתלמודפי)

רב וראש ישיבה 
בלבוב; רבה של 

 ט דמייןפרנקפור

 )ברלין, מיץ קהילות שונות בגרמניהרב ב
נהרגה כל משפחתו בהיותו רב בלבוב  ;(ועוד

מהתמוטטות ביתו, ורק הוא ניצל; מראשי 
  הלוחמים בשבתאות

חפץ 
 חיים

רבי ישראל 
מאיר הכהן 

 ןדימרא

משנה ברורה 
; ביאור הלכהו

חפץ חיים 
 וןושמירת הלש

ראש ישיבת  אחרונים
 ראדין

מחבר ספר קה אשתו; התפרנס מחנות שהחזי
'משנה ברורה' שהתקבל כספר הפסיקה 

עודד את לימוד העיקרי אצל קהילות אשכנז; 
חפץ 'המכונה כנה לגאולה; הלכות קדשים כה

 לכות לשון הרעהעל שם ספרו ב חיים'
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 ]חלק א'[ חובת לימוד תורה - 15סוגיה 
 

 תרגום ומבנה – 1שלב 
 

 לפניך קטע הגמרא )מחולק לשלבים(.  .1
 תרגם את דברי הגמרא. .א
 .תשובה; הוכחה; דחייה, חיזוק וכדומה()שאלה; כתוב מה תפקידו של כל משפט  .ב

 
 ללמדו תורה. מנלן? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 . "ְוִלַּמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם: "(דברים יא, יט) דכתיב

 
_____________________________________________________________________ 

 
 . "ּוְלַמְדֶתם: "(דברים ה, א) מיחייב איהו למיגמר נפשיה, דכתיב -והיכא דלא אגמריה אבוה 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 איהי מנלן דלא מיחייבא? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
אינו  -מצווה ללמד, וכל שאינו מצווה ללמוד  -, כל שמצווה ללמוד "ּוְלַמְדֶתם" "ְוִלַּמְדֶתם"דכתיב: 

 מצווה ללמד. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
מצווה ללמד את עצמו, וכל שאין אחרים  -, כל שאחרים מצווין ללמדו "ּוְלַמְדֶתם" "ְוִלַּמְדֶתם"דכתיב: 

 אין מצווה ללמד את עצמו.  -מצווין ללמדו 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ולא בנותיכם.  -ולמדתם אותם את בניכם דאמר קרא: 
 

_____________________________________________________________________ 
 

הוא קודם לבנו; ר' יהודה אומר: אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים  -ת"ר: הוא ללמוד ובנו ללמוד 
 בנו קודמו.  -בידו 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה 
 מיחדדין שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין אפי' ביממא הוו 
שפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רבנן, מיתזקי, אמר להו: לא ליתיב ליה אינש או

אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא 
 איתרחיש ניסא, סכינתין. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
שא אשה י -ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה, ואם א"א לו בלא אשה  -ת"ר: ללמוד תורה ולישא אשה 

 ואח"כ ילמוד תורה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה: נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה. ר' יוחנן אמר: ריחיים בצוארו 

 עסוק בתורה? וי
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 ולא פליגי: הא לן, והא להו. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 תולדות החכמים

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי 
ראש המדברים בכל  תנאים )דור רביעי( רבי יהודה בר עילאי יהודה

 מקום

ישב באושא; למד אצל רבי ישמעאל ורבי טרפון, ואת עיקר 
תורתו למד אצל רבי עקיבא; ערך את ה'ספרא' )מדרש הלכה 

 על ספר ויקרא(; היה עני מרוד

ייו: מר שמואל, מכינו שמואל
 אריוך, שבור מלכא

אמוראים )דור 
חבירו הגדול של 'רב'; היה כפוף לו; היה רופא גדול ובקי  ראש ישיבת נהרדעא ראשון, בבל(

 באסטרונומיה, בדיני ממונות ובדיני טריפות 
רב 

 אמוראים  רב יהודה בר יחזקאל יהודה
 )דור שני, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

ואל; ראש הדור לאחר פטירת רב הונא; תלמידם של רב ושמ
 שמואל אמר עליו ש"אין זה ילוד אישה" )אלא מלאך(

אמוראים )דור שני,   רבי יוחנן
 ארץ ישראל(

ראש ישיבת טבריה; 
מסדר התלמוד 

 הירושלמי

גדול הדור, שגם אמוראי בבל היו כפופים לו; היה יתום 
בעל מלידה משני הוריו; למד אצל רבי יהודה הנשיא; היה 

 כוח גופני גדול, יופי נדיר ועושר רב; עשרת ילדיו מתו בחייו 

רב אחא 
  בר יעקב

 אמוראים
רביעי, -)דור שלישי
 בבל(

תלמידו של רב הונא; האריך ימים, ואפילו רב פפא )דור  מראשי העיר פפוניא
 חמישי( היה תלמידו; רבא אמר עליו ש"אדם גדול הוא"

 אמוראים  אביי
 ()דור רביעי, בבל

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

היה יתום מאביו ומאמו וגדל אצל דודו רבה; היה גדול 
מחבירו רבא, ושניהם הטביעו חותמם על התלמוד הבבלי 

שנקרא 'הוויות אביי ורבא'; בכל יום שישי הייתה יוצאת בת 
 קול מן השמיים ואומרת לו 'שלום עליך'
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

 את ההלכות הבאות, והסבר את אופן הלימוד: סכם בטבלה מניין לומדת הגמרא .1
 

 
לדעת חכמים,  –ן צריך האב להקדים את לימוד התורה של בנו ללימוד התורה של עצמו באיזה אופ .2

 ?)רש"י(ולדעת רבי יהודה 
מדוע בתחילה שלח רב אחא בר יעקב את בנו ללמוד תורה אצל אביי, ומדוע לבסוף החליט ללכת  .3

 בעצמו?
 ?, ומה קרה כתוצאה מכך)רש"י(אביי ותלמידיו היכן היה ממוקם בית המדרש של  .4
 ?)מה קורה בדרך כלל אצל שאר המזיקים(מה היה מיוחד במזיק שהיה מצוי בבית המדרש של אביי  .5
 הסבר את העצה של אביי להרוג את המזיק. .6
 ?)רש"י(מה עשה רב אחא בר יעקב כשהמזיק הופיע לפניו  .7
 ?)רש"י(היכן היה מרכז לימוד התורה בתקופת שמואל ורבי יוחנן  .8
 את אישה ללימוד תורה?באילו מקרים יש להקדים נשי .9

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .10
  –מזיק  -א
  –בי רבנן  -ב

  –ריחיים בצווארו  -ג
  –הא לן והא להו  -ד

 
 

 אופן הלימוד מהפסוק הפסוק שממנו נלמדת ההלכה ההלכה
האב חייב ללמד את בנו 

 תורה
 
  

הבן חייב ללמד את עצמו 
 תורה

 
  

האם אינה חייבת ללמד את 
   בנה

האישה אינה חייבת ללמד 
 את עצמה

 
  

את  למדל מצווההאב אינו 
   בתו
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 תוספות – 3שלב 
 

 תוד"ה הא
 

 ?לן" ומי הם "להו"()מי הם "כיצד מתפרש הביטוי "הא לן והא להו", לפי פירוש רש"י  .1
לפי פירוש רש"י, מה הסיבה לכך שבני בבל צריכים לישא אישה ואחר כך ללמוד תורה, ומה הסיבה  .2

 שבני ארץ ישראל צריכים ללמוד תורה תחילה?
 מדוע לדעת ר"ת בני ארץ ישראל הנושאים אישה תחילה לא יינצלו מהרהור עבירה? .3
ד ַבּזֹוָנה ְוַהַילְ " .4 לֶּ על מי קרא רבי אביתר פסוק זה, ומה קשה  – (יואל ד, ג)" ָדה ָמְכרּו ַבַיִין ַוִיְׁשתּוַוִיְתנּו ַהיֶּ

 מכאן על פירוש רש"י?
 ?)מי הם "לן" ומי הם "להו"(כיצד מתפרש הביטוי "הא לן והא להו", לפי פירוש ר"ת  .5
ישה, ומה הסיבה לפי פירוש ר"ת, מה הסיבה לכך שבני בבל צריכים ללמוד תורה ורק אחר כך לישא א .6

 שבני ארץ ישראל צריכים לישא אישה תחילה?
 

 סכם בטבלה את מחלוקת רש"י ור"ת בעניין לימוד תורה ונשיאת אישה: .7
 

 
  –וכו'  "ואין תימה" .8

 מה תמוה, לכאורה, בפירושו של ר"ת? .א
 ות תמיהה זו?כיצד מיישבים התוספ .ב
 הסבר את הסיוע שהביאו התוספות לדבריהם מהביטוי "הא לן והא להו" שהוזכר במסכת שבת. .ג

  –וכו'  "ומיהו קשה" .9
 במסכת ברכות. רב חסדא ורבי יוחנןהסבר את מחלוקת  .א
 מה הקשתה הגמרא על דברי רב חסדא, וכיצד תירצה את הקושיה? .ב
 ה הקושי שעולה מסוגיה זו על פירושו של ר"ת?מ .ג
 שהציעו התוספות לקושי זה. )הראשון(הסבר את התירוץ  .ד
 הסבר את התירוץ של ה"ר יצחק לקושי זה. .ה
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 בני ארץ ישראל בני בבל 
 הטעם הדין הטעם הדין

  רש"י
    

  ר"ת
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 תולדות החכמים

 

 יכום התוספותס

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

 רש"י
רבי שלמה 
יצחקי )בן 

 יצחק(
ראש ישיבה  ראשונים

 בטרוייש )צרפת(

גדול המפרשים בכל הזמנים. כתב פירוש לכל התנ"ך ולרוב 
נכדיו התלמוד; היה בקי גדול בדקדוק ובחכמות נוספות; חתניו ו

 הם מחשובי בעלי התוספות

רבנו יעקב תם  ר"ת
מגדולי בעלי התוספות ומנהיגי הדור; נכדו של רש"י; כתב גם  מבעלי התוספות ראשונים )רבנו תם(

 ספר חידושים לתלמוד )ספר הישר(; ניצל בנס ממסעות הצלב 

רבנו יצחק  ר"י
מלא מקומו; רוב דברי התוספות תלמידו ואחיינו של ר"ת, ומ מבעלי התוספות ראשונים )הזקן(

 שלא הוזכרו בשם, הם מדבריו
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 עיונים – 4שלב 
 

 חובת האב ללמד את בנו תורה
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 ז-, הלכות אהלכות תלמוד תורה פרק א ,רמב"ם

, ואין "בר בםולמדתם אותם את בניכם לד" :)דברים יא, יט( קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר]א[ ...
 שכל החייב ללמוד חייב ללמד.  ,שה חייבת ללמד את בנהיהא
 

והודעתם " :)דברים ד, ט( כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר]ב[ 
אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל  ,ולא בנו ובן בנו בלבד ".לבניך ולבני בניך

אלו  "בניך"מפי השמועה למדו  ".ושננתם לבניך" :)דברים ו, ז( ינן בניו, שנאמרהתלמידים אף על פי שא
וה ואם כן למה נצט ".ויצאו בני הנביאים" :)מלכים ב, ב, ג( שהתלמידים קרויין בנים שנאמר ,תלמידיך

 ובן בנו לבן חבירו.  ,להקדים בנו לבן בנו ?על בנו ועל בן בנו
 

מדו אביו חייב מי שלא לִ  .נםי, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחוחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו]ג[ 
וכן אתה מוצא  ".ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" :)דברים ה, יא( ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר

מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי  ,בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה
 תלמוד. 

 
ואם היה בנו נבון ומשכיל  .הוא קודם לבנו ,רה ויש לו בן ללמוד תורההיה הוא רוצה ללמוד תו]ד[ 

ואף על פי שבנו קודם לא יבטל הוא, שכשם שמצוה עליו  .בנו קודם ,להבין מה שילמוד יותר ממנו
  ..ללמד את בנו כך הוא מצווה ללמד עצמו.

 
שמע "ו ד( ,)דברים לג" משהתורה צוה לנו "משיתחיל לדבר מלמדו  ?מאימתי אביו חייב ללמדו תורה]ו[ 

ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע הכל לפי  .)שם ו, ד(" ישראל
 בוריו, ומוליכו אצל מלמד התינוקות. 

 
וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה  .נותן לו שכרו ,היה מנהג המדינה ליקח מלמד התינוקות שכר]ז[ 

הגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד בשכר, אבל תורה שבעל פה אסור מקום שנ .שבכתב כולה
אף אתם למדתם  ,מדתיינם לימה אני בח - )דברים ד, ה(" מדתי אתכםיראה ל"ללמדה בשכר שנאמר 

 - נםילא מצא מי שילמדו בח .למדו בחנם כמו שלמדתם ממני - וכן כשתלמדו לדורות .נם ממנייבח
" ואל תמכור"תלמוד לומר  ?יכול ילמד לאחרים בשכר .)משלי כג, כג(" נהאמת ק" :ילמדו בשכר שנאמר

 מדו רבו בשכר.י, הא למדת שאסור לו ללמד בשכר אף על פי של)משלי שם(
 

 ציין את מקורן של ההלכות ברמב"ם מתוך סוגייתנו. .1
 מתי מתחילה חובת האב ללמד את בנו תורה, ומתי היא מסתיימת? .2
 פי דברי הרמב"ם. לעהסבר את הפסוק  – (משלי כג, כג) "ֹכרֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ִתְמ " .3
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 פרק א סעיף ו ,הלכות תלמוד תורה ,שולחן ערוך הרבהרב שניאור זלמן מלאדי, 
לשכור מלמד לבנו שילמדנו כל התורה  ין צריךבזמן הזה שכל התורה שבעל פה היא כתובה לפנינו א

אלא שילמדנו להבין היטב בתלמוד ברוב המקומות גם בהלכות וסוגיות העמוקות עם רוב  ,שבע"פ
ויעמידנו על עיון ההלכה למעשה שיוכל לעיין בעצמו ללמוד ולהבין  ,אחרוניםהפוסקים ראשונים ו

ואזי יוכל הבן ללמוד  ,ולהורות כל הלכה למעשה מתוך עיון בתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים
ות ובעצמו כל התלמוד והפוסקים לידע כל ההלכות של תורה שבע"פ שהן פירוש התרי"ג מצ

 מדו המלמד. וכן כל התנ"ך ודרשות ההגדות.ין כאלו לודקדוקיהן בטעמיהן ומקוריה
 

רק תורה לבדה כי סומכים שילמוד בעצמו  ,ולכן לא נהגו עכשיו ללמד להתינוק כל התנ"ך כבימיהם
. ומכל מקום צריך ל פהבימיהם שלא היו הנקודות וטעמים כתובים אלא בע ה שאין כןמ ,כשיגדיל

ות והמשפטים שהתלמוד והתורה שבהן כתובות המצ ללמדו ולחזור עמו פעמים רבות כל פרשיות
 מפרשן והפסוקים והתיבות ואותיות שבהן הן נדרשין תמיד בתלמוד.

 
ל דה זו שיוכל ללמוד ולהבין בעצמו בלי מלמד כל ההלכות שבתורה שבעיאך אם הבן אינו מגיע למ

מדנו היטב כל התורה חייב לשכור לו מלמד שיכריחנו ויל ,בטעמיהן או שאינו חפץ ללמוד בעצמו הפ
וגם לחזור עמו פעמים רבות עד שיהיה זוכר ויודע פעם אחת כל ההלכות  ,שבכתב ושבע"פ כולה

ת וכי גם הכפייה לכוף את הבן ללמוד ולידע כל התורה היא בכלל מצו .שבתורה שבע"פ בטעמיהן
 שהרי הכתוב מדבר בקטנים שצריך לכופם. ",ולמדתם אותם את בניכם"עשה של 

 
 ,שידע פעם אחת כל ההלכות בטעמיהן וחוזר ושוכח מפני שאינו רוצה לחזור על לימודו בעצמו ואחר

ת עשה וקיים מצו - מדו היטב עד שידע כל התורה כולהיכי מאחר של ,הרי האב כבר יצא ידי חובתו
כל שהבן אפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק  ,אך מכל מקום .וגו' "ולמדתם אותם את בניכם"של 
וכן להדריכו בדרך מוסר  .מוטל עליו מדברי קבלה לכופו לעסוק בתורה - יכולת ביד האב לכופו ויש

 :שנאמר ,דהיינו עד שיהא בן כ"ד שנה ,ויראת שמים בכל דרכיו והנהגותיו בעוד ידו תקיפה על בנו
שנה עד בן דהיינו מבן ט"ז  ,דרך שכל ימיו יהא מתנהג בו חנוך לו בנערותו -" חנוך לנער על פי דרכו"

סורין ותוכחות ויותר מבן יואל תכביד י ,שקודם ט"ז שנה אין בו דעת לקבל תוכחות כל כך ,כ"ד שנה
 .כ"ד יש לחוש שמא יבעט

 
על חובת האב ללמד את  זו כיצד משפיעה עובדה – "בזמן הזה כל התורה שבעל פה היא כתובה לפנינו" .4

 בנו תורה בימינו? 

 לילדים, וממה נובע שינוי זה? שבכתביין לימוד התורה מהו השינוי שנעשה בימינו בענ .5

 לכך שגם כפיית הבן ללמוד היא בכלל המצווה. )הגאון רבי ]שניאור[ זלמן(הסבר את הוכחת הגר"ז  .6

 מהי התקופה העיקרית שבה מצווה האב לחנך את בנו, ומה מוטל על האב לעשות לבנו בתקופה זו? .7
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 לימוד תורה לנשים
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, יורה דעה סימן רמו סעיף ו
 יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש, מפני שאינה מצווה ועושה.  - שה שלמדה תורהיא
 

ן דעתן וו חז"ל שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אייואף על פי שיש לה שכר, צ
 מכוונת להתלמד, ומוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן. 

 
מה דברים . בדבר עבירה( רוש:)פיאמרו חכמים: כל המלמד את בתו תורה, כאילו מלמדה תיפלות 

אינו כמלמדה  - לה, ואם מלמדהי; אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחל פהבתורה שבע אמורים?
 תיפלות. 

 
 יסרליש )הרמ"א(, הגהות לשולחן ערוך, שםרבי משה א

שה אינה חייבת ללמד י. וא)אגור בשם סמ"ג(שה ישה ללמוד דינים השייכים לאיחייבת הא ומכל מקום
 אם עוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה, חולקת שכר בהדייהו. כל מקוםאת בנה תורה, ומ

 
 

 ורה?אין לאב ללמד את בתו תמהי הסיבה שבגינה הורו חכמים ש .1
מדוע סברו חכמים שהמלמד את בתו תורה שבעל פה כאילו לימדה תיפלות, ואילו המלמד את בתו  .2

 תורה שבכתב אינו נחשב כמלמדה תיפלות?
 הבא שלוש דוגמאות לנושאים בתורה שגם האישה חייב ללמוד. .3
 מדוע אישה העוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה חולקת עמם את שכר הלימוד? .4
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 גוענייני אמונה, פרק  הרב דוב ליאור, דבר חברון, השקפה
צריכים להבין את הרמב"ם שכתב שאסור ללמד את בתו תורה: מהו הלימוד שעליו דיבר הרמב"ם? 

שעיקר מה שחז"ל  )שו"ת מהרי"ל סימן קצט(מביא בשם מהרי"ל  )דעת תורה, יו"ד, סימן רמו, סעיף ו(המהרש"ם 
 הקפידו לאסור על בתו הוא עלי לימוד גמרא בעיון.

 
)בראשית ב, מהפסוק: "ויבן ה' אלוקים את הצלע"  )נידה מה ע"ב(שהיא לא מבינה! חז"ל דרשו לא מפני 

מלמד שנתן הקב"ה בינה יתרה באישה. אישה יכולה להבין. יש לה ראש ללמוד כימיה, ללמוד  – כב(
מתמטיקה. חז"ל לא אמרו שנשים אינן מבינות, אלא שמבחינת האמת לימוד גמרא הוא לימוד תורה 

 ות אחרת. במה
 

צריך לדעת: כל הלימודים חשובים, אבל הקשה ביותר הוא לימוד גמרא בעיון. בן תורה שניסה פעם 
לפצח סוגיה, להבין קושיה לפי רש"י, לפי תוספות, לפי הר"ן, לפי ה'מלחמות', יודע שיכולות להיות 

ה נושאים. יש הרבה שיטות איך להסביר את הקושיה, מה המקשן חשב, ויש לזה השלכה לכמה וכמ
סוגיות שבהן יש שבע שיטות ראשונים איך להסביר את הקושיה ואת התירוץ בגמרא. להסביר את 
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המחלוקת בין השיטות, מדוע רש"י אינו סובר כמו תוספות, מה אילץ אותו לפרש אחרת, מדוע רבנו 
ש"י, איך תם אינו יכול לסבור כמו הרי"ף, איך מהרש"א הבין את רש"י, איך מהרש"ל הבין את ר

ראשונים אחרים מתמודדים עם אותה הבעיה: רמב"ן, רשב"א, ריטב"א, מה ההבדל ביניהם, ובעיקר 
מה הנפקא מינה בין השיטות. רבי עקיבא איגר, ה'קצות', ה'נתיבות', החתם סופר, ועוד גדולי ישראל, 

בעיון. ואין זה  איך כל אחד האיר בתבונתו את הקטע הזה בגמרא. להבין בעמקות ובעמל, זהו לימוד
 מתאים לנשים.

 
חז"ל שהכירו את תכונת הנשים לעומקן, ידעו בחכמתם הגדולה שיש לימודים שאינם מתאימים 

 לא מפני שהן אינן מבינות, אלא שהעניין מצד עצמו אינו תואם את תכונות נפשן העדינה. ,לנשים
ימוד דורש ריכוז כל לימוד תורה והעמל הקשה והמפרך שהוא דורש מקשה מאד על הנשים. הל

הכוחות הנפשיים והתמסרות מלאה אך ורק לנושאים התורניים. אין הדבר דומה לכל לימוד שבעולם. 
לכן חז"ל אמרו שאין לנשים לעסוק בתלמוד תורה בצד העיוני והלימודי הקשה שבו. אולם ודאי 

רח חיים, דהיינו שהאישה צריכה ללמוד ולדעת את כל ההלכות למעשה במה שכלול בשולחן ערוך או
דיני תפילה, ברכות, שמירת שבתות ומועדי ישראל. וכן כשרות וטהרת המשפחה, ובזמן שהמקדש 

 היה קיים גם בנושאי טומאה וטהרה, עליהן להוסיף וללמוד גם אמונה ומוסר.
 

לסיכום, יש תחומים רבים שיש על הנשים ללמוד, אבל לא את הצד העיוני שבלימוד התלמוד. כמו 
ימוד חכמה פנימית דורש הכנות רבות וטהרה גדולה, עד שקשה לנשים לעמוד בכך. אין כאן כן, ל

פגיעה בכבודן, אלא שלימוד עיוני אינו מתאים לתכונות שלהם. חז"ל קבעו שלכלל הנשים אין זה 
מתאים, מצד תכונתן, והן עלולות להוציא דברי תורה לדברי הבאי )כפי שכותב הרמב"ם(. ישנן נשים 

ות שחפצות בלימוד עיוני ואצלם הלימוד נובע מתוך כוונה כנה וטהורה; אבל לכלל הנשים, אין בודד
 זה מתאים לטבען.

 
 שאר החכמות? מהו ההבדל המהותי בין לימוד תורה בעיון ובין לימוד .5
 מדוע לימוד זה אינו תואם לתכונות הנפש של רוב הנשים? .6

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 

  , אות ידהרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה, חלק א, פתיחה
: )ד"ה נשים(נפסק להלכה שאישה מברכת ברכות התורה. והקשה הגר"א  )סימן מז סעיף יד(בשולחן ערוך 

את בנותיכם", וכיצד  ולא –הרי נשים פטורות מתלמוד תורה, שנאמר: "ולמדתם אותם את בניכם" 
יכולה לברך "וציוונו"? ותשובתו היא, שאישה יכולה לברך גם על מצוות עשה שהזמן גרמן, שאינה 

אישה אינה רשאית  )או"ח סימן תקפט סעיף ו(חייבת בהן. אולם הדבר תמוה, שהרי לדעת מרן המחבר 
 ת ברכת התורה.לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא, ואילו כאן הוא עצמו פסק שאישה מברכ

 
תירץ שאישה חייבת ללמוד את הדינים שהיא מקיימת, והיא מברכת  )סימן מז סעיף קטן יד(המגן אברהם 

על לימוד זה. וקשה: שהרי באישה, שאינה חייבת במצוות תלמוד תורה, לימוד ההלכות אינו מצווה 
שהוכיח  )ח"א סימן ו אות א(וי ועיין שו"ת בית הל אלא הכשר מצווה בלבד, ועל הכשר מצווה אין מברכין.

 אפילו באותן הלכות שהיא צריכה לדעת, כי זו לא מצווה אלא הכשר מצווה. שהדברים אמורים
 

כתב בשם אביו הגר"ח מבריסק, שאמנם נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, אך  )הל' ברכות(והגרי"ז 
כלל מצוות תלמוד תורה. וברכת אינן מופקעות מעצם ה'חפצא' של תלמוד תורה. ולכן לימודן הוא ב
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התורה, לדעתו, אינה על מצוות הלימוד אלא על עצם ה'חפצא' של לימוד התורה. והדברים סתומים 
 וחתומים לכאורה.

 
ולפי דברינו הדברים מיושבים היטב. אמנם אישה פטורה מחיוב אישי ללמוד תורה מצדת מצוות 

פטורה מחובת ה'חפצא' שהתורה תילמד בישראל.  ה'גברא' שבדבר. אך בהיותה חלק מהציבור אין היא
וכשהיא מסייעת ללימוד התורה בישראל, היא מקיימת את המצווה הציבורית, כמו זבולון המסייע 

 ליששכר... ולכן היא מברכת את ברכת התורה. ואולי לזה התכוון הגרי"ז בשם הגר"ח.
 

 הסבר את קושיית הגר"א על דברי השולחן ערוך. .7
 ת הגר"א ואת תמיהה הרב אריאל על תשובה זו.הסבר את תשוב .8
 הסבר את תירוץ המגן אברהם לשאלה הנ"ל, ואת קושיית הרב אריאל על תירוצו. .9

 הסבר את תשובת הגרי"ז בשם הגר"ח על פי הסברו של הרב אריאל. .10
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה ספרו החכם
רבי משה בין 

מימון 
 )רמב"ם(

משנה 
הודית ראש הקהילה הי ראשונים תורה

 במצרים

מעמודי ההלכה וההוראה בישראל; מחבר ספר 'משנה 
תורה' )י"ד החזקה(, ספר המצוות, פירוש המשניות, 

 מורה הנבוכים

רבי יוסף 
 קארו

שולחן 
 ראש רבני צפת אחרונים ערוך

לפורטוגל נולד בטולדו )ספרד(, גלה עם מגורשי ספרד 
לתורכיה, ואחר כך עלה לארץ ישראל והתיישב ומשם 

בצפת. ספרו 'שולחן ערוך' זכה להיות ספר ההלכה 
 הבסיסי בכל בית ישראל

רבי משה 
איסרליש 

 )רמ"א(

הגהות 
לשולחן 

 ערוך
 רב וראש ישיבת קרקוב אחרונים

; נולד בקרקוב )פולין(; הוסמך גדול הפוסקים באשכנז
מחבר ההגהות )'ספר המפה'( על  ; 13לרבנות בגיל 

 השולחן ערוך
רבי שניאור 

 מליאדי זלמן
שולחן 

תלמידו של המגיד ממעזריטש; מנהיג החסידות  מייסד חסידות חב"ד  ערוך הרב
 ברוסיה הלבנה

הרב דוב 
 ליאור

שו"ת דבר 
 זמננו חברון

 –רב העיר קריית ארבע 
חברון; ראש ישיבת 
ההסדר 'ניר' )קריית 

 ארבע(

נולד בפולין, ובזמן השואה ברח עם משפחתו לרוסיה; 
ר; למד בכפר הרא"ה ובישיבת 'מרכז הוריו מתו בסיבי

הרב'; כיהן כעשר שנים כרבו של כפר הרא"ה, ואח"כ 
 חברון-כרב העיר קרית ארבע

הרב יעקב 
 אריאל

שו"ת 
באהלה של 

 תורה
 רב העיר רמת גן זמננו

ממנהיגי הציונות הדתית; למד בישיבת כפר הרא"ה 
שנה כרב המושב כפר  25-וב'מרכז הרב'; שימש כ

ישיבת ההסדר ב'ימית'; נשיא מכון מימון, ראש 
 ה'תורה והארץ
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 ]חלק ב'[ חובת לימוד תורה - 15סוגיה 
 

 תרגום ומבנה – 1שלב 
 

 לפניך קטע הגמרא )מחולק לשלבים(.  .1
 תרגם את דברי הגמרא. .א
 .)שאלה; תשובה; הוכחה; דחייה, חיזוק וכדומה(כתוב מה תפקידו של כל משפט  .ב

 
 

בדרב המנונא דאדם גדול הוא, א"ל: כשיבא לידך הביאהו לידי. כי משתבח ליה רב חסדא לרב הונא 
אתא, חזייה דלא פריס סודרא, א"ל: מאי טעמא לא פריסת סודרא? א"ל: דלא נסיבנא. אהדרינהו 

 לאפיה מיניה, א"ל: חזי, דלא חזית להו לאפי עד דנסבת. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 כל ימיו בעבירה.  -רב הונא לטעמיה, דאמר: בן עשרים שנה ולא נשא אשה 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 בעבירה סלקא דעתך? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 אלא אימא: כל ימיו בהרהור עבירה. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ישמעאל: עד כ' שנה, יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם מתי ישא אשה, אמר רבא, וכן תנא דבי ר' 

 כיון שהגיע כ' ולא נשא, אומר: תיפח עצמותיו. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
הוה אמינא  דנסיבנא בשיתסר, ואי הוה נסיבנא בארביסר, -חסדא: האי דעדיפנא מחבראי  אמר רב

 לשטן גירא בעיניך. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
בר אמי: אדידך על צוארי דבריך, משיתסר ועד עשרים ותרתי, ואמרי לה: מתמני א"ל רבא לר' נתן 

 סרי עד עשרים וארבעה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ר' יהודה ורבי נחמיה, חד אמר: משיתסר ועד עשרים  - (משלי כב, ו)" ר ַעל ִפי ַדְרכוֹ ֲחֹנְך ַלַנעַ "כתנאי: 

 ותרתין, וחד אמר: מתמני סרי ועד עשרים וארבעה. 
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
אמר רב יהודה אמר שמואל: כגון זבולון בן דן, שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד, הלכות 

 ואגדות. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 זו תורה!  -אין מלמדו משנה; ואמר רבא: מקרא  -מיתיבי: למדו מקרא 
 

_____________________________________________________________________ 
 

דאילו התם  -שלמדו אבי אביו, ולא כזבולון בן דן  -כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן, כזבולון בן דן 
 מקרא, משנה ותלמוד, הלכות ואגדות, ואילו הכא מקרא לבד. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ולא בני בניכם, ומה אני  - (דברים יא, יט)" ֶאת ְבֵניֶכם ְוִלַּמְדֶתם ֹאָתם"ואבי אביו מי מיחייב? והתניא: 

? לומר לך, שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו (דברים ד, ט)" ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך"מקיים 
 הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות! 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
בני בניכם מנין?  אין לי אלא בניכם, - "ְוִלַּמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם"הוא דאמר כי האי תנא; דתניא: 

 ולא בנותיכם.  -? בניכם "ְבֵניֶכם"; א"כ, מה ת"ל "ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך"ת"ל: 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
דברים ד, ) אמר ריב"ל: כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, שנאמר

 . "יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָת ִלְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב: "(ם ד, יש) , וסמיך ליה"ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניָך": (ט
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
רבי חייא בר אבא אשכחיה לריב"ל, דשדי דיסנא ארישיה וקא ממטי ליה לינוקא לבי כנישתא, א"ל: 

יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָת ִלְפֵני ה' "יך ליה , וסמ"ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך"מאי כולי האי? א"ל: מי זוטר מאי דכתיב 
? מכאן ואילך, רבי חייא בר אבא לא טעים אומצא, עד דמקרי לינוקא ומוספיה. רבה "ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב

 בר רב הונא לא טעים אומצא, עד דמייתי לינוקא לבית מדרשא. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 "ְוִׁשַנְנָתם"? אל תקרי "ְוִׁשַנְנָתם ְלָבֶניָך: "(דברים ו, ז) דכתיב אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניא, מאי

 לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד.  - אלא ושלשתם
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 מי יודע כמה חיי? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ליומי.  -לא צריכא 

 
_____________________________________________________________________ 

 
" ָגחֹון"ים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים: וא"ו דשהיו סופר -לפיכך נקראו ראשונים סופרים 

ויקרא )" ְוִהְתַגָלח"חציין של תיבות,  - (ויקרא י, טז)" ָדֹרׁש ָדַרׁש"חציין של אותיות של ס"ת,  - (ויקרא יא, מב)

ְוהּוא ַרחּום "לים, עי"ן דיער חציין של תה - (תהלים פ, יד)" ְיַכְרְסֶמָנה ֲחִזיר ִמָיַער"של פסוקים,  - (יג, לג
 חציו דפסוקים.  - (תהלים עח, לח)" ְיַכֵפר ָעֹון

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 בעי רב יוסף: וא"ו דגחון מהאי גיסא, או מהאי גיסא? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 א"ל: ניתי ס"ת ואימנינהו! מי לא אמר רבה בר בר חנה: לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנאום?
 

_____________________________________________________________________ 
 

 א"ל: אינהו בקיאי בחסירות ויתרות, אנן לא בקיאינן. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 והתגלח מהאי גיסא, או מהאי גיסא?   בעי רב יוסף:
 

_____________________________________________________________________ 
 

 א"ל אביי: פסוקי מיהא ליתו לימנוי'! 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 בפסוקי נמי לא בקיאינן, 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ַוֹיאֶמר : "(שמות יט, ט) אחא בר אדא אמר, במערבא פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי דכי אתא רב
 . "ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאֶליָך ְבַעב ֶהָעָנן
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_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
תנו רבנן: חמשת אלפים ושמונה מאות ושמונים ושמונה פסוקים הוו פסוקי ס"ת, יתר עליו תהלים 

 שמונה, חסר ממנו דברי הימים שמונה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
אל תגמגם ותאמר  -שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר  -" ְוִׁשַנְנָתם"תנו רבנן: 

ָקְׁשֵרם ַעל : "(משלי ז, ג) וגו', ואומר "ָאתְ  ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאֹחִתי: "(משלי ז, ד) לו, אלא אמור לו מיד, שנאמר
תהלים ) , ואומר"ְכִחִצים ְבַיד ִגבֹור ֵכן ְבֵני ַהְנעּוִרים: "(תהלים קכז, ד) , ואומר"ְתֵבם ַעל לּוַח ִלֶבָךֶאְצְבֹעֶתיָך כָ 

תהלים קכז, ) , ואומר"ִחֶציָך ְׁשנּוִנים ַעִּמים ַתְחֶתיָך ִיְפלּו: "(תהלים מה, ו) , ואומר"ִחֵצי ִגבֹור ְׁשנּוִנים: "(קכ, ד

 . "י ַהֶגֶבר ֲאֶׁשר ִמֵלא ֶאת ַאְׁשָפתֹו ֵמֶהם ֹלא ֵיֹבׁשּו ִכי ְיַדְברּו ֶאת אֹוְיִבים ַבָשַערַאְׁשרֵ : "(ה
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 ? "ֶאת אֹוְיִבים ַבָשַער"מאי 

 
_____________________________________________________________________ 

 
א: אפי' האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים אמר רבי חייא בר אב

, אל "ְבסּוָפה: "(במדבר כא, יד) זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר
 תקרי בסּוָפה אלא בסֹוָפּה. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
סם תם, נמשלה תורה כסם חיים; משל, לאדם שהכה את בנו מכה  - (דברים יא, יח)" ְוַשְמֶתם"ת"ר: 

כתו, ואמר לו: בני, כל זמן שהרטיה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה גדולה והניח לו רטיה על מ
מה שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא, ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי; 
כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל: בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם 

, ואם אין "ֲהלֹוא ִאם ֵתיִטיב ְשֵאת": (בראשית ד, ז) תם נמסרים בידו, שנאמראין א -עוסקים בתורה 
, ולא עוד, אלא שכל משאו "ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ": )שם( אתם נמסרים בידו, שנא' -אתם עוסקין בתורה 

ְוַאָתה ִתְמָׁשל ": )שם( , ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר"ְוֵאֶליָך ְתׁשּוָקתוֹ ": )שם( ומתנו בך, שנאמר
 . "בוֹ 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ָריו: "(בראשית ח, כא) ת"ר: קשה יצר הרע, שאפילו יוצרו קראו רע, שנאמר  . "ִכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְנעֻׁ
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_____________________________________________________________________ 
 

 . "ל ַהיֹוםַרק ַרע כָ : "(בראשית ו, ה) אמר רב יצחק: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר
 

_____________________________________________________________________ 
 

צֹוֶפה : "(תהלים לז, לב) ואמר ר"ש בן לוי: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר
ה' : "(ם לז, לגש) לו, שנאמר , ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול"ָרָׁשע ַלַצִדיק ּוְמַבֵקׁש ַלֲהִמיתוֹ 

 . "ֹלא ַיַעְזֶבנּו ְבָידוֹ 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
רש, אם אבן הוא נימוח, ואם ברזל תנא דבי ר' ישמעאל: בני, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המד

ם ה' ּוְכַפִטיׁש ְיֹפֵצץ ָסַלע: "(ירמיהו כג, כט) הוא מתפוצץ, שנאמר , אם אבן הוא "ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָכֵאׁש ְנאֻׁ
 ."ֲאָבִנים ָׁשֲחקּו ַמִים: "(איוב יד, יט), ואומר "הֹוי ָכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים: "(ישעיהו נה, א) נימוח; שנאמר
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 תולדות החכמים
 

 
 
 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי 
 יהושע

רבי יהושע בן 
 חנניה

תנאים )דור 
 שני(

ראש ישיבה 
בפקיעין; אב 

 בית הדין

היה לוי, ושירת בבית המקדש עם המשוררים; בימי 
נשיאותו של רבן גמליאל התמנה להיות אב בית הדין; 

, עם קיסר היה עני גדול; הצטיין בוויכוחים עם המינים
 רומי ועם חכמי אתונה

רבי 
 ישמעאל

רבי ישמעאל בן 
 אלישע

תנאים )דור 
 שלישי(

ראש ישיבה 
 בדרום

חברו הטוב של רבי עקיבא; מחבר המכילתא דרבי 
ישמעאל; היה בקי באגדות; בילדותו נשבה והובא 

 לרומי, ור' יהושע )רבו( פדאו בממון רב

רבי 
 יהודה

רבי יהודה בר 
 עילאי

ור תנאים )ד
 רביעי(

ראש המדברים 
 בכל מקום

ישב באושא; למד אצל רבי ישמעאל ורבי טרפון, ואת 
עיקר תורתו למד אצל רבי עקיבא; ערך את ה'ספרא' 

 )מדרש הלכה על ספר ויקרא(; היה עני מרוד
רבי 

תנאים )דור   נחמיה
 מתלמידיו החשובים של רבי עקיבא;   רביעי(

  רבי יצחק
תנאים )דור 

י, חמיש-רביעי
 בבל(

 ישב בעיר נהר פקוד; חבירו של רבי נתן 

רבי 
יהושע בן 

 לוי
 

אמוראים )דור 
ראשון, ארץ 

 ישראל(
 

חכם ובקי באגדה; היה חסיד מופלג שלא טעם טעם 
מיתה ונכנס ישירות לגן עדן; פניו כפני מלאך; זכה 
 תדיר לגילוי אליהו; פגש את המשיח ודיבר איתו 

 שמואל
מכינוייו: מר 

אריוך,  שמואל,
 שבור מלכא

אמוראים )דור 
 ראשון, בבל(

ראש ישיבת 
 נהרדעא

חבירו הגדול של 'רב'; היה כפוף לו; היה רופא גדול 
 ובקי באסטרונומיה, בדיני ממונות ובדיני טריפות 

רב יהודה בר  רב יהודה
 יחזקאל

 אמוראים 
 )דור שני, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

לאחר פטירת רב תלמידם של רב ושמואל; ראש הדור 
הונא; שמואל אמר עליו ש"אין זה ילוד אישה" )אלא 

 מלאך(

 אמוראים   רב הונא
 )דור שני, בבל(

ראש ישיבת 
 סורא

גדול האמוראים בדורו, שאף חכמי ארץ ישראל היו 
כפופים לו; מלבד חכמתו היה חסיד גדול ומדקדק 

בהלכה; היה עני מרוד עד שרבו )רב( ברכו בעושר; נקבר 
 ישראל במערת רבי חייא ובניו בארץ

  רב חסדא
אמוראים )דור 

שלישי, -שני
 בבל(

ראש ישיבת 
 סורא

תלמידו של רב )והתחתן עם נכדתו( וחברו של רב הונא; 
היה עני והתעשר מעשיית שכר; בעת פטירתו לא היה 

 מלאך המוות יכול להתקרב אליו עד שהבהילו
רב 

אמוראים )דור   המנונא
 ו של רב; היה הזקן שבחבורהתלמיד  שני, בבל(

רבי חייא 
  בר אבא

אמוראים )דור 
שלישי, ארץ 

 ישראל(
 

מחשובי האמוראים בארץ ישראל; נולד בבבל ועלה 
לארץ ישראל; תלמידו המובהק של רבי יוחנן; היה עני 

 מרוד

רבה בר 
אמוראים )דור   רב חנה

 שלישי(

נחותא )מעביר 
תורות ארץ 
 ישראל לבבל(

יה מגיע הרבה לארץ ישראל; תלמיד נולד בבבל, וה
מובהק של רבי יוחנן ורבי אלעזר; סיפר מראות 

מופלאים ממסעותיו; נשא לאישה את נכדתו של רב 
 יהודה

רב אחא 
אמוראים )דור   בר אדא

היה בארץ ישראל וחזר לבבל; היה תלמיד של רב ורב   שלישי, בבל(
 המנונא, והאריך ימים עד תקופת רבא

ראים )דור אמו  רב יוסף
 שלישי, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

היה סומא; היה 'סיני' )בקי במשניות ובברייתות 
כנתינתן מסיני(; בסוף ימיו חלה ושכח את תלמודו, עד 

תעניות כדי שלא תמוש  120שאביי חזר והזכיר לו; צם 
 התורה מזרעו

  רב ספרא
אמוראים )דור 

רביעי, -שלישי
 בבל(

 

גדול"'; היה מספר פעמים אמרו עליו שהיה "אדם 
בארץ ישראל; היה דובר אמת בלבבו; אביי קרע עליו 

בפטירתו משום ש"הלכותיו מצויות כל יום בבית 
 המדרש"

  אביי
 אמוראים

)דור רביעי, 
 בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

היה יתום מאביו ומאמו וגדל אצל דודו רבה; היה גדול 
מוד מחבירו רבא, ושניהם הטביעו חותמם על התל

הבבלי שנקרא 'הוויות אביי ורבא'; בכל יום שישי 
הייתה יוצאת בת קול מן השמיים ואומרת לו 'שלום 

 עליך'

רבא בריה דרב  רבא
 יוסף בר חמא

 אמוראים
)דור רביעי, 

 בבל(

ראש ישיבת 
 מחוזא

מגדולי אמוראי בבל; לאחר שנפטר אביי בפומבדיתא 
ו ירש את מקומו ופתח את הישיבה במחוזא; במות

 –התפצלה הישיבה לשתיים: רב נחמן בר יצחק 
בנרש; היה עשיר מופלג וחכם  –בפומבדיתא, ורב פפא 

 וחריף ביותר
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

 מי אמר למי, ועל מי ש"אדם גדול הוא"? .1
 בפניו של רב המנונא?להסתכל מדוע רב הונא לא הסכים  .2
 עשרים? גיל דמדוע סברו האמוראים שיש להזדרז בנישואין ע .3
 באיזה גיל התחתן רב חסדא, ומדוע היה מעדיף להתחתן לפני כן? .4
הסבר הוראה זו לפי שני הפירושים של  – "אדידך על צוארי דבריך, משיתסר ועד עשרים ותרתי" .5

 רש"י, וציין מהו הפירוש העיקרי לדעתו.
 ?)רש"י(להורים ולמחנכים הסבר את הדרכת הפסוק  – (משלי כב, ו) "ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל ִפי ַדְרכֹו" .6
 ?)רש"י(לדעת רבי יהודה ולדעת רבי נחמיה  –מהו 'גיל הנעורים'  .7

 
 ?)רש"י(מי היה זבולון בן דן  .8
)בשלב כיצד הבינה הגמרא את השאלה בהוא אמינא  – "עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה?" .9

 ?)רש"י(, וכיצד הבינה שאלה זו למסקנה הראשון(
 תי השאלות הנ"ל?מהי תשובת הגמרא לש .10
 סכם בטבלה את דרשות התנאים מן הפסוקים הבאים: .11

 

 
 ?)רש"י(, ומה גרם לכך מה היה מוזר בהתנהגותו של רבי יהושע בן לוי .12
 ?)רש"י(רב הונא לאכול לארוחת הבוקר, ומתי היה אוכל ארוחה זו מה נהג רבה בר  .13
 ?)רש"י(" ְוִׁשַנְנָתםמדוע יש לקרוא "ושילשתם" במקום " .14
 ?)רש"י(הסבר את ההבדל בין 'משנה' ל'תלמוד'  .15

 
 של הפסוקים הבאים:את המיקום  סכם בטבלה .16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדוע רב יוסף לא היה יכול לספור את האותיות ולהשיב על שאלותיו? .17
 , וכמה פסוקים יש בספר דברי הימים?כמה פסוקים יש בספר תורה, כמה פסוקים יש בספר תהילים .18

 
 ?)רש"י(מה צריך האדם לעשות כדי שדברי התורה יהיו מחודדים בפיו  .19
א" .20 ה ִתְקרָּ ע ַלִבינָּ ְת וֹמדָּ ה ֲאֹחִתי אָּ ְכמָּ כיצד לומדים מפסוק זה שדברי התורה צריכים  – "ֱאֹמר ַלחָּ

 ?אפשרויות ברש"י( 2)להיות מחודדים בפינו 
 ?)רש"י(" ּוִריםְבֵני ַהְנעמי הם " .21
 ?)רש"י(מדוע העוסקים בתורה נעשים אויבים זה את זה  .22
ה" .23 ֵהב ְבסופָּ ַמר ְבֵסֶפר ִמְלֲחֹמת ה' ֶאת וָּ  .)רש"י(הסבר את הפסוק על פי דרשת הגמרא  – "ַעל ֵכן ֵיאָּ

 הלימוד מהפסוק הפסוק ברייתא

ם ֶאת  1 ְוִלַּמְדֶתם ֹאתָּ
 ְבֵניֶכם

 
 
 

ֶניָך ְוִלְבֵני  2 ם ְלבָּ ְוהֹוַדְעתָּ
ֶניָך   בָּ

 
 
 

 מיקום מקור הפסוק

 ויקרא יא, מב ןֹוָגח
 
 

ַרש ֹרש דָּ  קרא י, טזוי דָּ
 
 

ח   ויקרא יג, לג ְוִהְתַגלָּ
 

ה ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמנָּ
ַער   תהלים פ, יד ִמיָּ

 

ֹון   תהלים עח, לח ְוהוא ַרחום ְיַכֵפר עָּ
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את ֹרֵבץ ְוֵאֶליָך ְתשוקָּ " .24 ל בֹוֲהלֹוא ִאם ֵתיִטיב ְשֵאת ְוִאם לֹא ֵתיִטיב ַלֶפַתח ַחטָּ ה ִתְמשָּ הסבר  – "תֹו ְוַאתָּ

 .)רש"י( את הפסוק על פי דרשת חז"ל בסוגייתנו
 ?)רש"י(באלו שעות ביום מתחדש היצר הרע על האדם  .25

 
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .26
  –פריסת סודר  -א
  –דיסנא  -ב
  –ינוקא  -ג

  –בי כנישתא  -ד
  –אומצא  -ה
  –במערבא  -ו

  –נומי  -ז
  –מנוול  -ח

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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 תוספות – 3שלב 
 

 לאתוד"ה 
 

 כיצד יש לחלק את זמן הלימוד לדעת רש"י? .1
 מה היה קשה לתוספות בפירושו של רש"י? .2
 לחלק את זמן הלימוד לדעת התוספות? כיצד יש .3
 ?(בסמוךבדברי רב עמרם גאון המובאים גם )עיין  מה תיקן רב עמרם גאון, ומדוע .4

 
 ברכות השחר, סדר רב עמרם גאון

, כך מצוי בשאלות 'ישמעאל ביר'ולדרוש ב 'איזהו מקומן'ולשנות ב 'צו'וסדר שכתבנו לקרוא ב
 :יהושע בן חנניה בידאמר רב ספרא משום ר ?ראיה מניןותשובות, וכך מנהג כל ישראל באספמיא. ו

לעולם ישלש אדם שנותיו שליש  -' ושלשתם'אלא  "ושננתם"אל תקרא  "?ושננתם"מאי דכתיב 
 ומשנינן לא צריכא, ליומי. ?!במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד, ומקשינן מי ידע שניא כמה חיי

 
 ישב מנהג זה?מה היה קשה לרבנו תם על מנהג העולם, וכיצד י .5

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תולדות החכמים

 

 תוספותסיכום ה

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רב עמרם 
 גאון

רב עמרם 
ראש ישיבת  גאונים בר ששנא

 סורא

שנה(;  1150חי במאה הט' בבבל )נפטר בערך ד"א תרל"ה; לפני כ
בסידורו )'סדר רב עמרם גאון'( ערך את תפילות השנה והמנהגים, 

 בסיס נוסח התפילה של כל עם ישראלוהוא הפך ל

 ר"ת
רבנו יעקב 
תם )רבנו 

 תם(
מבעלי  ראשונים

 התוספות
מגדולי בעלי התוספות ומנהיגי הדור; נכדו של רש"י; כתב גם ספר 

 חידושים לתלמוד )ספר הישר(; ניצל בנס ממסעות הצלב 
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 נקראו תוד"ה

 
 היכן מצאנו שנקראו הראשונים 'סופרים'? .1
 אל נקראו 'סופרים' לפי הסבר הירושלמי?מדוע חכמי ישר .2

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 אל  תוד"ה
 

 מדוע הותר לתלמיד חכם לשנות מדיבורו במסכתא, ומה קשה מכך על האמור בסוגייתנו? .1
 לפי הסבר ר"ת, באיזה מקרה צריך לומר 'איני יודע', ובאיזה מקרה צריך להשיב כהוגן? .2

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 אם תוד"ה
 

לַ " .1 ם ה' וְכַפִטיש ְיֹפֵצץ סָּ ֵאש ְנאֻׁ ִרי כָּ  – "עֲהלֹוא ֹכה ְדבָּ
מי מפוצץ את מי לפי משמעותו הפשוטה של הפסוק, ומי מפוצץ את מי לפי דרשת חז"ל  .א

 בסוגייתנו ובמסכת סנהדרין?
 הסבר את משמעות ההבדל בין גרסת הרשב"ם לגרסת התוספות בסוגיה בסנהדרין. .ב
 במה שונה הגרסה שהביאו התוספות לסוגייתנו, וכיצד היא מתיישבת עם פשט לשון המקרא? .ג
 את הצעת ר"ת להסבר הפסוק. הסבר  .ד
 כיצד המדרש מסייע להסבר ר"ת? .ה

 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 4שלב 
 

 נ"ךלימוד התחשיבות  – שליש מקרא
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 אשנה מ זטרק שבת פמשנה, מסכת 
ומפני מה  ...בין שקורין בהן ובין שאין קורין בהן )בשבת( מצילין אותן מפני הדליקה - כל כתבי הקודש
 .מפני ביטול בית המדרש ?אין קורין בהם

 
 רש"י מסכת שבת דף קטו עמוד א

 שמפטירין בהן בשבת בבית הכנסת. ,כגון נביאים -בין שקורין בהן 
 

ורבינו הלוי אמר: דאפילו יחידים אין קורין בהן, כדקתני טעמא  .כגון כתובים -בין שאין קורין בהן 
משום ביטול בית המדרש, דמשכי לבא, ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים שעסוקין במלאכה כל 

 ר והיתר, וטוב להן לשמוע מלקרות בכתובים.ימות החול, ובתוך הדרשה היו מורין להן הלכות איסו
 
 ח חיים, סימן סח רשו"ת בית אפרים, או ,רב אפרים זלמן מרגליותה

הוא... ונראה  למוד תורההמבטל מלימוד משנה והתלמוד לקרות בנביאים וכתובים, בכלל ביטול ת
 ל שכןוגמרא, ומכדאפילו בלימוד נביאים וכתובים בדרשות המקראות, הוי ביטול לגבי לימוד משנה 

, שאין קורין בכתובים בשבת מפני ביטול בית 'כל כתבי'בקריאה בעלמא. ומשנה מפורשת בפרק 
איסור והיתר וטוב להם לשמוע  כותש"י שם לפי שבתוך הדרש היו מורים להם הלש רריהמדרש, ופ

ין בהם ודורשין אף על פי שאמרו אין קורין בהם אבל שונ :(קטז ע"ב)מלקרות בכתובים, ואמרינן התם 
 בהם, אלמא דבקריאה בעלמא ודאי ביטול בית המדרש הוא.

 
וכן נראה ממה שאמרו חז"ל במדרש, שדוד המלך ע"ה ביקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא ...

 פרשכשיאמרו שירות ותשבחות שבתהלים יקבלו שכר כעוסק בנגעים ואהלות, והרי דוד אמרה לס
למה היה צריך לבקש רחמים. אלא ודאי דאין ערוך  ם כןים... ואכמבואר במדרש ח הקודשתהלים ברו

תיו, ו, שאין מקבלין שכר כעוסק בחוקי אלהים ותורח הקודשלעוסק במקרא אף על פי שנאמר ברו
 ולכך ביקש רחמים שיקבלו שכר על אמירת תהלים כעוסק בנגעים ואהלות. 

 
רא שאין מקבל שכר כלל, אלא שאין ונראה דמה דמשמע שאין קבלת שכר לעוסק במקרא, לאו למימ

כנגד כולם... ואפשר דמי שיש לו  למוד תורהלו שכר הראוי לעמלי תורה ששכרו מרובה כדאמרינן ות
לב לעסוק במשנה ותלמוד, ועוסק במקרא ומבטל ממשנה ותלמוד, אינו מקבל שכר כלל, ויצא שכרו 

 בהפסידו.
 

מה ניתן ללמוד מכך על היחס בין לימוד ההלכה מדוע הקריאה בכתובים בשבת נחשבת ביטול תורה, ו .1
 ללימוד הנ"ך?

 מדוע לימוד ההלכות חשוב לאין ערוך מאשר לימוד המקרא, לדעת הרב מרגליות? .2
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 , סימן תקיז, אות י חיים חרשו"ת אבני נזר, או ,ב אברהם בורנשטיין מסוכוטשובהר
, לא אאמין שיצאו דברים אלו מפי אותו צדיק, שלא יקיים תלמוד 'בית אפרים'מה שכתב בשם ה

חז"ל בעלי הש"ס והמדרש שפירשו כל דברי המגילה ודרשו נם טרחו יתורה בלימוד מגילה. ואם כן בח
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בה דרשות?! ולפי דבריו היה כל יגיעם לריק חס ושלום... ומי התיר להם זה לבטל מדברי תורה 
  ?!ולעשות מדרש מגילת אסתר

 
אלא ודאי מגילת אסתר תורה, כמו נביאים וכתובים, כי יש בה כמה לימודים בכל קוץ וקוץ, הן בנגלה 

 סתר. והרי מגילת אסתר מכלל ספרי קודש, שצריך תלמיד חכם להיות בקי בהם.הן בנ
 

 , אחי השל"ה, הגהות ספר יש נוחלין, מודפס בסוף השל"הויץהורו רבי אברהם
ודאי שלימוד המקרא הוא הלימוד הראשון והעצמי לכל אשר ירצה להיות בשם 'בעל תורה' יכונה. ווב

שאנו משליכין אחר גוונו תורתו, הדברים שיצאו מפיו יתברך  וגם מה נדבר ומה נצדק לפניו יתברך
 בעצם וראשונה.

 
: "בקול )ספרי, פרשת ראה, פה(", שדרשו רז"ל ּוְבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: "(דברים יג, ה)ולדעתי שזה גם כן נכלל בפסוק 

או אם הנביאים"... ואין הפרש בעולם אם היו הנביאים עצמם בחיי חייהם ושמענו לדבריהם מפיהם 
דבריהם חיים וקיימים... ואם כן אי לא ילמדם וידעם ובקי בהם, היאך ישמע בקולם ויעשם. ואף למי 

אי אפשר שיהיה שום לימוד בעולם דומה לגמרי ללימוד המקרא, דהיינו תורה  –שתורתו אומנותו 
עולם לפטור נביאים וכתובים מתחילתן ועד סופן, ושיהא בקי בהם. על כן אין שום טענה והתנצלות ב

 האדם עצמו מזה.
 

על זה אמר ...אמרו שהאדם צריך לשלש שנותיו, שליש היום במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד. 
ר"ת ז"ל שמי שמילא כרסו ממעדני המקרא ובקי בכל כ"ד ספרי הקודש, ככלה בכ"ד קישוטיה, אז אין 

לשום לב על ספרי המקרא להיות צריך לעסוק בכל יום שליש, כי תלמוד בבלי בלול מהכל. אבל שלא 
 בקי בכ"ד קישוטי הכלה הכלולה מהכל, חלילה להעלות זה על הלב ולפרוק עול תורה.

 
 , ומדוע סירב להאמין לה?'בית אפרים'בשם הה'אבני נזר' מהי השמועה ששמע  .3
לכך שלימוד המקרא הוא "הלימוד הראשון והעצמי" לכל  הורוויץמה הנימוק שמביא רבי אברהם  .4

 י התורה?בעל
 ?"ּוְבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו"מדוע הלימוד בספרי הנביאים נכלל בציווי התורה  .5
ובין חובת לימוד  )שאנו סומכים על לימוד התלמוד הבבלי הבלול מהכל(מדוע אין סתירה בין דברי ר"ת  .6

 המקרא?
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 משנהת לימוד החשיבו – שליש משנה
 

 שישידרך חיים על אבות פרק הרב יהודה ליווא, מהר"ל מפראג, 
כי לגמרי  ... ו לפני מלך מלכי המלכיםנאחריתנו בבואומה נעשה ל... מוד הדור הזהיין לייש לעיין בענ

ִכי ְדַבר ה' " )סנהדרין צ"ט ע"א(לא ישימו לב על המשנה, ואין אנו חוששין לדברי חכמים בפרק חלק 
  ד כאן.ע .רבי נתן אומר כל מי שאינו משגיח על המשנה - "ָבָזה

 
 ,התלמוד ל ידיקרא חכם רק עיי לא ימרו כובא ,והן הן מעשה הדור הזה שאין אחד משגיח על המשנה

במדבר טו, ) לכך עליו נאמר .ומניחין המשנה ,שהוא פלפול ומשא ומתן ולב האדם נמשך אל דבר זה
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ות שהיא נשנה במשנה, ולפיכך מי שאינו וכי דבר ה' נאמר על גוף המצ ,. וזה"ִכי ְדַבר ה' ָבָזה" :(לא
רק בשביל החכמה, כי כל אדם  )אלא(מודו יכי אין ל ,"ָזהִכי ְדַבר ה' בָ "משגיח על המשנה נאמר עליו 

 ת ד' בעצמם שהם במשנה.ובטבע מבקש להתחכם ואינו מבקש לדעת מצו
 

 שו"ת חוות יאיר סימן קכדהרב יאיר בכרך, 
שילמד  ,א הלכה ברוב הש"סווהנה לימוד המשניות הוא מובחר שירגיל אדם את בנו מעת שזכה לקר

וישגיח שיחזור תמיד  .ובפרקים החמורים וארוכים חצי פרק ,יות בכל יוםמשנ חדעמו רבו פרק א
, רש"י, תוספות(-)גמרא, פירושובקל יוכל לקבל זה עם לימוד גפ"ת  ,עליהם בלי התרשלות ובלי ליאות

 טנוראבובדיה מע ר"ה רושומה גם עתה שזכינו לפי ר כך,והוא תועלת ותכלית גדול לכל לימודיו אח
 . ..שהוא ש"ס ממש

 
עד שהגעתי  ,י בבית רבייזצללה"ה עמי בכל יום פרק משניות עם לימוד דוני אביוכך למד הגאון א
והוא הדרך  ם...היה לומד אתי ועם חברים בחורים מופלגי ...ראי גפ"ת בכל הש"סולכלל בחרות בק

 .הטוב והישר המגיע לתכלית יותר מכל לימוד זולתו. וכן נהגו גדולי עולם הקדמונים
 
 

 י התופעה שעליה התריע המהר"ל מפראג?מה .1
 ?"ִכי ְדַבר ה' ָבָזה"מדוע תופעה זו היא בכלל  .2
 לדעת הרב בכרך, מהי התועלת והתכלית הגדולה העשויה לצאת מלימוד המשנה? .3
 מהי התועלת הגדולה בלימוד המשניות עם פירוש הרב מברטנורא? .4
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 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה ויספר החכם

רש"י )רבי 
ראש ישיבה  ראשונים ירוש לתורה ולתלמודפ שלמה יצחקי(

 בטרוייש )צרפת(

גדול המפרשים בכל הזמנים. כתב פירוש לכל 
התנ"ך ולרוב התלמוד; היה בקי גדול בדקדוק 
ובחכמות נוספות; חתניו ונכדיו הם מחשובי 

 בעלי התוספות

הרב יהודה 
ליווא, מהר"ל 

 מפראג

תפארת ישראל / נצח 
ישראל / גור אריה / 

עולם / דרך  נתיבות
 חיים

אב"ד ומנהיג  אחרונים
 הקהילה בפראג

כיהן ברבנות ערים גדולות וחשובות 
)נקלשבורג, פוזנא, פראג(; היה דרשן מופלא; 
ספריו ההגותיים מבוססים על אגדות חז"ל 

 ותורת הנסתר

רב אפרים ה
 זלמן מרגליות

בית אפרים / שערי 
 אחרונים אפרים / מטה אפרים

מחכמי ה'קלויז' 
ית המדרש( )ב

 בברודי

סחר ביהלומים והיה עשיר מופלג וסירב 
 לעסוק ברבנות; מחשובי הפוסקים בדורו

הרב יאיר חיים 
 בכרך

חוות יאיר / מקור 
רב במגנצא  אחרונים חיים

 ובוורמייזא

נולד בצ'כיה; שימוש ברבנות בערים שונות 
ספרי הלכה; סבל  40-בגרמניה; חיבר כ

 תלאות וצרות בחייו

הם ב אברהר
האדמו"ר  אחרונים אבני נזר / אגלי טל בורנשטיין 

 מסוכוטשוב

מנדל מקוצק; כיהן -נשוי לבתו של רבי מנחם
ברבנות בערים שונות בפולין; תלמיד הרי"מ 
מגור והרבי מאלכסנדר; תמך בעלייה לארץ 

 ישראל
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 גיל הנישואין בימינו
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 כא שנה ה מרק באבות פמסכת 
 בן שמונה עשרה לחופה. 

 
 ב עיף קטןחלקת מחוקק סימן א סהרב משה לימא, 

בלו חז"ל יה זו קומצו כל מקוםמ שלוש עשרה,ת חייב לקיים מיד כשנעשה בן ואף על גב דכל המצו
 .שהיישא אימאחר שצריך ללמוד קודם ש ,לחופה שמונה עשרהשבן 

 
 סעיף ג ימן אאבן העזר ס ,שולחן ערוךרבי יוסף קארו, 

וה מן ומצ -שלוש עשרה והמקדים לישא בן  שמונה עשרה.שה בן יישא איוה על כל אדם שומצ
 דהוי כזנות.  ,ישאילא  שלוש עשרהאבל קודם  .המובחר

 
 – שנה ואינו רוצה לישא עשריםשה. ומי שעברו עליו יין לא יעבור מעשרים שנה בלא איובשום ענ

 ות פריה ורביה. וקיים מצכופין אותו לישא כדי ל ית דיןב
 

 - שה כדי שלא יטרח במזונו ויתבטל מן התורהירא לישא אימיהו אם עוסק בתורה וטרוד בה, ומתי
 מותר להתאחר. 

 
 רבי משה איסרליש )הרמ"א(, שם

 הגה: ובזמן הזה נהגו שלא לכוף על זה.
 

 אות ז ברכי יוסף אבן העזר סימן א
. הרב שלוש עשרהרות ואין ליזהר בזה להקדים ולישא בן בדורות אלו נחלשו הטבעים ונשתנו הדו
 מהר"ר יונה חסיד בצואותיו. ע"ש באורך.

 
מדוע המליצו חכמים להינשא בגיל שמונה עשרה, ומדוע אין להתעכב עם הנישואין לאחר גיל  .1

 עשרים?
 פרט את ההבדלים ההלכתיים בעניין גיל הנישואין בין ה'דורות האלו' לתקופת חז"ל. .2

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________ 

 
 

 הרב אליעזר מלמד, מדור 'רביבים', עיתון 'בשבע', אדר תשע"ד
 לגבריםגיל הנישואין 

 
אף שבגיל שלוש עשרה מתחייב הנער בכל המצוות, אמרו חכמים שזמן הנישואין לאיש הוא בגיל 

 שמונה עשרה ולא יאוחר מגיל עשרים. שתי סיבות עיקריות לכך:
 

 א. לימוד תורה
לפני הנישואים צריך הנער ללמוד את יסודות התורה, כדי שיעצב את תפיסת עולמו וידע לנהוג 

שאמרו חכמים: "בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלוש עשרה למצוות, בן כהלכה. וזהו 
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. וכן אמרו חכמים שיש להקדים )משנה אבות ה, כא(חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה" 
לימוד תורה לנשיאת אישה, שאם יישא אישה תחילה, עול הפרנסה עלול למנוע ממנו ללמוד תורה 

. וכן נפסק בשולחן ערוך: "ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם ב(ע"ין כט )קידושכפי הראוי לו 
 .)יו"ד רמו, ב(יישא אישה תחילה, אי אפשר לו לעסוק בתורה, מאחר שרחיים )עול הפרנסה( בצווארו" 

 
 ב. פרנסה

ת באותן שנים שבהן למדו הצעירים את יסודות התורה, הקדישו חלק מהיום לעבודה, כדי לבנות בי
מסדר הפסוקים: "אשר  א(ע")סוטה מד ולחסוך כסף לרכישת אמצעים לצורכי פרנסה. וכן למדו חכמים 

: "לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם ז(-)דברים כא, הבנה בית... אשר נטע כרם... אשר ארש אישה..." 
מלאכה  בית וייטע כרם ואחר כך יישא אישה". וכן כתב הרמב"ם: "דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם

המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך יישא אישה... אבל הטיפשים מתחילים 
לישא אישה, ואחר כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס 

והזהירו שבכל . לפיכך דחו חכמים את נישואי הגברים לגיל שמונה עשרה, )הל' דעות ה, יא(מן הצדקה" 
 אופן לא ידחו את הנישואין מעבר לגיל עשרים.

 
 האיסור לדחות את הנישואין

אמרו חכמים: "עד עשרים שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי יישא אישה; כיוון שהגיע עשרים ולא 
כן לשון קללה, על שאינו מקיים את מצוות פרו ורבו. ו - ב(ע")קידושין כט נשא, אומר: תיפח עצמותיו" 

הרי זה  -כתב הרמב"ם: "האיש מצווה על פריה ורביה... וכיוון שעברו עשרים שנה ולא נשא אישה 
)אבן . וכן כתבו סמ"ג, רא"ש, רבנו ירוחם וטור ושולחן ערוך )אישות טו, ב(ות עשה" ועובר ומבטל מצ

 .העזר א, ג(
 

הקב"ה מצפה לו שיישא אישה  משנולד אדם - )קהלת רבה ג, ג(וכן אמרו חכמים: "עת ללדת ועת למות" 
עד עשרים שנה. הגיע לעשרים ולא נשא אישה, הקב"ה אומר לו: עת ללדת הוא לך ולא רצית, אין זו 

 אלא עת למות.
 

כל ימיו בהרהורי עבירה", מפני שכל עוד  -בנוסף לכך אמרו חכמים: "בן עשרים שנה ולא נשא אישה 
לבת זוגו, אבל כאשר רווקותו נמשכת מעבר לזמן זמן נישואיו קרוב, הוא יודע שתשוקתו שמורה 

הוא מתרגל בהרהורי עבירה, ושוב  -הראוי לנישואין, ותשוקתו אינה מוצאת את האפיק הראוי לה 
 אינו יכול להינצל מהם כל ימי חייו.

 
 כיצד היו שהקדימו את הנישואין

גיל צעיר יותר, והיה בכך והיו שקיבלו עזרה מההורים, או שהיו מוכשרים במיוחד, ויכלו להתחתן ב
שבח. וכפי שאמר רב חסדא על עצמו, שעדיפותו על חבריו אינה בזכות כישרונותיו או צדקותו אלא 
מפני שזכה להתחתן בגיל שש עשרה, ומתוך כך למד תורה בטהרה בלי שיצר הרע יתגרה בו. ואילו 

תגרות בשטן בלא פחד היה מתחתן בגיל ארבע עשרה, היה כל כך שמור מהיצר עד שהיה יכול לה
 .ב(ע")קידושין כט שמא יחטיאו 

 
 בשעת הדחק הקלו לדחות עד גיל עשרים וארבע

לצורך לימוד  -כתבו גדולי הפוסקים, שאף שמדין הגמרא אסור לעכב את הנישואין מעבר לגיל עשרים 
ים וארבע. תורה, או בזמנים דחוקים של גזירות וקשיי פרנסה, מותר לדחות את הנישואין עד גיל עשר

שכאשר הבנים מתרשלים מלקיים את מצוות הנישואין, צריכים  א(ע")קידושין ל שכן מובא בתלמוד 
ההורים לעודדם ולדרבנם להתחתן. יש אומרים שעליהם לעשות זאת עד גיל עשרים ושתיים, ויש 

הם, ויש אומרים עד גיל עשרים וארבע. הסיבה לקביעת גיל זה, מפני שעד אז עוד אפשר להשפיע עלי
 בהם עדיין גמישות ופתיחות והשתוקקות, כפי הנצרך לנישואין.

 
על סמך זה פסק רבי שלמה לוריא, לגבי מי שרוצה להמשיך לשקוד על התורה: "שיעור האחרון לכל 

. ואם כך לצורך לימוד תורה, קל )ים של שלמה קידושין א, נז(המיקל שלא יישא, לא יותר מכ"ד שנים" 
ל. וכן כתב החיד"א: "ומכל מקום יראה דאין להתאחר מפני סיבה שחוץ מגופו אלא וחומר לצורכי חו

 .אה"ע א, ט( יוסף )ברכיעד עשרים וארבע" 
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 הסיבות לדחיית הנישואין כיום
בדורות האחרונים החיים נעשו מורכבים יותר, ויש צורך ביותר זמן כדי להתכונן לקראתם. בעבר 

וסר, ההלכה וטעמיה, כדי להיות מוכן להקמת בית יהודי. די היה היה די בלימוד פשוט של התנ"ך והמ
לעבוד עם האב כמה שעות ביום כדי לרכוש עד גיל שמונה עשרה את היכולת המקצועית לעבוד 

 שהיה חדר אחד בלבד. -ולפרנס, ואף לחסוך מעט כסף לצורכי החתונה ובניית הבית 
 

ני האדם, צריך ללמוד הרבה יותר תורה. לשם אולם כיום, כדי להתמודד עם האתגרים הניצבים בפ
כך רוב הצעירים נצרכים ללמוד במסגרת ישיבתית גם לאחר גיל שמונה עשרה לפחות שנה, ובדרך 
כלל יותר. עוד חובה קדושה מוטלת כיום על הצעירים, לשרת בצבא ולהגן על העם והארץ, ואף קיום 

מקצוע שהולם את כישרונותיו של האדם מצריכה  מצווה זו גורם לדחייה של הנישואין. כמו כן רכישת
בדרך כלל לימודים אקדמיים שאורכים שנים ומתבצעים אחר השירות הצבאי. גם הבתים שאנו 
רגילים לחיות בהם יקרים יותר, מפני שהם יותר גדולים ומאובזרים במערכות מים וחשמל, וכדי 

 לרכוש אותם צריך לעבוד מספר שנים.
 

הנישואין עד לסיום לימוד כל יסודות התורה, סיום לימוד המקצוע המתאים  אם נצטרך לדחות את
רוב הצעירים יצטרכו להתחתן לאחר גיל שלושים. דחייה כזו אינה אפשרית להלכה,  -וקניית הבית 

טבעו הנפשי  -מפני שלמרות שהסביבה שאנו חיים בה נעשתה מורכבת, מסובכת ומאתגרת יותר 
ה, וגיל הנישואין המתאים לו נותר בין שמונה עשרה לעשרים. לפיכך, והגופני של האדם לא השתנ

 זמן הדחייה האפשרי הוא עד גיל עשרים וארבע ולא יותר.
 

 המתעקשים להקדים את הנישואין
ויש המתעקשים לטעון שאיננו צריכים להתחשב בקשיים ובאתגרים שהחיים המודרניים מציבים 

נים להתחתן לפני גיל עשרים. אולם דבריהם מנוגדים לפנינו, אלא יש להמשיך לדרוש מכל הב
. והם גוזרים בכך על רוב שומעי )סוטה מד, א; רמב"ם הל' דעות ה, יא(להדרכת התורה לנהוג בדרך ארץ 

לקחם חיי עוני, ומונעים מהם את האפשרות להשתתף ביישובו של עולם לפי הכישרון שחנן אותם 
 מצוות התורה לשרת בצבא כדי להגן על העם והארץ.ה'. והם גם נוטים בדרך כלל להתכחש ל

 
 הטוענים שמותר לדחות עד סיום כל ההכנות כבימי קדם

מנגד, יש טוענים שראוי לאדם לדחות את נישואיו עד לאחר סיום לימודיו המקצועיים ועד שיתחיל 
המפותחות  להתפרנס בכבוד, גם אם הדבר יארך שנים רבות, וכדרך שנוהגים כיום הצעירים במדינות

מבחינה כלכלית ומדעית. וגם דבריהם מנוגדים להלכה, שקבעה שיש גבול לדחיית הנישואין. וכן אנו 
מוצאים שצעירים שדחו את נישואיהם מתקשים אחר כך מאוד במציאת זיווגם, ורבים מהם נותרו 

עשרים. רווקים שנים ארוכות, מפני שהזמן המתאים מבחינה נפשית לנישואין הוא בסביבות גיל 
וככל שהזמן עובר, ההתלהבות של הצעירים פוחתת וקשה להם יותר להחליט לכרות ברית עולם של 
נישואין. זו אחת הסיבות להתפוררות מוסד המשפחה בארצות שבהן הצעירים דוחים את גיל 

 הנישואין.
 

 מצבנו כשעת הדחק שאפשר להתיר לדחות לכתחילה עד גיל עשרים וארבע
הוא כדין שעת הדחק. מצד אחד מוכרחים לתת לצעירים עוד מספר שנים, כדי  מצב חיינו המורכב

שיוכלו להתבסס בתורה ובעיצוב תפיסת עולמם, ויספיקו לעשות את צעדיהם הראשונים לקראת 
רכישת המקצוע. מנגד, אי אפשר להתרחק יותר מהזמן המתאים מבחינה נפשית וגופנית לנישואין, 

 ושמחת הנעורים המתאימים לבניית הזוגיות בשלביה הראשונים.כדי שלא לאבד את ההתלהבות 
 

מעבר לכך, מצוות הנישואין ומצוות פרו ורבו מחייבות את האדם לבטא את עצמו באופן שלם. וכפי 
, והוא שרוי בלא שמחה, בלא א(ע")יבמות סג שאמרו חכמים שכל השרוי בלא אישה אינו נקרא אדם 

. ויש גבול כמה שנים עוד יכול ב(ע")יבמות סב חומה, בלא שלום  ברכה, בלא טובה, בלא תורה, בלא
אדם לחיות באופן חסר כל כך. בנוסף לכך, למדנו שדחיית הנישואין מעבר להכרח גורמת ליצרו של 

 האדם להתגבר עליו, עד שכל ימיו לא יוכל להשתחרר מהרהורי עבירה.
 

לגיל עשרים וארבע. ותבוא ברכה למי  לפיכך, יש להורות לרבים שלא לדחות את הנישואין מעבר
שיכול להקדים את נישואיו בלי לפגוע באופן משמעותי בלימוד התורה, השירות הצבאי וההכנה 
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לרכישת מקצוע שמתאים לכישרונו. ולעתים נדירות, לצורך לימוד מקצוע תובעני במיוחד כמו רפואה, 
מעבר לגיל עשרים וארבע, ובתנאי כאשר אין אפשרות אחרת, אפשר להתיר את דחיית הנישואין ל

 .)עיין בית שמואל א, ה, בדעת הרמב"ם(שלא יהיה יצרו גובר עליו 
 
 

-ל 18הוא בין המומלץ פרט והסבר את שתי הסיבות המרכזיות לכך שחכמים קבעו שגיל הנישואין  .3
20. 

חר ם אופן אין לא, ומדוע בשועשריםל מעבר לגי הנישואין מדחייתמה הן הבעיות שעלולות להיווצר  .4
 ?את הנישואין אחרי גיל עשרים וארבע

 גיל הנישואין?מה הן הסיבות שבגינן יש צורך בימינו לדחות את  .5
ן לפני גיל עשרים מנוגדת ך להתחתמדוע, לדעת הרב אליעזר מלמד, הדעה הסוברת שגם בימינו צרי .6

 כת התורה?להדר
ם היא ג כלכליתההתבססות החר נישואין עד לאכה לדחות את הההדרמדוע, לדעת הרב מלמד,  .7

 מנוגדת להלכה?
 .הרב אליעזר מלמדו המעשית של רכתהסבר את הד .8
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 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה ספרו החכם

 ראש רבני צפת אחרונים שולחן ערוך רבי יוסף קארו

נולד בטולדו )ספרד(, גלה עם מגורשי ספרד 
לתורכיה, ואחר כך עלה לארץ לפורטוגל ומשם 

 ישראל והתיישב בצפת. ספרו 'שולחן ערוך' זכה
 להיות ספר ההלכה הבסיסי בכל בית ישראל

רבי משה 
איסרליש 
 )הרמ"א(

רב וראש ישיבת  אחרונים הגהות לשו"ע
 קרקוב

; נולד בקרקוב )פולין(; גדול הפוסקים באשכנז
מחבר ההגהות )'ספר  ; 13הוסמך לרבנות בגיל 

 המפה'( על השולחן ערוך

 הרב משה לימא
 חלקת מחוקק

)פירוש לחלק אבן 
 שו"ע(העזר שב

רבם של וילנא  אחרונים
 ובריסק

מגדולי הדור בליטא; חבר של רבי העשיל מקרקא 
 53והש"ך; נפטר בגיל 

הרב חיים יוסף 
דוד אזולאי 
 )החיד"א(

 אחרונים ברכי יוסף
רבה של ליוורנו 
)איטליה(; שד"ר 

 )שלוחא דרבנן(

מגדולי רבני יהדות המזרח ואיטליה; פוסק 
סגרת תפקידו כשד"ר ומקובל; נולד בירושלים; במ

נקבר נסע רבות למצרים, צפון אפריקה ואירופה; 
 בליוורנו ונטמן בירושלים

הרב יעקב 
 רב העיר רמת גן זמננו באהלה של תורה אריאל

ממנהיגי הציונות הדתית; למד בישיבת כפר 
שנה כרב  25-הרא"ה וב'מרכז הרב'; שימש כ

המושב כפר מימון, ראש ישיבת ההסדר ב'ימית'; 
 יא מכון ה'תורה והארץנש

הרב אליעזר 
רב היישוב הר  זמננו פניני הלכה מלמד

 ברכה
ממנהיגי הרבנים ביהודה ושומרון; מייסד וראש 

 ישיבת ההסדר ב'הר ברכה'


