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 לק א'[]ח כיבוד הורים – 16סוגיה 
 

 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

 
 כל מצות האב על הבן וכו'. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
והתניא:  ,כל מצות האב על הבן? אילימא כל מצותא דמיחייב אבא למיעבד לבריה נשים חייבותמאי 

  ?אביו אין, אמו לא - האב חייב בבנו למולו ולפדותו
 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
אחד אנשים ואחד נשים  -אמר רב יהודה, הכי קאמר: כל מצות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו 

 חייבין. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

הרי  - "ִתיָראּו"אומר: אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא  - (ויקרא יט, ג)" ִאיׁש"דת"ר:  ,תנינא להא
? איש סיפק בידו לעשות, אשה אין סיפק בידה לעשות, מפני שרשות "ִאיׁש"כאן שנים; א"כ, מה ת"ל 

 אחרים עליה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 שניהם שוים.  - אמר רב אידי בר אבין אמר רב: נתגרשה
 

_____________________________________________________________________ 
 

ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת : "(שמות כ, יב) נאמר :ת"ר בֵּ הֹוֶנָך: "(משלי ג, ט) , ונאמר"ִאֶמָךכַּ ד ֶאת ה' מֵּ בֵּ השוה  -" כַּ
: (דברים ו, יג) , ונאמר"ִאיׁש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו: "(ויקרא יט, ג) הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום; נאמר

ֲעֹבד" שמות כא, ) רהשוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום; נאמ -" ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ִתיָרא ְוֹאתֹו תַּ

ל ָאִביו ְוִאמֹו מֹות יּוָמת: "(יז לֵּ ל ֱאֹלָהיו ְוָנָשא ֶחְטאוֹ : "(ויקרא כד, טו) , ונאמר"ּוְמקַּ לֵּ  -" ִאיׁש ִאיׁש ִכי ְיקַּ
ודאי אי אפשר; וכן בדין, ששלשתן שותפין  -השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום; אבל בהכאה 

 בו. 
 

 בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו ;הקדוש ברוך הוא, ואביו, ואמושלשה שותפין הן באדם:  :ת"ר
 אמר הקדוש ברוך הוא: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני.  -

 
 רבי אומר: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני :תניא

יבוד אב לכיבוד אם; וגלוי וידוע לפני מי שאמר שמשדלתו בדברים, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כ
והיה העולם, שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה, לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא 

 מורא האם למורא האב. 
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אמר הקדוש ברוך הוא: יפה עשיתי  - תני תנא קמיה דרב נחמן: בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו
 שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני. שלא דרתי ביניהם, 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ר כֹ : "(ישעיהו סו, א) כאילו דוחק רגלי שכינה, שנאמר -יצחק: כל העובר עבירה בסתר  ביאמר ר ה ָאמַּ

ְגָלי ִים ִכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהֹדם רַּ ָשמַּ  . "ה' הַּ
 

ְמֹלא ָכל : "(ישעיהו ו, ג) אמר רבי יהושע בן לוי: אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה, שנא'
 ."ָהָאֶרץ ְכבֹודוֹ 

 
 רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש, אמר: שכינה למעלה מראשי. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר: אבא אומר השקיני מים ואימא אומרת השקיני מים, איזה מהם 
קודם? אמר ליה: הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך, שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך. בא לפני רבי 

ך. אמר לו: רבי, נתגרשה מהו? אמר ליה: מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה, יהושע, אמר לו כ
 הטל להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולין.

  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
י ָאֶרץ ִכי ָׁשְמעּו : "(תהלים קלח, ד) מאי דכתיב :דרש עולא רבה אפיתחא דבי נשיאה ְלכֵּ יֹודּוָך ה' ָכל מַּ

י ִפיָך י ִפיָך"לא נאמר אלא  'מאמר פיך'? "ִאְמרֵּ ֹלא "ו "ָאֹנִכי"בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא  -" ִאְמרֵּ
ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ", אמרו אומות העולם: לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר (שמות כ, ב)" ִיְהֶיה ְלָך בֵּ כַּ

 , חזרו והודו למאמרות הראשונות. (כ, יב םש)" ִאֶמָך
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ראש דברך ולא סוף דברך? אלא, מסוף דברך  - (תהלים קיט, קס)" ֹראׁש ְדָבְרָך ֱאֶמת"רבא אמר, מהכא: 
 ניכר שראש דברך אמת. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 בעו מיניה מרב עולא: עד היכן כיבוד אב ואם? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
אמר להם: צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו, פעם אחת בקשו 

 יו של אביו, ולא ציערו. חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר, והיה מפתח מונח תחת מראשות
 

שאלו את ר' אליעזר: עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: צאו וראו מה   :אמר רב יהודה אמר שמואל
עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו, בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד 



ה  ד י ח ן – 4י מ ר ג ן  מ ז ה ש ה  ש ע ת  ו ו צ מ מ ם  י ש נ ר  ו ט פ  ; ח " ת ו ם  י ר ו ה ד  ו ב י  4|  כ
 

 
 קידושין ל ע"א(שיהו דברי תורה מחודדין בפיך ) –"ושננתם" 

 

תחת מראשותיו של אביו, בששים ריבוא שכר, ורב כהנא מתני: בשמונים ריבוא, והיה מפתח מונח 
ולא ציערו. לשנה האחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי 
ישראל אצלו, אמר להם: יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי, אלא 

 אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. 
 

כך, מצווה ועושה עאכו"כ, דאר"ח: גדול מצווה ועושה  -חנינא: ומה מי שאינו מצווה ועושה וא"ר 
 ממי שאינו מצווה ועושה. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
יוסף: מריש ה"א, מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י, דאמר: סומא פטור מן המצות, עבידנא יומא אמר רב 

טבא לרבנן, דהא לא מיפקידנא והא עבידנא, השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא: גדול מצווה ועושה 
יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אדרבה, מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה, עבידנא יומא טבא 

 . לרבנן
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

כי אתא רב דימי אמר: פעם אחת היה לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי, ובאתה אמו 
 וקרעתו ממנו, וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו, ולא הכלימה. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ומביאו  תני אבימי בריה דרבי אבהו: יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם, ויש מטחינו בריחים
 לחיי העולם הבא. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 אמר רבי אבהו: כגון אבימי ברי קיים מצות כיבוד. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

חמשה בני סמכי הוה ליה לאבימי בחיי אביו, וכי הוה אתא רבי אבהו קרי אבבא, רהיט ואזיל ופתח 
מטאי התם. יומא חד אמר ליה: אשקיין מיא, אדאייתי ליה נמנם, גחין קאי ליה, ואמר אין אין עד ד

 . (תהלים עט, א)" ִמְזמֹור ְלָאָסף"עליה עד דאיתער, איסתייעא מילתיה ודרש אבימי: 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

אמר ליה רב יעקב בר אבוה לאביי: כגון אנא דעד דאתינא מבי רב, אבא מדלי לי כסא ואמא מזגה לי, 
 היכי איעביד? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 א"ל: מאמך קביל ומאבוך לא תקבל, דכיון דבר תורה הוא חלשה דעתיה. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

גחין וסליק לה, וכל אימת  -דכל אימת דהות בעיא למיסק לפוריא רבי טרפון הוה ליה ההיא אמא, 
נחתת עלויה, אתא וקא משתבח בי מדרשא, אמרי ליה: עדיין לא הגעת לחצי כיבוד,  -דהות נחית 

 כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה? 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאמיה, אמר: איקום מקמי שכינה דאתיא. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 אמר רבי יוחנן: אשרי מי שלא חמאן. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 מתה אמו; וכן אביי.  -רבי יוחנן, כי עברתו אמו מת אביו, ילדתו 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ?והאמר אביי: אמרה לי אם !איני?
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ההיא מרבינתיה הואי. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

, עבד לה. בעינא גברא, נייעין לך. רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה, אמרה לי': בעינא תכשיטין
בעינא גברא דשפיר כותך, שבקה ואזל לארעא דישראל. שמע דקא אזלה אבתריה, אתא לקמיה דרבי 
יוחנן, אמר לי': מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ? א"ל: אסור. לקראת אמא, מהו? א"ל: איני יודע. 

יחזירך לשלום. אתא לקמיה דרבי ]אתרח[ פורתא הדר אתא, אמר ליה: אסי, נתרצית לצאת? המקום 
אלעזר, א"ל: חס ושלום, דלמא מירתח רתח! א"ל: מאי אמר לך? אמר ליה: המקום יחזירך לשלום, 
אמר ליה: ואם איתא דרתח לא הוה מברך לך. אדהכי והכי שמע לארונא דקאתי, אמר: אי ידעי לא 

 נפקי. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ת"ר: מכבדו בחייו ומכבדו במותו; בחייו כיצד? הנשמע בדבר אביו למקום, לא יאמר: שלחוני בשביל 
עצמי, מהרוני בשביל עצמי, פטרוני בשביל עצמי, אלא כולהו בשביל אבא; במותו כיצד? היה אומר 

 דבר שמועה מפיו, לא יאמר: כך אמר אבא, אלא כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו. 
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 מילי תוך שנים עשר חדש, מכאן ואילך, אומר: זכרונו לברכה לחיי העולם הבא.  והני
 

_____________________________________________________________________ 
 

 אינו משנה לא שם אביו ולא שם רבו.  -משנה שם אביו ושם רבו, תורגמן  -תנו רבנן: חכם 
 

_____________________________________________________________________ 
 

  !אבוה דמאן? אילימא אבוה דמתורגמן, אטו תורגמן לאו בר חיובא הוא?
 

_____________________________________________________________________ 
 

  .אלא אמר רבא: שם אביו של חכם, ושם רבו של חכם
 

_____________________________________________________________________ 
 

 כי הא דמר בר רב אשי כי הוה דריש בפירקא, איהו אמר אבא מרי, ואמוריה אמר הכי אמר רב אשי.
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 תולדות החכמים
 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

 רבי
 אליעזר

רבי אליעזר 
 בן הורקנוס

תנאים )דור 
 שני(

ראש ישיבה בלוד; 
 מחכמי הסנהדרין

חתנו של רבן גמליאל הזקן; מגדולי תלמידיו של רבן 
יוחנן בן זכאי, שאמר עליו שהוא שקול כנגד כל חכמי 

ישראל; החל ללמוד תורה רק בגיל מבוגר, בניגוד לרצון 
 אביו

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; 
היה עני גדול; הצטיין בוויכוחים עם המינים, עם קיסר 

 רומי ועם חכמי אתונה

רבי 
תנאים )דור   טרפון

 מחכמי לוד שלישי(-שני

מידי בית שמאי; מראשי המדברים ביבנה; זקני מתל
דורו קראו לו "אביהן של כל ישראל"; ראה את בית 
המקדש בבניינו; מקומו הקבוע היה בלוד; היה עשיר 

 גדול

רבי יהודה  רבי
 הנשיא

תנאים )דור 
 חמישי(

נשיא הסנהדרין; 
ראש הישיבה 

ב'בית שערים'; 
 מסדר המשנה

רבינו הקדוש"; נולד דור שביעי להלל הזקן; מכונה: "
ביום שנפטר רבי עקיבא; רוב ימיו ישב בבית שערים, 

ובסוף ימיו ישב בציפורי; ערך וסידר את המשנה; 
תלמידיו היו ראשי האמוראים; היה עשיר מופלג, אך לא 
נהנה מן העולם הזה כלל; זכה תדיר לגילוי אליהו; עמד 

 בקשרים עם הקיסר אנטונינוס
רבי 

יהושע בן 
 לוי

 
וראים אמ

)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 

רבי חנינא בר  רבי חנינא
 חמא

אמוראים 
)דור ראשון, 
 ארץ ישראל(

תלמידו המובהק עלה מבבל לארץ ישראל יחד עם בנו;  
 של רבי יהודה הנשיא; רבו של רבי יוחנן

 אבא רב

 אמוראים 
)דור ראשון, 
 -ארץ ישראל 

 בבל(

 ראש ישיבת סורא
ראש וראשון לאמוראים; היה בסמכות של תנא, והיה 

רשאי לחלוק על תנאים; מחכמי בית הדין של רבי יהודה 
 הנשיא; לאחר פטירת רבי ירד לבבל

 שמואל

 מכינוייו: מר
שמואל, 

אריוך, 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 
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  רב אסי
אמוראים 

)דור ראשון, 
 ארץ ישראל(

בם של  חבר של רב; היה הראש בעיר 'הוצל'; ר-תלמיד ראש ישיבת סורא
 רב הונא ורב יהודה 

  רבי יוחנן
אמוראים 

)דור שני, ארץ 
 ישראל(

ראש ישיבת 
טבריה; מסדר 

התלמוד 
 הירושלמי

גדול הדור, שגם אמוראי בבל היו כפופים לו; היה יתום 
מלידה משני הוריו; למד אצל רבי יהודה הנשיא; היה 
בעל כוח גופני גדול, יופי נדיר ועושר רב; עשרת ילדיו 

 בחייו  מתו

רבי 
 אלעזר

רבי אלעזר בן 
 פדת

אמוראים 
)דור שני, ארץ 

 ישראל(

ראש ישיבת 
 טבריה

שימש את רב ושמואל בבבל; עלה לארץ ישראל בגיל 
חבר של רבי יוחנן; לאחר פטירת -צעיר ונעשה תלמיד

ריו"ח החליפו בראשות הישיבה בטבריה, ונפטר באותה 
 מרודשנה; נקרא "מרא דארעא דישראל"; היה עני 

רבי יצחק בר  רבי יצחק
 פנחס

אמוראים 
)דור שני, ארץ 

 ישראל(
 

תלמידם של רבי יוחנן ורבי אלעזר; כל רבי יצחק 
המוזכר בש"ס בענייני אגדה הוא רבי יצחק בר פנחס, 
וכל רבי יצחק המוזכר בש"ס בענייני הלכה הוא רבי 

 יצחק בר אחא

רב יהודה בר  רב יהודה
 יחזקאל

 אמוראים 
י, )דור שנ
 בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

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

 מלאך(

רב נחמן בר  רב נחמן
 יעקב

אמוראים 
-)דור שני

 שלישי, בבל(

ראש החכמי 
 בנהרדעא

היה מומחה גדול לדיני ממונות; אביו היה מסופרי 
ו של שמואל בנהרדעא; גדולי הדיינים בבית דינ

 האמוראים היו מתלמידיו )כגון: רבה, רב יוסף, ועוד(

  רב כהנא
 אמוראים 
)דור שני, 

 בבל(
 

תלמידו של רב; לאחר שהרג מלשין בבבל, נאלץ לברוח 
לארץ ישראל, ונאמר עליו: "ארי עלה מבבל"; לאחר 

 שנים חזר לבבל

עולא בר  )רב( עולא
 ישמעאל

אמוראים 
-ני)דור ש

שלישי, ארץ 
 ישראל(

נחותא )מעביר 
תורות ארץ 
 ישראל לבבל(

תלמידו של רבי יוחנן; דר ולמד בארץ ישראל והיה 
 מעביר שמועות מארץ ישראל לבבל; נפטר בבבל

  רבי אבהו
אמוראים 

)דור שלישי, 
 ארץ ישראל(

 

תלמידו של רבי יוחנן; ישב בקיסרי והיה מקורב 
, וניצחם; אחרי למלכות; התווכח הרבה עם המינים

פטירת רבי אמי רצו להושיבו בראש, ומרוב ענווה ביקש 
להושיב את רבי אבא מעכו; היה מבורך בעושר, ביופי 

 ובכוח רב

  רב יוסף
אמוראים 

)דור שלישי, 
 בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

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

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

  רב דימי
אמוראים 
-)דור שלישי

 רביעי, בבל(

נחותא )מעביר 
תורות ארץ 
 ישראל לבבל(

 תלמידו של רב נחמן; חבירו של רבין

אבימי 
בריה 
דרבי 
 אבהו

 
אמוראים 

)דור רביעי, 
 ארץ ישראל(

 בנו של רבי אבהו 

  אביי
 אמוראים

)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'

 רבא
רבא בריה 

בר דרב יוסף 
 חמא

 אמוראים
)דור רביעי, 

 בבל(

ראש ישיבת 
 מחוזא

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

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

 וחריף ביותר

רב אידי 
  בר אבין

אים אמור
)דור רביעי, 

 בבל(
תלמידו של רב חסדא; רבם של רב פפא ורב הונא בריה  

 דרב יהושע

רב הונא 
בריה דרב 

 יהושע
 

אמוראים 
)דור חמישי, 

 בבל(

ראש 'כלה' 
 בישיבת נרש

תלמיד של אביי ורבא; חברו המובהק של רב פפא; עסק 
במסחר; חלה ונטה למות ובזכות שהעביר על מידותיו 

 השמים ריחמו עליו מן

רב יעקב 
 בר אבוה

רבי יעקב בר 
 אבא

אמוראים 
)דור חמישי, 

 בבל(
 תלמידו של אביי 

  רב אשי
אמוראים 
)דור שישי, 

 בבל(

ראש ישיבת 
סורא; עורך 

 התלמוד הבבלי

ראש הדור; נולד ביום שנפטר רבא; סידר וערך את 
התלמוד הבבלי; היה עשיר מופלג, ונאמר עליו שזכה 

 ם אחד"ל"תורה וגדולה במקו

מר בר רב 
 אשי

)מכונה גם: 
 טביומי(

 אמוראים
)דור שביעי, 

 בבל(
 בנו של רב אשי עורך התלמוד הבבלי;  ראש ישיבת סורא
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

  –"כל מצוות האב על הבן"  .1
 מה הן שתי האפשרויות להבין משפט זה? .א
 מדוע בחרה הגמרא באפשרות השנייה? .ב
 ?)רש"י(שות לאביו מה הן המצוות שמוטל על הבן לע .ג

 ?מה לומדים מהמילה "איש", ומה לומדים מהמילה "תיראו" – "ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו" .2
 מתי האישה פטורה ממצוות כיבוד הורים, ומדוע? .3
 ?)רש"י(מדוע לא השווה הכתוב הכאת אביו ואמו ל'הכאת' המקום  .4
 ?)רש"י(מדוע השוותה התורה את כבוד ההורים לכבוד המקום  .5
 .)רש"י(הסבר את חלוקת השותפות באדם בין אביו, אמו והקב"ה  .6

 
 מפני מה דרכו של הבן לכבד את אמו יותר מאביו, ומפני מה דרכו לירא יותר מאביו? .7
  –" כֹּה ָאַמר ה' ַהָשַמִים ִכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹּם ַרְגָלי" .8

 מה לומדים מפסוק זה? .א
 .)רש"י(הסבר את אופן הלימוד  .ב

ֹּא ָכל" .9   –" ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו ְמל
 הסבר את ההוראה ההלכתית שלמד רבי יהושע בן לוי מפסוק זה. .א
 .)רש"י(הסבר את אופן הלימוד מן הפסוק  .ב

 הסבר את הנהגתו של רב הונא בריה דרב יהושע, ואת טעמה. .10
 

  – "שאל בן אלמנה אחת את רבי אליעזר" .11
 ?של בן האלמנה הראשונהלשאלתו  יהושעמה הייתה תשובת רבי  .א
 ?)רש"י(כיצד זיהה רבי יהושע שהשואל הוא בן אלמנה  .ב
 ?)רש"י(מדוע בן האלמנה שאל שאלה שאינה נוגעת לו למעשה  .ג
 של בן האלמנה. השנייההסבר את תשובת רבי יהושע לשאלתו  .ד

 
 מה שכנע את אומות העולם להודות למאמרות הראשונות? .12

 
 ה? ציין מספר מדויק.מהו התשלום שביקש דמא בן נתינה עבור מכירת הפרה האדומ .13
מדוע בתחילה רצה רב יוסף שתיפסק הלכה כרבי יהודה, ומדוע לבסוף רצה שלא תיפסק ההלכה  .14

 כמותו?
 במעשה או בכוונה? הוכח תשובתך מסוגייתנו. –במה תלוי עיקר השכר של מצוות כיבוד אב ואם  .15
 .)רש"י(כתוב בלשונך את שני המעשים המובאים בתלמוד הירושלמי  .16
 נהגתו של אבימי כאשר אביו )רבי אבהו( היה קורא מן הפתח.תאר את ה .17
 ?)רש"י(על שהמתין לאביו עד שהתעורר מה היה שכרו של אבימי  .18
מדוע אסף אמר שירה על ביאת הגויים  – (תהלים עט, א)" ֱאֹלִהים ָבאּו גֹוִים ְבַנֲחָלֶתָך ִמְזמֹור ְלָאָסף" .19

 ?)רש"י(לנחלת ה' 
 לרב יעקב בר אבוה לקבל את הכוס מאמו, ולא לקבלה מאביו.הסבר את סיבת הוראת אביי  .20
 מדוע קם רב יוסף כששמע את קול רגלי אמו? .21
 מדוע רבי יוחנן לא ראה את הוריו מעולם, ובמה ניחם את עצמו על כך? .22
 מדוע אביי היה צריך אומנת, וכיצד כינה את האומנת שלו? .23
 מה גרם לרב אסי לעלות לארץ ישראל? .24
 שרבי יוחנן כעס עליו, וכיצד הוכיח לו רבי אלעזר שרבי יוחנן לא כועס עליו?מדוע סבר רב אסי  .25
 מדוע התחרט רב אסי על יציאתו לחוץ לארץ? .26

 
 ?)רש"י(באיזה מקרה ראוי לתלות הכבוד באביו, ובאיזה מקרה ראוי לתלות בכבוד עצמו  .27
 .)רש"י(הסבר את הביטוי: "הריני כפרת משכבו"  .28
 ?)רש"י(ין אומרים "הרי כפרת משכבו" מדוע לאחר שנים עשר חודש א .29
מזכיר בדבריו את שם אביו של החכם, וכיצד ינהג כאשר החכם כיצד ינהג התורגמן כאשר החכם  .30

 ?)רש"י(מזכיר את שם אביו של התורגמן 
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 אים:הסבר בקצרה את המושגים הב .31
  –סיפק בידה לעשות  -א
  –רשות אחרים עליה  -ב
  –המקום  -ג
  –וכן בדין  -ד
  –משדלתו בדברים  -ה
  –קומה זקופה  -ו
  –קעקע להן כתרנגולין  -ז
  –פרקמטיא  -ח
  –אפוד  -ט
  –סומא  -י

  –סירקון  -יא
  –פסיוני  -יב
  –בני סמכי  -יג
  –איסתייעא מילתיה  -יד
  –בי רב  -טו
  –דבר תורה  -טז
  –פוריא  -יז
  –מרבניתיה  -יח
  –אדהכי והכי  -יט
  –יה אמור -כ
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 תוספות – 3שלב 
 

 כבדתוד"ה 
 

הֹוֶנָך"הסבר את הפסוק  .1 ד ֶאת ה' מֵּ  לפי פירוש הירושלמי. (משלי ג, ט) "ַכבֵּ
 במה חמור כיבוד אב ואם מכיבוד ה', לפי דעת הירושלמי, וכיצד מבוסס הדבר בלשון הפסוקים? .2
 במה שונה דעת הירושלמי מדעת הבבלי המוזכרת בסוגייתנו? .3
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 תוד"ה והיה
 

 לפי המסופר בתלמוד הבבלי, ולפי המסופר בתלמוד הירושלמי? –היכן היה מונח מפתח התיבה  .1
 איזו שאלה מתבארת מאליה לפי המסופר בירושלמי? .2

 
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 תוד"ה גדול
 

 מה הטעם לכך שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? .1
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 תוד"ה דלא
 

 ?מהי ההלכה שלמד ר"ת מסוגייתנו .1
 הסבר את החידוש שבהלכה זו. .2
 הסבר את הוכחת ר"ת להלכה זו. .3
 ראשונים רבים חולקים על דעת ר"ת. כיצד, לדעתך, יוכלו לדחות את הוכחתו של ר"ת?[]להרחבה:  .4
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 תוד"ה ובאת
 

 מדוע אמו של דמא בן נתינה קרעה את בגדו היקר, לפי המדרש? .1
 מדרש?איזו הלכה ניתן ללמוד מתוך דברי ה .2

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
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 תוד"ה יש
 

 מהו 'פסיוני'? .1
 

__________________________________________________________________________ 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 תוד"ה ר' טרפון
 

 למוד הירושלמי.ספר בלשונך את המעשה של רבי טרפון ואמו, כפי שמופיע בת .1
 הסבר את הוויכוח של רבי ישמעאל עם אמו, וכתוב מה הייתה הכרעת החכמים בוויכוח זה. .2
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 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 4שלב 
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 ומצוות נישואין כיבוד הורים
 

 הרב יוסף קולון, שו"ת מהרי"ק סימן קסו
לעניות דעתי  ,שה אשר יחפוץ בה הבןיח ביד האב למחות ביד בנו לישא אוואשר נסתפקת אם יש כ

 ח ביד האב למחות ביד הבן. ושה ההוגנת לו, שאין כינראה שאם היא א
 

ין ממון, אודי ליה רבנן לרבי ירמיה כמאן דאמר משל האב, וכן פסקו כל פוסקי י]א[ חדא דאפילו לענ
שה אשר חפץ בה ויצטרך יהלכות אשר ראיתי. כל שכן הכא שהוא דבר השייך בצערא דגופא להניח הא

 לקחת אשה אחרת אשר לא תישר בעיניו כל כך... 
 

בור על דברי תורה שהרי אמרו רבותינו ז"ל: "אסור לאדם וה לעודקרוב הדבר בעיני להיות כמצ]ב[ 
שה אשר יחפוץ בה ותמצא יהרי שהקפידו שיקח א ...)קידושין מא ע"א(שה עד שיראנה" ישיקדש את הא

 שה על בעלה... יחן בעיניו וכן בכמה מקומות חשו חכמים ז"ל לחבב הא
 
פרנסת האב  –דבר דשייך האב בגווה [ ועוד, דעד כאן לא מיפלגי אם משל אב אם משל בן, אלא בג]

ח לאב למחות בבן, ולתא דלא שייך בגוויה כי הכא, פשיטא דאין כישצורך גוף האב וקיומו. אבל במ
לא משום כבוד ולא משום מורא. ...דלא שייך כבוד אלא כגון מאכילו משקהו מלבישו מנעילו כו', 

לתא דלא שייך יבזה דשייך לאב. אבל במ מורא לא ישב במקומו ולא סותר את דבריו כו', וכן כיוצא
 ח האב למחות ביד בנו ...והאב בגווה, פשיטא דאין כ

 
 רוצה בה? בןשה שהילשאת אמבנו את למנוע אב בגללן לא יוכל שהסיבות שלוש ן ה מה .1
ללמוד מסיבות אלו על המגבלות המוטלות על אב בדרישותיו מילדיו בשל מצוות אלו עקרונות אפשר  .2

 ם?כיבוד אב וא
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 כיבוד הורים ומצוות תלמוד תורה
 

 הרב ישראל איסרליין, תרומת הדשן סימן מ
שהוא בוטח שיראה סימן ברכה  ,שאלה: תלמיד רוצה לצאת ממדינתו ללמוד תורה לפני רב אחד

לפניו, ויזכה בתלמוד ללמוד הימנו, ואביו מוחה בו בתוקף ואומר לו: בני אם תלך לאותה מדינה 
, או יעלילו עליך כמו )יאסרו אותו( ד, כי אדאג עליך תמיד ח"ו פן תהא נתפששהרב שם תצערני עד מאו

 ישמע לאביו, או ילך כחפצו ללמוד תורה?  ?שרגילים באותו מדינה. מה יעשה תלמיד
 

: "ומטמא (עירובין מז ע"א)תשובה: יראה דאין צריך לשמוע כי האי גוונא לאביו. וראייה מהא דאמרינן 
יודא: אימתי? בזמן שאינו מוצא בארץ ללמוד, אבל מוצא בארץ  ביאמר ר .רהשה וללמוד תוילישא א

כה והולך לחו"ל, לפי שלא מן כל אדם ז – יוסי אומר: אפילו מוצא ללמוד בילא. ר –ישראל ללמוד 
דלאו דווקא לטמאות בחוץ  )רא"ש כתובות ב, ה(יוסי. ומוכח באשירי  ביללמוד". ופסק התם רבי יוחנן כר

דושין ילו בפרק קמא דקיהוא הדין בבית הפרס דרבנן, נמי שרי בשביל תלמוד תורה. וא לארץ, אלא
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אמרינן: "רב אסי הוה בעי לצאת לקראת אביו מארץ ישראל לחוצה לארץ, ושאל לרבי יוחנן  (לא ע"ב)
אי שרי אי אסור, אמר ליה רבי יוחנן: לא ידענא". אלמא לצאת לתלמוד תורה אע"פ שמוצא ללמוד 

מקומו עדיף מכיבוד אב ואם. שהרי יעקב אבינו לא נענש על כיבוד אב ואם, כל אותם שנים תורה ב
 שלמד תורה בבית שם ועבר... 

 
, כלומר מוראי למעלה ו ע"א(-)יבמות ה ע"בוהיינו טעמא הואיל ואמרה תורה: "כולכם חייבין בכבודי" 

ב ואם ומוראו, דבכל איסורים ממוראיכם, אם כן כל האי סוגיא אפילו קלים הם, דוחים כיבוד א
לפני רב שזוכה ממנו  למוד תורהן לצאת לתיאפילו דרבנן איכא מורא שמים אם פורש מהן. ולעני

 ללמוד תורה, שרינן לעיל טומאה דרבנן, אלמא עדיף ממורא דאב ואם.
 

 תלמוד תורה. ודרבנן, כיבוד אב ואם טומאה ורי איסהסבר מה עדיף ממה בין שלושת הבאים:  .3
 . מדרג זהבר את ההיגיון העומד מאחורי הס .4

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 ן חלק ב סימן להרב שלמה גורן, תרומת הגור
 בן רוצה ללמוד תורה והוריו מתנגדים. האם יש עליו חיוב מצוות כיבוד אב ואם במקרה זה או לא?

  
לאמור: "תלמוד תורה גדול מכבוד אב  )סי' רמ, יג(תשובה: דבר זה מפורש בשולחן ערוך יורה דעה 

 ואם". ...חייב להמרות את ציוויו של אביו וללמוד תורה, משלושה טעמים:
 
 ף על פי[ יש ללמוד קל וחומר ממלך, שההלכה קובעת שאם ציווהו המלך לבטל מתלמוד תורה, א1]

שהמורד במלכות חייב מיתה וזה כולל גם מי שממרא את הוראתו ולא מקיים את פקודתו, בכל זאת 
שמצוות המלך חמורה ממצוות כיבוד אב  ף על פירשאי להמרות פיו של המלך ואסור לשמוע לו. א

שהרי העובר על מצות המלך  )סי' רמ ס"ק כו(, כמו שהוכיח כן הגר"א בביאורו לשולחן ערוך הנ"ל ואם
כל איש אשר ימרה את פיך ולא " ' )מט ע"א(חייב מיתה, ובאביו עובר על עשה בלבד. ואמרו בסנהדרין 

רק חזק : 'ומרתלמוד ל ?יכול אפילו לדברי תורה .)יהושע א, יח(' ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת
ושם מדובר כאשר בגלל  ."שאם בא המלך לבטל דברי תורה אין שומעין לו' ", ופירש רש"י: "ואמץ

קיום צוואת המלך היה נגרם לו ביטול תורה, ובכל זאת רשאי היה להמרות את פקודתו של המלך 
ודאי בגלל מצוות תלמוד תורה. על אחת כמה וכמה כשמדובר בבקשת אביו לא ללמוד תורה, בו

 שאסור לשמוע לו בזה. 
 
שעיקר כיבוד אב ואם הוא במה שיש  )יבמות ו ע"א ד"ה מה([ כבר קבעו רבותינו הרמב"ן והרשב"א 2]

: "איזהו כיבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, )לא ע"ב(להם הנאה אישית מזה, כמו שאמרו בקידושין 
אביו הנאה מזה, אינו בכלל מצוות מכניס ומוציא". אבל לעשות דבר או שלא לעשות דבר שאין ל

כיבוד אב ואם. ולכן אין זכות לאב למנוע לימוד תורה של הבן או לצוות עליו לנהוג בצורה שהיא 
 נגד מצוות התורה, מכיוון שאין זה נוגע להנאה גופנית שלו. 

 
ם [ ההתנגדות של ההורים ללימוד תורה של הבן, היא עבירה כפולה על מצוות התורה, הן משו3]

שהמוטלת על האב מצוות עשה ללמד את בנו תורה, ואם אינו בר הכי חייב לשכור לו מלמדים, כמו 
, והן משום שיש בהוראת האב לבן שלא ללמוד תורה ו(-)יורה דעה סי' רסה, א, דשנפסק בשולחן ערוך 

ללמד "שאם לא לימדו אביו תורה, חייב  משום עבירה על מצוות עשה, שכן נפסק בשולחן ערוך שם:
לעצמו", ואז דינו של זה כמי שאמר לו אביו לעבור על דברי תורה, בין מצוות עשה בין מצוות לא 

 ...)יורה דעה סי' רמ, טו(תעשה, ואפילו מצווה של דבריהם לא יישמע לו, כמו שנפסק בשולחן ערוך שם 
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נגד כל המצוות קל וחומר בן בנו של קל וחומר, כאשר אביו בא למנוע מהבן תלמוד תורה השקולה כ
 , שלא ישמע לו. )הל' תלמוד תורה ג, ג(שבתורה, כמו שכתב הרמב"ם 

 
קא וב. מה הדין אם הוריו מסכימים שילמד תורה, אבל דווקא בחוץ לארץ, והוא רוצה ללמוד תורה דו

בארץ ישראל, וכן בכל אופן שהם בוחרים לו ישיבה אחת והוא חושב שיצליח בישיבה אחרת, האם 
  דוחה מצוות כיבוד אב ואם? )עבודה זרה יט ע"א( ולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ"הדין "שלע

 
וכן  )סי' רמ(והביאו הבית יוסף בטור יורה דעה  )סימן מ(תשובה: דבר זה מפורש בשו"ת תרומת הדשן 

י . ...ובנידון דידן אינו חייב לשמוע לאביו מקל וחומר שהר)יורה דעה שם סעיף כה(פסק בשולחן ערוך 
)תוספתא הבן רוצה לקיים גם מצוות יישוב ארץ ישראל שגם הא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה 

. ...בכל הנוגע ללימוד תורה בארץ ישראל כבר דרשו עבודה זרה ה, ב; ספרי דבי רב פרשת ראה פיסקה פ(
רת ארץ מלמד שאין תורה כתו –" 'וזהב הארץ ההיא טוב'  )ב, ב(רבותינו ז"ל את הפסוק בבראשית 

וחד מינן כי סליק להתם עדיף " )כתובות עה ע"א(ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל". וכבר אמרו 
 ". לכן ברור שאם אביו מנסה למנוע מבנו ללמוד תורה בארץ ישראל, אין לשמוע לו.כתרי מינייהו

 
ק בתרומת ואפילו כאשר בא מנימוקים של ביטחון של הבן בארץ ישראל, אין שומעין לו כמו שפס

, שגם הוא דן בכי האי גוונא, שהאב טוען שקיימת סכנה לחיות במקום שהבן רוצה )סימן מ(הדשן 
 ללמוד שם תורה והאב בעצמו סבל שם צרות, בכל זאת פסק שאין לשמוע לו. 

 
 ג. כאשר ההורים והבן חלוקים באיזו ישיבה ללמוד תורה, האם הבן חייב לציית להם? 

 
 )סימן רמ, כה(הנ"ל והפסק בשולחן ערוך  )סימן מ(כלולה בשו"ת תרומת הדשן תשובה: התשובה לכך 

שכל כי האי גוונא, גם אם אין מדובר בבחירה בין ישיבה בארץ ישראל לישיבה בחוץ לארץ, אין צריך 
 לשמוע לאביו בזה. 

 
ר ויכול שפסק זה כוחו יפה בגיל מסוים, כאשר הבן כבר מבוג י עניות דעתיברם, נראים הדברים לפ

)קידושין לשפוט בעצמו בין ישיבה לישיבה, אבל כל שהבן פחות מגיל שש עשרה, כמו שכתב המאירי 

"... אין זה סביר שהבן הדעת מלבלב ויוצא עד שיעשה פרי והוא משתסרישמגיל שש עשרה " ל ע"א(
ניהם מודים יוכל לקבוע בעצמו את מקום לימודו בניגוד לדעת אביו. ואע"פ שר' יהודה ור' נחמיה ש

, אין זו הלכה לכל )משלי כב, ו(שעד כ"ב שנים הבן עדיין ברשות אביו, ככתוב: "חנוך לנער ע"פ דרכו" 
)קידושין ל ע"א ד"ה העולם, אלא היא תלויה לפי שכלו ובגרותו של הילד, כמו שכתב שם המהרש"א 

 וד.. וגם כלל זה אינו נוגע לזכות הבחירה של הבן היכן רוצה ללמחנוך לנער(
 

כמו כן אין מגבלה זו של הגיל ביחס לזכות הבחירה של הבן לקבוע את מקום הלימוד שלו, נוגעת 
כלל לימוד בארץ ישראל. כי ביחס לארץ ישראל, רשאי הבן להמרות את רצון אביו שמתנגד לבואו 

רה לארץ ישראל ללמוד תורה, ובכל גיל רשאי הבן להביע את רצונו ולהגשים את מאוויו ללמוד תו
 : "שמע מינה דאווירא דארץ ישראל מחכים". )בבא בתרא קנח ע"ב(בארץ ישראל, כמו שאמרו חז"ל 

 
)שלושה  לפי הרב גורן, מדוע בן אינו צריך לשמוע בקול הוריו כשהם מבקשים ממנו לא ללמוד תורה .5

 ? נימוקים(
ם מבקשים שילמד מדוע בן אינו צריך לשמוע להוריו כאשר הוא רוצה ללמוד תורה בארץ ישראל וה .6

 בחוץ לארץ? 
מדוע הבן יכול להחליט על מקום הישיבה שלו רק מגיל שש עשרה? מהו המקרה היוצא מכלל זה,  .7

 ומדוע?
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 התנדבות לקצונה בניגוד לרצון ההורים 
 

 שו"ת באהלה של תורה חלק א סימן י , הרב יעקב אריאל
חייל מצטיין מעונין להתנדב לקצונה, אולם ההורים חוששים, בגלל הסיכון שבתפקיד זה, ומתנגדים 

 לכך. האם חייב החייל לשמוע בקול הוריו, או לא? 
 

...כל מצות מורא פירושה להימנע מלפגוע בכבוד האב, ע"י מעשה הסותר זאת, כגון הסותר את דבריו 
זלזל בכבוד אביו, רק אז הוא עובר על מורא. אולם כאשר כוונתו למתכוון וכדו'. ולכן, רק כאשר הוא 

לשם שמים, אין הוא עושה זאת מתוך זלזול באביו, אלא מתוך רצון לעשות את רצון אביו שבשמים, 
 שגם אביו חייב בכבודו, לכן אין בכך משום ביטול מצות מורא. 

 
 ,בנידון דידן ,ניו להידור מצוה, כגון...כאשר אב ואם דורשים מבנם להימנע מלקיים דבר הנחשב בעי

וה. מצד מורא אין כאן, שהרי אין כוונתו לזלזל ועלינו לבדוק את שני מרכיבי המצ, התנדבות לקצונה
בכבודם, אלא שהרצון לשרת את העם וללחום את מלחמות ה' הוא הגורם לכך שהוא נאלץ לא לציית 

התועלת שיש להורים, ואילו כאן ההורים להם. ומצד כבוד גם אין כאן, שהרי מצות כבוד היא 
ולא עבורם, ואין כאן מצות כבוד. הדין יהיה שונה  עבורו, והתועלת הוא הבןחוששים לשלומו של 

דהיינו, שהם זקוקים לו מאוד, שישרתם ויסעדם,  – עצמםכמובן, אם ההורים עושים זאת לתועלת 
 זוהי מטרתם, יש כאן מצות כבוד.  ולכן רוצים שישרת שירות קצר יותר וקרוב לבית. אם אכן

 
, הנדחית מפני כל המצוות, מותר לדחות למוד תור...העולה מדברינו הוא, שגם עבור מצוה כמו ת

מצות מורא אב ואם, והוא הדין לכל מידת חסידות ומנהג טוב. ולכן מסתבר, שגם התנדבות לקצונה 
בנם, בגלל היותם זקנים וחולים, ולכן דוחה מורא אב ואם. אך אם ההורים זקוקים מאד לעזרתו של 

הם רוצים שישרת שירות קצר יותר וקרוב לבית, הדבר צריך שיקול הדעת אם מותר לו להתנדב 
ין בן שרוצה ללמוד תורה בעיר אחרת, ואביו ואמו צריכים אותו ילקצונה, וכמו שהסתפקנו לעיל לענ

 כאן. 
 

. ובפרט מצוה שיש בה הצלת נפשות לכלל ביםמצוה דרבנידון דידן יש להביא שיקול נוסף, והוא 
ישראל. אם כל הורה יתנגד להתנדבות בנו לקצונה, לא נוכל לקיים צבא ולהגן על ההורים עצמם. 
אלא שאם מדובר במקרים חריגים של הורים חולים וזקנים, אין מקום לטענה שכל ההורים יימנעו 

 –בריאים, שכל חששם הוא טובת בנם  מבניהם להתנדב, וחזר ספקנו הקודם למקומו. אך הורים
אין צורך להתחשב בדעתם. והרי זה כמו שאמדוהו לאכול גרוגרת בשבת, ורצו עשרה בני  –לדעתם 

; וכל הקודם להציל הרי זה משובח, ואינו ב(ע" )מנחות סדאדם והביאו לו עשר גרוגרות, כולם פטורין 
. והוא הדין שאינו צריך ליטול רשות יז( ' שבת ב,ב, ורמב"ם הלע" )יומא פד ת דיןצריך ליטול רשות מבי

 מהוריו. 
 

מיהו ראוי שיעשה כן בדרכי נועם, בהבנה למניעיהם, מתוך אהבה וכבוד. ובדרך כלל, כשאדם מבין 
את הוריו ומכבדם כראוי, גם הם מבינים אותו ומתחשבים ברצונו, והפורש סוכת שלום יפרוש שלום 

 עלינו ועל כל ישראל. 
 

 , לפי דברי הרב יעקב אריאל.צוות 'כיבוד'ממצוות 'מורא' ות הגדר א .8
 ?דוע מותר לבן לעשות מעשה הגורם צער להוריו אם אינו עושה את המעשה כדי לזלזל בהםמ .9

מהו השיקול הנוסף שיש בעניין התנדבות לקצונה, שלא שייך לגבי שאר התנגשויות בין כיבוד אב  .10
 ואם לקיום המצווה?
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 כיבוד הילדים הבוגריםמצוות 
 

  69-68הרב אלימלך בר שאול, ריח מים, עמ' 
הורים, ובייחוד הורים מסורים ביותר, מצפים ליחס של כבוד מצד ילדיהם. ואמנם זוהי מצוות התורה: 
"כבד את אביך ואת אמך"; "איש אמו ואביו תיראו". גדולה וקדושה וחמורה היא מצווה זו, ואשרי מי 

 ימה כמאמרה, בשלמותה, בכל דקדוקיה וכוונותיה. שזוכה לקי
 

ילדיהם שנתבגרו. זהו חלק ממצוות חינוך שההורים אבל גם על ההורים ישנה חובת כיבוד כלפי 
מצווים עליו. על ההורים לזכור שילדים שנתבגרו דורשים הכרה בבגרותם, ואינם רוצים שיוסיפו 

ו אפילו מתעלמים ממנה גרידא, הרי הם נוטים לראות בהם ילדים. ואם אין מכירים בבגרותם, א
 להוכיח את בגרותם על ידי התמרדות בדיבור או גם במעשה. וסופה מי ישורנה ומי ישערנה. 

 
על ההורים להכיר מיד בסימני בגרות גופנית ורוחנית של ילדיהם, להסתגל אליה ולהכיר בה, ולהוכיח 

חנכים טובים ונשמעים לילדיהם שנתבגרו. אשרי הכרה זו להלכה ולמעשה. אז יוכלו מחדש להיות מ
  ההורים העומדים במאמץ זה בכל יכולתם, ואשרי הילדים הזוכים להורים כאלה.

 
ממה נובעת חובת הכיבוד של ההורים כלפי ילדיהם הבוגרים, ומדוע אסור להורים להתעלם מחובה  .11

 זו?
 הכיבוד ההדדית? מהי הדרך הראויה, להורים ולילדיהם הבוגרים, לקיים את חובת .12

 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

ה'תרומת 
 הדשן'

רבי ישראל 
 איסרליין

סוף תקופת 
 הראשונים

רבה של 
-וינה

 נוישטט

מגדולי רבני אשכנז בדורו; ספרו 'תרומת הדשן' )שיש בו שנ"ד 
 שאלות כמניין דש"ן( מהווה בסיס למנהגי אשכנז

רבי יוסף  מהרי"ק
 קולון

סוף תקופת 
נדד הרבה בחייו; ישב בעיקר בצפון איטליה, שם כיהן כרב   םהראשוני

 בכמה קהילות חשובות; רבו של ר' עובדיה מברטנורה

הרב אלימלך 
רב העיר  זמננו - בר שאול

 רחובות

רבה של שדה יעקב, לימד בישיבת קלצק )ברחובות( כיהן כ
שתייך לחבר הרבנים ה; 'ישיבת הדרום' םח"כ התאחדה עאש

של אמנים של החינוך העצמאי רחי ובחבר הנשל הפועל המז
 אגודת ישראל

הרב שלמה 
 זמננו - גורן

הרב 
הראשי 
 לישראל

ך נסמ 17לארץ ישראל; בגיל עלה עם משפחתו מפולין 
 ייסד הרבנות הצבאית; הרב הנזיר'' תו שלא את בלרבנות; נש

שראל כיהן כרב ראשי לי; שנה 30ועמד בראשה למעלה מ
 רב עובדיה יוסףל הלצדו ש

הרב יעקב 
רב העיר  זמננו - אריאל

 רמת גן

יונות הדתית; למד בישיבת כפר הרא"ה וב'מרכז ממנהיגי הצ
שנה כרב המושב כפר מימון, ראש ישיבת  25-הרב'; שימש כ

 ההסדר ב'ימית'; נשיא מכון ה'תורה והארץ
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 '[ב]חלק כיבוד הורים  – 16סוגיה 
 

 תרגום ומבנה – 1שלב 
 

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

 
לא עומד במקומו, ולא יושב במקומו, ולא סותר את דבריו,  -ת"ר: איזהו מורא, ואיזהו כיבוד? מורא 

 מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא.  -ולא מכריעו; כיבוד 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 משל מי?  איבעיא להו:

 
_____________________________________________________________________ 

 
 רב נתן בר אושעיא אמר: משל אב.  .רב יהודה אמר: משל בן

 
_____________________________________________________________________ 

 
 אורו ליה רבנן לרב ירמיה, ואמרי לה לבריה דרב ירמיה, כמ"ד משל אב. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶמָך: "(שמות כ, יב) נאמר :מיתיבי בֵּ הֹוֶנָך: "(משלי ג, ט) , ונאמר"כַּ ד ֶאת ה' מֵּ בֵּ מה  -" כַּ

 להלן בחסרון כיס, אף כאן בחסרון כיס; ואי אמרת משל אב, מאי נפקא ליה מיניה? 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 לביטול מלאכה. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
פודין זה לזה מעשר שני, ומאכילין זה לזה  -ת"ש: ב' אחים, שני שותפין, האב ובנו, הרב ותלמידו 

  ?מעשר עני; ואי אמרת משל בן, נמצא זה פורע חובו משל עניים
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 להעדפה.  -לא צריכא 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ר רבי יהודה: תבא מאירה למי שמאכיל את אביו מעשר עני; ואי אי הכי, היינו דקתני עלה, אמ

 להעדפה, מאי נפקא מינה? 
 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

 אפילו הכי זילא ביה מילתא. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

ת"ש, שאלו את ר"א: עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לים בפניו, ואינו 
 מכלימו; ואי אמרת משל אב, מאי נפקא לי' מיניה? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

  .בראוי ליורשו
 

_____________________________________________________________________ 
 

רתח אי לא  וכי הא דרבה בר רב הונא, דרב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה, אמר: איזול איחזי אי
 רתח. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?ודלמא רתח, וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול

 
_____________________________________________________________________ 

 
 דמחיל ליה ליקריה. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?והא קעבר משום בל תשחית

 
_____________________________________________________________________ 

 
 דעבד ליה בפומבייני. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?ודילמא משום הכי לא רתח

 
_____________________________________________________________________ 

 
 דעבד ליה בשעת ריתחיה. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 רבי שמעון אומר: ידונו בסקילה, שהשריפה -מתני ליה רב יחזקאל לרמי בריה: הנשרפים בנסקלים 

 חמורה. 
 

_____________________________________________________________________ 
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תיפוק לי דרובא נסקלים  ,אמר ליה רב יהודה בריה: אבא, לא תיתנייא הכי, מאי איריא שריפה חמורה
 אלא הכי איתנייא: הנסקלים בנשרפים.  ?נינהו

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

א"ל: אי הכי, אימא סיפא, וחכמים אומרים: ידונו בשריפה, שהסקילה חמורה; מאי איריא דסקילה 
  ?תיפוק לי דרובא נשרפים נינהו ,חמורה

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 א"ל: התם רבנן הוא דקאמרו ליה לר"ש, דקאמרת שריפה חמורה, לא, סקילה חמורה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
א"ל שמואל לרב יהודה: שיננא, לא תימא ליה לאבוך הכי, דתניא: הרי שהיה אביו עובר על דברי 

 תורה, אל יאמר לו: אבא, עברת על דברי תורה, אלא אומר לו: אבא, כך כתוב בתורה. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?!צעורי קא מצער ליה -כך כתוב בתורה 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 בתורה כך. אלא, אומר לו: אבא, מקרא כתוב 

 
_____________________________________________________________________ 

 
מניח אני כבוד אבא ועושה את  - אלעזר בן מתיא אומר: אבא אומר השקיני מים, ומצוה לעשות

 - איסי בן יהודה אומר: אם אפשר למצוה ליעשות ע"י אחרים .המצוה, שאני ואבא חייבים במצוה
 על ידי אחרים, וילך הוא בכבוד אביו. תיעשה 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 מתנה: הלכה כאיסי בן יהודה. אמר רב 

 
_____________________________________________________________________ 

 
כבודו מחול, הרב שמחל על  -א"ר יצחק בר שילא א"ר מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל על כבודו 

שמות יג, ) ל, שנאמרכבודו מחו -אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר: אפי' הרב שמחל על כבודו  -כבודו 

יֶהם יֹוָמם: "(כא ְך ִלְפנֵּ ה' ֹהלֵּ  . "וַּ
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 מחיל ליה ליקריה, -אמר רבא: הכי השתא, התם הקדוש ב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא 
 הכא תורה דיליה היא? 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 . "ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: "(תהלים א, ב) הדר אמר רבא: אין, תורה דיליה היא, דכתיב
 

_____________________________________________________________________ 
 

וקמו איני? והא רבא משקי בי הלולא דבריה, ודל ליה כסא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע 
רבנן, והנו  -ולא קמו מקמיה, איקפד ואמר: הנו רבנן  -מקמיה, לרב מרי ולרב פנחס בריה דרב חסדא 

 רבנן לאו רבנן? 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ותו, רב פפא הוה משקי בי הלולא דאבא מר בריה, ודלי ליה כסא לר' יצחק בריה דרב יהודה ולא קם 
 מקמיה, ואיקפד! 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 אפ"ה, הידור מיעבד ליה בעו. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

אין כבודו  -אמר רב אשי: אפילו למ"ד הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, נשיא שמחל על כבודו 
 מחול. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
מיתיבי: מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו מסובין בבית המשתה בנו של רבן גמליאל, 

אמר  .נתן הכוס לר' אליעזר ולא נטלו, נתנו לר' יהושע וקיבלו .והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם
יעזר: מה זה, יהושע, אנו יושבין ורבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו? אמר ליה: מצינו לו רבי אל

יֶהם: "(בראשית יח, ח) גדול ממנו ששמש, אברהם גדול הדור היה, וכתוב בו ד ֲעלֵּ ! ושמא "ְוהּוא ֹעמֵּ
ד תאמרו, כמלאכי השרת נדמו לו? לא נדמו לו אלא לערביים, ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומ

אמר להם רבי צדוק: עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד  !ומשקה עלינו?
הבריות? הקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד מטר ומצמיח אדמה, ועורך שולחן 

 !לפני כל אחד ואחד, ואנו לא יהא רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו?
 

, אמר רב אשי: אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך אלא אי איתמר הכי איתמר
שתהא אימתו  -" שֹום ָתִשים ָעֶליָך ֶמֶלְך: "(דברים יז, טו) אין כבודו מחול, שנאמר -שמחל על כבודו 

 עליך.
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 תולדות החכמים

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

תנאים )דור   רבי צדוק
  ראשון(

ישב ארבעים שנה  ;יהושע ביור בי אליעזרחברם של ר
יוחנן בן זכאי ביקש  ןרב ;בתענית שלא תחרב ירושלים

 ותומאספסינוס שירפאו א

רבן 
 גמליאל

בן גמליאל ר
 דיבנה )השני(

תנאים )דור 
 נשיא ישראל שני(

אבי  ;נכדו של רבן גמליאל הזקן דור רביעי להלל הזקן; 
התמנה לנשיא כשנתיים  אביו של רבי יהודה הנשיא; 

  ;לאחר חורבן בית המקדש )אחרי רבן יוחנן בן זכאי(
בעקבות מעשה שהיה הורד מנשיאותו, אך המשיך ללמוד 

ה בעל רוח הקודש; הרומאים רצו הי ;בבית המדרש
 להורגו, וניצל

רבי 
 אליעזר

רבי אליעזר 
 בן הורקנוס

תנאים )דור 
 שני(

ראש ישיבה 
בלוד; מחכמי 

 הסנהדרין

חתנו של רבן גמליאל הזקן; מגדולי תלמידיו של רבן 
יוחנן בן זכאי, שאמר עליו שהוא שקול כנגד כל חכמי 

בניגוד לרצון ישראל; החל ללמוד תורה רק בגיל מבוגר, 
 אביו

רבי יהושע בן  רבי יהושע
 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; 
היה עני גדול; הצטיין בוויכוחים עם המינים, עם קיסר 

 רומי ועם חכמי אתונה

רבי שמעון בר  רבי שמעון
 יוחאי

תנאים )דור 
  רביעי(

מחשובי תלמידיו של רבי עקיבא; ממעבירי התורה שבעל 
פה לאחר מות תלמידי ר"ע; מחבר ספר הזוהר וממייסדי 

 תורת הקבלה
אלעזר בן 

תנאים )דור   מתיא
 תלמידו של רבי עקיבא; היה בקי בשבעים לשון מחכמי יבנה רביעי(

איסי בן 
 יהודה

איסי בן 
 עקביה

תנאים )דור 
  חמישי(

עלה מבבל לארץ ישראל; תלמידו של רבי אלעזר בן 
שמוע; חבירו של רשב"י; כשמת, אמרו עליו: "פסקו 

 חסידים"

 שמואל

מכינוייו: מר 
שמואל, 

אריוך, שבור 
 מלכא

אמוראים )דור 
 ראשון, בבל(

ראש ישיבת 
 נהרדעא

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

רב 
אמוראים )דור   יחזקאל

אביו של רב יהודה; שמואל היה קם בפניו משום שהיה   ראשון, בבל(
 "בעל מעשים"

רב יהודה בר  רב יהודה
 יחזקאל

 אמוראים 
 )דור שני, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

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

 מלאך(
רמי בר 
 אמוראים   יחזקאל

 אחיו של רב יהודה; ביקר בארץ ישראל  )דור שני, בבל(

רב נתן בר 
  אושעיא

אמוראים )דור 
שלישי, -שני

ארץ -בבל
 ישראל(

 עלה מבבל לארץ ישראל; למד לפני רבי יוחנן 

 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 
 בארץ ישראל במערת רבי חייא ובניו

 אמוראים   רב מתנה
 קום מושבו היה בפפוניאתלמיד של רב ושמואל; מ  )דור שני, בבל(

רבה בר רב 
 אמוראים   הונא

 )דור שני, בבל(

מראשי 
הדיינים 
 במחוזא

תלמידו של רב; רבו וחותנו של רב נחמן; היה ממשפחת 
הנשיאים; היה עני מרוד ואליהו הנביא נגלה אליו 

 והעשירו

  רב חסדא
אמוראים )דור 

שלישי, -שני
 בבל(

ראש ישיבת 
 סורא

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

 מלאך המוות יכול להתקרב אליו עד שהבהילו

אמוראים )דור   רב יוסף
 שלישי, בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

היה סומא; היה 'סיני' )בקי במשניות ובברייתות כנתינתן 
דו, עד שאביי חזר מסיני(; בסוף ימיו חלה ושכח את תלמו

 תעניות כדי שלא תמוש התורה מזרעו 120והזכיר לו; צם 
רבי יצחק 
בריה דרב 

 יהודה
אמוראים )דור  

 בנו של רב יהודה; בת בנו, חומא, התחתנה עם אביי  שלישי, בבל(

רבי יצחק 
אמוראים )דור   בר שילא

 תלמידו של רב מתנה  רביעי, בבל(

אמוראים )דור   רב מרי
 תלמיד של רבא ושל רב פפא  בבל( חמישי,

רב פנחס 
בריה דרב 

 חסדא
אמוראים )דור  

 גיסו של רבא; זכה לגילוי אליהו  רביעי, בבל(
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 רבא
רבא בריה 

דרב יוסף בר 
 חמא

 אמוראים
)דור רביעי, 

 בבל(

ראש ישיבת 
 מחוזא

מגדולי אמוראי בבל; לאחר שנפטר אביי בפומבדיתא 
מחוזא; במותו ירש את מקומו ופתח את הישיבה ב

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

 וחריף ביותר

אמוראים )דור   רב פפא
 חמישי, בבל(

ראש ישיבת 
 נרש

מגדולי האמוראים; תלמיד של אביי ורבא; היה עני 
מתלמידיו היו אוכלים על שולחנו; אשתו  200והעשיר ו

 תה כהנת ותלה את עושרו בזכותההיי
רב הונא 

בריה דרב 
 יהושע

אמוראים )דור  
 חמישי, בבל(

ראש 'כלה' 
 בישיבת נרש

תלמיד של אביי ורבא; חברו המובהק של רב פפא; עסק 
במסחר; חלה ונטה למות ובזכות שהעביר על מידותיו 

 ריחמו עליו מן השמים
אבא מר 
אמוראים )דור   בר פפא

ו של רב פפא; היה קשור בעסקי אביו, ואביו העיד עליו בנ  שישי, בבל(
 שהוא נאמן ביותר ואינו משקר כלל

אמוראים )דור   רב אשי
 שישי, בבל(

ראש ישיבת 
סורא; עורך 

התלמוד 
 הבבלי

ראש הדור; נולד ביום שנפטר רבא; סידר וערך את 
התלמוד הבבלי; היה עשיר מופלג, ונאמר עליו שזכה 

 ם אחד"ל"תורה וגדולה במקו
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

 הסבר את ההבדל העקרוני בין דיני מורא לדיני כיבוד. - "איזהו מורא ואיזהו כיבוד?" .1
 הסבר את שאלת הגמרא. –"משל מי?"  .2
 איזה 'חסרון כיס' יש בכיבוד אב ואם למאן דאמר 'משל אב'? .3
 ?)רש"י(ר אחרים מה ההבדל בין אדם הפודה מעשר שני לעצמו ובין הפודה מעשר שני עבו .4
מה דינו של בן הפודה מעשר שני לצורך אביו, ומדוע היינו יכולים לחשוב שדינו כמי שפודה מעשר  .5

 ?)רש"י(שני לעצמו 
בתשובתך התייחס הן למאן דאמר 'משל רשאי הבן להאכיל את אביו מפירות מעשר עני? באיזה אופן  .6

 אב' והן למאן דאמר 'משל בן'.
באיזה ארנק מדובר? פרט תשובתך לפי שתי הדעות  – נו לים ואינו מכלימו""כדי שיטול ארנקי ויזרק .7

 .)רש"י(בגמרא 
 מדוע רב הונא קרע שיראים בפני בנו, ומדוע לא היה בזה חשש של 'לפני עיוור' או של 'בל תשחית'? .8

 
 .)רש"י(סקילה או שריפה? ציין את שתי הדעות בשם אומרן  –איזו מיתה חמורה יותר  .9

 .)רש"י(הסבר את המקרה ואת הדין לפי שתי הדעות הנ"ל  – סקלים""הנשרפים בנ .10
 מדוע רב יהודה סבר שיש לגרוס "הנסקלים בנשרפים" ולא "הנשרפים בנסקלים"? .11
 מה היה אסור לרב יהודה לומר לאביו? .12
 .)רש"י(הסבר את ההבדל בין "אבא, כך כתוב בתורה", ובין "אבא, מקרא כתוב בתורה"  .13
 ופן היה צריך רב יהודה לתקן את אביו?לפי האמור, באיזה א .14
למסקנת הגמרא, כיצד צריך הבן לנהוג בזמן שאביו מבקש ממנו דבר ויש לו גם מצווה לקיים? פרט  .15

 תשובתך.
 

  – "ַוה' ֹהֵלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם" .16
 מה למד רב יוסף מפסוק זה? .א
 הסבר את אופן הלימוד. .ב
 סוף הסכים לכך.מדוע בתחילה דחה רבא את הלימוד הנ"ל, ומדוע לב .ג

  – "ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה" .17
 מה למד רבא מפסוק זה?  .א
 .)רש"י(הסבר את אופן הלימוד  .ב
 ?)רש"י(באיזה שלב התורה נקראת: תורת ה', ובאיזה שלב היא נקראת: תורתו  .ג

 על מי הקפיד רבא, ועל מי הקפיד רב פפא, ומדוע? .18
  –וכו'  "צדוקורבי יהושע ורבי "מעשה ברבי אליעזר  .19

 הגמרא ממעשה זה?הוכיחה מה  .א
, ומדוע רבי יהושע הסכים לקבל את מדוע רבי אליעזר לא רצה לקבל את הכוס מרבן גמליאל .ב

 הכוס?
יֶהם" .ג ד ֲעלֵּ  מה הוכיח רבי יהושע מפסוק זה? הסבר את אופן הלימוד. –" ְוהּוא עֹּמֵּ
 האם רבי צדוק הסכים לקבל את הכוס מרבן גמליאל? מדוע? .ד

  – "ם ָתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְךׂשֹו" .20
 מה למד רב אשי מפסוק זה? .א
 הסבר את אופן הלימוד. .ב

 כבודו מחול, לפי הדעות השונות: -סכם בטבלה באיזה מקרה המוחל על כבודו  .21
 

 מלך נשיא רב אב

  רב חסדא

  רב חסדא
רב אשי  

  )בשלב ראשון(

  רב אשי
  רב יוסף

 
 רבא 

  )בשלב ראשון(
רב אשי 

  למסקנה()
  )למסקנה(רבא 
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 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .22
  –לא עומד במקומו  -א
  –לא מכריעו  -ב
  –מכניס ומוציא  -ג
  –מעשר שני  -ד
  –פדיון מעשר שני  -ה
  –מעשר עני  -ו
  –מאירה  -ז

  –שיראי  -ח
  –פומבייני  -ט
  –שיננא  -י

  –בי הלולא  -יא
  –הידור  -יב
  –נשיא  -יג
  –מעלה נשיאים  -יד
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 תוספות - 3שלב 
 

 רב יהודהתוד"ה 
 

  – כיצד יעשה?" –"נזמן לו כיבוד אב ואבידת עצמו ואבידת חבירו  .1
 הסבר את הוכחת ר"י לכך שאבדת חבירו קודמת לכבוד אביו. .א
 מניין שאבדתו קודמת לאבדת חבירו? .ב
 מדוע כבוד אביו קודם לאבדתו? .ג
 מדוע דקדוקו של ר"י הוא רק למאן דאמר 'משל בן'? .ד
 קנת ר"י למעשה?מהי מס .ה

 הסבר את החידוש העקרוני של ר"י בעניין כיבוד אביו מכספו וממונו של הבן. .2
 מה קשה על חידוש זה מהאיסור להכלים את האב בשעה שזורק את ארנק בנו לים? .3
 הסבר את תירוצו של ר"י לקושי זה. .4
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__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 

 
 תולדות החכמים

 התוספותסיכום 

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רב אחאי 
 גאון

רב אחא 
  גאונים משבחא

מחכמי פומבדיתא; למרות שהיה גדול חכמי בבל בימיו לא מונה 
למשרת גאון )ראש הישיבה(; בסוף ימיו עלה לארץ ישראל ונפטר 

הספר הראשון שם; מחבר ספר ה'שאילתות', שהוא כנראה 
 שהתחבר לאחר ספרות חז"ל

רבנו 
 חננאל

רבנו חננאל 
 גאונים בר חושיאל

רב הקהילה 
היהודית 
בקיירואן 
 )טוניסיה(

מחשובי הרבנים בצפון אפריקה; ממלא מקום אביו בהנהגת 
היהודים בקיירואן; חבירו של רב ניסים גאון )שהיה ראש 

  הישיבה(; הראשון שכתב פירוש שיטתי על התלמוד;

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

 שלא הוזכרו בשם, הם מדבריו
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 אורו תוד"ה
 

 הסבר את פסק התוספות, וכתוב מדוע פסקו כן להלכה. – "משמע שכך הלכה" .1
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
סכם בטבלה את הוכחות התוספות לכך שבמקרה שאין כסף לאב, חייב הבן לזון ולפרנס את אביו  .2

 מכספו:
 

 
 
 

 
 
 

 דמחיל תוד"ה
 

 מה מוסיפים התוספות על תיאור המקרה המובא בגמרא, ומדוע הוכרחו להוסיף פרט זה? .1
מדוע צריך מחילה וכפרה למרות שלא נעשתה  – "נתכוין לאכול ]בשר[ חזיר ועלה בידו בשר טלה" .2

 ?כל עבירה
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

 ביאור ההוכחה מקור הוכחה

כתובות מט  1
 ע"ב

 
 
 
 

 (1ירושלמי ) 2

 
 
 
 

 (2ירושלמי ) 3

 
 
 
 

 (3ירושלמי ) 4

 
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 4שלב 
 

 כיבוד הורים בלב
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 לו-, אותיות להפרק אהתלויות בלב, מצוות עשה , ספר חרדיםרבי אלעזר אזכרי, 
שזהו עיקר  ,שידמה בלבו שהם גדולים ונכבדי ארץ ...מצינו כבוד בלב -" כבד את אביך ואת אמך"

  .בור ובמעשהיכך ודאי יכבדם בד ומתוך ,כבודם
 

שסותר דבריהם או יושב במקום המיוחד להם  ,ועל המבזה אביו או אמו בלבו או בדברים או במעשה
ְקֶלה ָאִביו "ָארּור :)דברים כז, טז( נאמר ,וכיוצא בזה  ,זיוןיופירשו שאינו לשון קללה אלא לשון ב ְוִאמֹו", מַּ

ִתֶבז לֹו ְבִלָבּה: "(שמואל ב ו, טז)שנאמר;  זיון בלב דכתיביב )ומצאנו( ואשכחן   "...וַּ
 

ם : "(משלי ל, יז) ועל זה אמר שלמה ת אֵּ ג ְלָאב ְוָתבּוז ִליֲקהַּ ִין ִתְלעַּ י ָנֶׁשר -עַּ ל ְוֹיאְכלּוָה ְבנֵּ חַּ י נַּ  ".ִיְקרּוָה ֹעְרבֵּ
שנשאת לאיש אחר יתה קלה ובזויה בעיניו לפי ירק שה ,ומעשה היה בימינו באיש שהיה זן את אמו

ברו ומצאוהו על ופשו היהודים לקיוח ,והאיש הזה הלך דרך ים ונהרג והושלך לים ,אחרי מות אביו
 .בלב – ות כבודוונראה דעיקר מצ... קרוה העורביםישנ ,שפת הים ועין אחת מנוקרת

 
 שנה שנייה פרשת שופטים אות כג ,בן איש חירבנו יוסף חיים, 

הרי זה בכלל ארור מפי הגבורה, שנאמר:  -פילו בדברים, ואפילו ברמיזה וכל המבזה אביו או אמו א
ְקֶלה ָאִביו "ָארּור  ְוִאמֹו". מַּ

 
 הרב ניסים קרליץ, חוט שני, קונטרס הל' כיבוד אב ואם, עמ' רסד אות ב

היינו ביחס אליו, שהרגש של כבוד לאביו ואמו צריך  –"שידמה בעיניו שהוריו גדולים ונכבדי ארץ" 
יות יחס של כבוד, שאביו ואמו הם הגדולים והוא הקטן כלפיהם, כיוון שהם הביאוהו לעולם, לה

וטרחו בו טרחות מרובות, והרי זה מחייב שהיחס אליהם יהיה ברגש של כבוד, באופן שהוא מתבטל 
 אליהם ונכנע מפניהם, מפני שהם חשובים יותר ממנו... 

 
וריו... ואין לזה שייכות אם באמת הוא גדול ממנו וזוהי העבודה שאדם צריך לבטל את עצמו לה

 במעלה או בחכמה, מפני שכלפי הטובה שעשה עמו הוא בטל כלפיו.
 

 מאמר פב ,שיחות מוסרהרב חיים שמואלביץ, 
זצ"ל כל ימיו להתבונן ולמצוא מעלה מיוחדת באביו, שהיה  )אדוני אבי מורי ורבי(נוהג היה אאמו"ר 

 במעלה ההיא.  )יחיד בדור(עד שמצא שהיה חד בדרא מצוין בה יותר מכל אדם, 
 

ומעולם תמהתי למה היה צריך אאמו"ר זצ"ל לזה, עד שעמדתי על טעמו של דבר, והוא שעיקר מצוות 
כיבוד אב, וכן כבוד הבריות בכלל, הוא לכבדו כבוד אמיתי, ולא יתכן לכבד את אביו כבוד אמת אם 

כל הכבוד שמכבדו אלא מן השפה ולחוץ, ואינו יוצא בזה ידי לא יהא אביו נכבד בעיניו, כי אז אין 
חובת מצוות כיבוד אב בשלימות. על כן חייב הבן לבקש לחפש ולמצוא מעלות מיוחדות ונכבדות 
באביו, ועל ידי כך יהיה אביו נכבד בעיניו, ויהיה הכבוד שמכבדו כבוד אמיתי, ויקיים מצוות כיבוד 

 אב בשלימות.
 

 מאמר לז ,שם
מקובלני, שאין מצוות כיבוד אב מתקיימת כהלכתה אלא אם כן מעריך הבן את אביו ומעריצו  וכן

מאד. וחייב הבן למצוא באביו תכונות ומעלות שבהן הוא מצטיין יותר מכל אחד זולתו, והריהו בהן 
אפילו גדול הדור ]וכן נהג אאמו"ר זצ"ל[, כי אם לא יעריכנו בלבו ואינו מחשיבו במעמקי נפשו, כי אז 

 הוא מאכילו ומשקהו וקם לפניו ורץ לפניו, לא קיים מצוות כיבוד אב כל עיקר.
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 על מי מדבר הכתוב, ומהי ההוראה המעשית הנלמדת מהפסוק? – ְוִאּמֹו" ַמְקֶלה ָאִביו "ָארּור .1
מה יעשה הבן כדי להעריך את הוריו ולחשוב שהם "מנכבדי ארץ? עמוד על ההבדל בין דעת הרב  .2

 לדעת הרב שמואלביץ.קרליץ 
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 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה החכם

 מחכמי צפת אחרונים רבי אלעזר אזכרי
נולד בצפת כבן למשפחה של מגורשי ספרד; תלמידם וחברם של 
הרדב"ז, ר"י קארו, האר"י ועוד; היה למדן, פוסק, מקובל, דרשן 

 ומשורר; מחבר ספר 'חרדים' והפיוט 'ידיד נפש'

 חכמי בבלמ אחרונים רבנו יוסף חיים
גדול הדור בבגדד; היה דרשן ופוסק גדול, אף שלא כשימש ברבנות 

העיר; חיבר עשרות ספרים, ביניהם: בן איש חי, רב פעלים, בן 
 יהוידע.

הרב חיים 
 ר'ראש ישיבת 'מי זמננו שמואלביץ

 בזמןר(; מיחתנו של הרב אליעזר יהודה פינקל )ראש ישיבת 
נגחאי של מירישיבת  תלמידינמלט עם השנייה  םמלחמת העול

חבר מועצת גדולי התורה של אגודת  הישיבה;ועמד בראשות  )סין(
 ישראל

 שמריהוהרב 
ניסים יוסף 

 קרליץ
 זמננו

ראש כולל 'חזון איש' 
שכונת 'רמת  ורב

 , בני ברקאהרן'

ליטאים; -מבכירי פוסקי ההלכה החרדים ;חזון איש''אחיינו של ה
ורה'; ת גדולי התורה של 'דגל הת; חבר מועצב בית דין בבני ברקא

 יני הישועה'; יים של המרכז הרפואי 'מערבנחבר ועדת ה
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 ]חלק א'[ כיבוד תלמידי חכמים – 17סוגיה 
 
 

 תרגום ומבנה – 1שלב 
 

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

 
 

יָבה ָתקּום"ת"ר:  י שֵּ ן"יכול אפילו מפני זקן אשמאי? ת"ל:  - (ויקרא יט, לב)" ִמְפנֵּ , ואין זקן אלא )שם(" ָזקֵּ
לֶאסְ : "(במדבר יא, טז) חכם, שנאמר י ִיְשָראֵּ רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן  ".ָפה ִלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִזְקנֵּ

ְרכוֹ : "(משלי ח, כב) אלא מי שקנה חכמה, שנאמר אִׁשית דַּ  . "ה' ָקָנִני רֵּ
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ְרתָ "יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק? ת"ל:  לא אמרתי קימה אלא במקום  - (ויקרא יט, לב)" ָתקּום ְוָהדַּ
 שיש הידור. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ְרתָ "יכול יהדרנו בממון? ת"ל:  מה קימה שאין בה חסרון כיס, אף הידור שאין בו חסרון  -" ָתקּום ְוָהדַּ
 כיס. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ְרתָ "יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ? ת"ל:  לא אמרתי קימה אלא במקום  -" ָתקּום ְוָהדַּ
 שיש הידור. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

אתָ ... ָתקּום"יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו? ת"ל:  : (ויקרא יט, לב) דבר המסור ללב נאמר בו -" ְוָירֵּ
ֱאֹלֶהיָך" אָת מֵּ  . "ְוָירֵּ
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
אתָ "רבי שמעון בן אלעזר אומר: מנין לזקן שלא יטריח? ת"ל:  ן ְוָירֵּ  . "ָזקֵּ

 
_____________________________________________________________________ 

 
יָבה ָתקּום"ה אומר: איסי בן יהוד י שֵּ  אפילו כל שיבה במשמע.  - "ִמְפנֵּ

 
_____________________________________________________________________ 
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  ?רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ת"ק סבר: יניק וחכים לא, רבי יוסי הגלילי סבר: אפילו יניק וחכים.  - חכיםאיכא בינייהו יניק ו
 

_____________________________________________________________________ 
 

 מ"ט דרבי יוסי הגלילי? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

דקאמר ת"ק, א"כ, נכתוב רחמנא מפני שיבה זקן תקום והדרת, מ"ש דפלגינהו אמר לך: אי ס"ד כ
 רחמנא? למימר, דהאי לאו האי והאי לאו האי, ש"מ: אפי' יניק וחכים. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 ות"ק? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

אתָ "משום דבעי למיסמך  ן ְוָירֵּ  . "ָזקֵּ
 

_____________________________________________________________________ 
 

 ותנא קמא מ"ט? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

מפני שיבה תקום והדרת תקום והדרת פני זקן,  אי ס"ד כדקאמר רבי יוסי הגלילי, א"כ, נכתוב רחמנא
 ומדלא כתב הכי, ש"מ חד הוא. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

ְרתָ "אמר מר: יכול יהדרנו בממון? ת"ל:  מה קימה שאין בה חסרון כיס, אף הידור שאין  -" ָתקּום ְוָהדַּ
מי לא עסקינן דקא נקיב מרגניתא, אדהכי והכי קאים  !בו חסרון כיס. וקימה לית בה חסרון כיס?

 !מקמיה ובטיל ממלאכתו?
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
קימה שאין בה ביטול; ואקיש נמי הידור מה הידור שאין בו ביטול, אף  - אלא אקיש קימה להידור

לקימה, מה קימה שאין בה חסרון כיס, אף הידור שאין בו חסרון כיס; מכאן אמרו: אין בעלי אומניות 
 רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעוסקין במלאכתם. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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והתנן: כל בעלי אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם, ואומרים להם: אחינו, אנשי  !ולא?

  !מקום פלוני, בואכם לשלום
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 א"ר יוחנן: מפניהם עומדים, מפני תלמידי חכמים אין עומדים. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
אמר רבי יוסי בר אבין: בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה, שהרי מפניהם עומדים, מפני תלמידי 

 חכמים אין עומדים. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?למא שאני התם, דא"כ, אתה מכשילן לעתיד לבאוד
 

_____________________________________________________________________ 
 

והא ר' חייא הוה יתיב בי מסחותא,  !אמר מר: יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ. ולא?
א אמר ליה לאבוה: שני חומשים שניתי וחליף ואזיל רבי שמעון בר רבי ולא קם מקמיה, ואיקפד, ואת

 ! ?לו בספר תהלים, ולא עמד מפני
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

הוה יתיב בי מסחותא, על ואזיל ר' שמעון בר רבי  ,ותו, בר קפרא, ואמרי לה ר' שמואל בר ר' יוסי
ולא קם מקמיה, ואיקפד, ואתא א"ל לאבוה: שני שלישי שליש שניתי לו בתורת כהנים, ולא עמד 

  ?לאו הכי לא ! ואמר לו: שמא בהן יושב ומהרהר; טעמא דבהן יושב ומהרהר, הא?מפני
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 י בראי. לא קשיא: הא בבתי גואי, הא בבת

 
_____________________________________________________________________ 

 
ה"נ מסתברא, דאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: בכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המרחץ 

  .ומבית הכסא
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 דילמא לאונסיה שאני. 

 
_____________________________________________________________________ 
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  !יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו. אטו ברשיעי עסקינן?
 

_____________________________________________________________________ 
 

אלא, יכול יעצים עיניו מקמי דלימטיה זמן חיובא, דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה דקאים 
אתָ ... ָתקּום"מקמיה? ת"ל:   . "ְוָירֵּ

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 תנא: איזוהי קימה שיש בה הידור? הוי אומר: זה ד' אמות. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 מלא עיניו.  -ו שאינו מובהק, אבל ברבו המובהק אמר אביי: לא אמרן אלא ברב

 
_____________________________________________________________________ 

 
 אביי מכי הוה חזי ליה לאודניה דחמרא דרב יוסף דאתי, הוה קאים. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
הוה רכיב חמרא וקא מסגי אגודא דנהר סגיא, יתיב רב משרשיא ורבנן באידך גיסא ולא קמו  אביי

 אמר להו: ולאו רב מובהק אנא? אמרו ליה: לאו אדעתין.  .מקמיה
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
אתָ "ר' שמעון בן אלעזר אומר: מנין לזקן שלא יטריח? ת"ל:  ן ְוָירֵּ  - . אמר אביי: נקטינן, דאי מקיף"ָזקֵּ

 חיי. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 אביי מקיף. רבי זירא מקיף. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

רבינא הוה יתיב קמיה דר' ירמיה מדיפתי, חלף ההוא גברא קמיה ולא מיכסי רישא, אמר: כמה חציף 
 הא גברא! א"ל: דלמא ממתא מחסיא ניהו, דגיסי בה רבנן. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
יָבה ָתקּום"איסי בן יהודה אומר:  י שֵּ ואפילו כל שיבה במשמע. אמר ר' יוחנן: הלכה כאיסי בן  - "ִמְפנֵּ

 יהודה. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 יוחנן הוה קאי מקמי סבי דארמאי, אמר: כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני. ר' 
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_____________________________________________________________________ 
 

 רבא מיקם לא קאי, הידור עבד להו. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 א לסבי. אביי יהיב יד
 

_____________________________________________________________________ 
 

 רבא משדר שלוחיה. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 רב נחמן משדר גוזאי, אמר: אי לאו תורה, כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא! 
 

_____________________________________________________________________ 
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 תולדות החכמים
 

 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם
רבי יוסי 

תנאים )דור   הגלילי
 שלישי(

מראשי חכמי 
 יבנה

רבו של רבי אלעזר בן עזריה; חבירו של רבי עקיבא; 
 בכוחו היה להוריד גשמים

רבי שמעון 
תנאים )דור   בן אלעזר

  חמישי(
תלמידו המובהק של רבי מאיר; מוזכר מעט במשנה, 

והרבה בתוספתא ובברייתות; האריך ימים עד ימי רבי 
 יוחנן 

איסי בן 
 יהודה

איסי בן 
 עקביה

תנאים )דור 
  חמישי(

עלה מבבל לארץ ישראל; תלמידו של רבי אלעזר בן 
ת, אמרו עליו: "פסקו שמוע; חבירו של רשב"י; כשמ
 חסידים"

רבי 
ישמעאל 
 בר יוסי

תנאים )דור  
 רב העיר ציפורי חמישי(

בנו של רבי יוסי בן חלפתא; מילא את מקום אביו ברבנות 
העיר ציפורי; תלמידו של רבי יהודה; חברו של רבי חייא; 

 היה בקי במקרא

רבי שמעון 
תנאים )דור   בר רבי

 "חכם" אחרון(

בי יהודה הנשיא; היה קטן מאחיו רבן בנו הצעיר של ר
גמליאל, אך גדול ממנו בחכמה; וכן היה גדול מרבי חייא; 

אביו לימדו 'סדרי חכמה'; עסק בסחר משי יחד עם ר' 
 חייא והיה עשיר גדול

רבי חייא  רבי חייא
 הגדול

תנאים )דור 
 עורך הברייתות אחרון(

ה(; נולד בבבל ועלה לארץ ישראל עם בניו )יהודה וחזקי
כשנשתכחה תורה מישראל, רבי חייא ובניו חזרו וייסדוה;  
חברו ומבני פמלייתו של רבי יהודה הנשיא; רבו ודודו של 
האמורא רב; היה שקול לאבות הקדושים; מלאך המוות 

 לא יכול היה להתקרב אליו

תנאים )דור   בר קפרא
 אחרון(

דיין בבית דינו 
 של רבי

ראים בארץ ישראל חבר של רבי חייא; ראשוני האמו
קיבלו ממנו; קיבץ הלכות שנקראו 'משנת בר קפרא'; 

 דרשן ובעל משלים וחידות

  רבי יוחנן
אמוראים )דור 

שני, ארץ 
 ישראל(

ראש ישיבת 
טבריה; מסדר 

התלמוד 
 הירושלמי

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

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

רב נחמן  רב נחמן
 בר יעקב

אמוראים )דור 
שלישי, -שני

 בבל(

ראש החכמי 
 בנהרדעא

היה מומחה גדול לדיני ממונות; אביו היה מסופרי 
הדיינים בבית דינו של שמואל בנהרדעא; גדולי 

 בה, רב יוסף, ועוד(האמוראים היו מתלמידיו )כגון: ר

רבה בר בר 
אמוראים )דור   חנה

 שלישי(

נחותא )מעביר 
תורות ארץ 
 ישראל לבבל(

נולד בבבל, והיה מגיע הרבה לארץ ישראל; תלמיד מובהק 
של רבי יוחנן ורבי אלעזר; סיפר מראות מופלאים 
 ממסעותיו; נשא לאישה את נכדתו של רב יהודה

  רבי זירא
אמוראים )דור 

-בבלשלישי, 
 ארץ ישראל(

תעניות כדי לשכוח את  100עלה מבבלי לארץ ישראל וצם  
 תלמודה של בבל

  אביי
 אמוראים

)דור רביעי, 
 בבל(

ראש ישיבת 
 פומבדיתא

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

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

 רבא
רבא בריה 
דרב יוסף 
 בר חמא

 אמוראים
)דור רביעי, 

 בבל(

ראש ישיבת 
 מחוזא

מגדולי אמוראי בבל; לאחר שנפטר אביי בפומבדיתא ירש 
את מקומו ופתח את הישיבה במחוזא; במותו התפצלה 

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

רבי יוסי 
  בר אבין

 אמוראים
)דור חמישי, 
 ארץ ישראל(

 
מאחרוני אמוראי ארץ ישראל; ירד לבבל, ושוב חזר לארץ 

ישראל; ממסדרי התלמוד הירושלמי; בן מחלוקתו של 
 רבי יוסי בר זבידא

רב 
  משרשיא

 אמוראים
, )דור חמישי

 בבל(
 תלמיד אביי ורבא; חתנו של רב כהנא 

רב ירמיה 
  מדפתי

 אמוראים
-)דור חמישי
 שישי, בבל(

תלמיד של רבא ושל רב פפא ורב פפי; בן מחלוקתו של רב  
 אשי

  רבינא
 אמוראים 
)דור שישי, 

 בבל(

ממייסדי וחותמי 
 התלמוד הבבלי

למד אצל רבא ורב פפא, ואחר כך אצל רב אשי, ואיתו 
 וערך את  התלמוד הבבליסיכם 
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

 סכם בטבלה את ההלכות הנלמדות מהפסוקים, והסבר את אופן הלימוד: .1
 

 
 ?)רש"י(מנין ששבעים הזקנים היו גדולים וחכמים  .2
 ?)רש"י(מאיזה מרחק יש לעמוד בפני תלמיד חכם, ומדוע דווקא ממרחק זה  .3
ֱאֹלֶהיָךמדוע על דברים המסורים ללב כתבה התורה :" .4 אָת ּמֵּ  ?)רש"י( "ְוָירֵּ
 ?)רש"י(לא להטריח את הציבור לעמוד מפניו מה צריך הזקן לעשות כדי  .5
 על מי חולק איסי בן יהודה? .6
 ?)רש"י(לעמוד בפני יניק וחכים מנין למד תנא קמא שאין  .7
 הסבר את הוכחת רבי יוסי הגלילי לכך שיש לעמוד גם בפני יניק וחכים. .8
 מדוע חכמים לא קיבלו את הוכחת רבי יוסי הגלילי? .9

 
 ?)רש"י(להדר את הזקן בממון  מדוע היינו יכולים לחשוב שיש .10
 באיזה אופן יתכן חסרון כיס בקימה בפני הזקן? .11
 למסקנה, כיצד לומדים שאין חובה לכבד את הזקן בממון? .12
  – "כל בעלי אומניות עומדים מפניהם" .13

 מפני מי עומדים? .א
 מדוע עומדים מפניהם? .ב
 מה קשה מדין זה על הנאמר בסוגייתנו? .ג
 ה זו.הסבר את תירוץ רבי יוחנן לקושי .ד
 מדוע אין הכרח ללמוד מדין זה ש"חביבה מצווה בשעתה"? .ה

 
 היכן בבית המרחץ צריך לעמוד מפני תלמיד חכם, והיכן אין צריך לעמוד מפניו? .14
 ?)שני הסברים(מי הרהר בדברי תורה בבית המרחץ, ומדוע היה מותר לו להרהר שם  .15

 
ובאיזה אופן הוא עובר על  ,"ם ְוָהַדְרָת ָתקּוים עיניו ולא קם בפני הזקן עובר על "באיזה אופן המעצ .16

אָת ... ָתקּום"  ?)רש"י( "ְוָירֵּ

המילים 
 אופן הלימוד מהפסוק ההלכה הנלמדת בפסוק

  ָזֵקן

תנא 
 קמא

 
 

רבי יוסי 
  הגלילי

 ָתקּום ְוָהַדְרָת 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

... ָתקּום
 ְוָיֵראָת 

 
 
 

 

 ָזֵקן ְוָיֵראָת 
 
 
 

 

ִמְפֵני ֵׂשיָבה 
 ָתקּום
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האם עדיף לעמוד מפני התלמיד חכם כשרואים אותו ממרחק או לחכות שהוא יעבור בתוך ארבע  .17
 .)רש"י(אמות"? נמק תשובתך 

 מאיזה מרחק היה אביי נעמד לכבודו של רב יוסף? .18
 ?)רש"י(דו לכבודו של אביי מדוע רב משרשיא ושאר התלמידים לא עמ .19

 
 ?)רש"י(מהו שכרו של תלמיד חכם שאינו מטריח את תלמידיו לעמוד מפניו  .20
 ?)רש"י(מדוע לבם של אנשי מתא מחסיא היה גס בחכמים  .21
 :)רש"י( הסבר כיצד היו האמוראים מכבדים את זקני הגויים .22

  –רבי יוחנן  •

  –אביי  •

  –רבא  •

  –רב נחמן  •
 ?)רש"י(להחזיק בעצמו את ידי זקני הגויים מדוע הקפיד רב נחמן שלא  .23
במה שונה פירושו השני של רש"י מפירושו הראשון, ומדוע דחה  – )רש"י( "ואית דמפרשי... וליתא" .24

 את הפירוש השני?
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .25
  –אשמאי  -א
  – )ברש"י(נוטריקון  -ב
  –חסרון כיס  -ג
  –דבר המסור ללב  -ד
  –יניק וחכים  -ה
  –מרגניתא  -ו
  –בי מסחותא  -ז
  –חומשים שבספר תהילים  -ח
  –שני שלישי שליש  -ט

  –תורת כהנים  -י
  –בתי גואי  -יא
  –בתי בראי  -יב
  –רבו מובהק  -יג
  –מלא עיניו  -יד
  –אידך גיסא  -טו
  –סבי דארמאי  -טז
  –הרפתקי  -יז
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 תוספות - 3שלב 
 

 זקןתוד"ה 
 

 מהו פירוש 'אשמאי' לדעת רש"י, ומהו הפירוש לדעת ר"ת? .1
 ?)ראו גם רש"י ד"ה זקן אשמאי(אשמאי' לפי שני הפירושים כיצד נרמז הפירוש בתוך המילה ' .2
 מדוע לא קיבל ר"ת את פירוש רש"י? .3
 ]להרחבה: נסה לתרץ את קושיית ר"ת על פירוש רש"י[. .4
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 זקן ואין תוד"ה
 

למה לומדים חכמים מהפסוק " .1 י ִיְשָראֵּ  "?ֶאְסָפה ִלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִזְקנֵּ
 וד, ומדוע אי אפשר לומר שלומדים בדרך של גזירה שווה?מהו אופן הלימ .2
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 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 פותסיכום התוס

 נושא
 
 

 מסקנות
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 בעלי אין תוד"ה
 

 מה הם שני הפירושים שמציעים התוספות לביטוי "אין רשאין"? .1
 מה מוכחים התוספות מהמשנה במסכת ערכין? הסבר את אופן ההוכחה. .2
 , ומדוע מוכרחים להסביר כך?באיזו מציאות של בעלי אומנויות מדובר לפי כל אחד מן הפירושים .3
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שני תוד"ה
 

 ים? ציין את המזמור הראשון בכל 'חומש'.מה הם חמשת החומשין של ספר תהל .1
 מהו סימן ההיכר לסיום החומשים? .2
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 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 4שלב 
 

 כבוד אישי או כבוד התורה? –כבוד החכמים 
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 בוד חכמיםכ –ה רנז וצומ ,ספר החינוך
 :פירשו זכרונם לברכה ".והדרת פני זקן... מפני שיבה תקום" :לכבד החכמים ולקום מפניהם, שנאמר

 .(קידושין לב ע"ב)" אין זקן אלא מי שקנה חכמה"
 

לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החכמה, כדי שיכיר בוראו, על כן  :והורשי המצומש
 כבד מי שהשיג אותה, ומתוך כך יתעוררו האחרים עליה. ראוי לבני אדם ל

 
שאפילו זקן אשמאי, כלומר שאינו חכם,  (שם)ומזה השורש פירש איסי בן יהודה בגמרא בקידושין 

וה, שראוי לכבדו מפני שברוב שניו ראה והכיר קצת במעשי השם ונפלאותיו, ומתוך והוא בכלל המצ
הלכה כאיסי בן יהודה. וזה שאמרו, בתנאי שלא  :נן שם בקידושיןכך ראוי לכבוד. והיינו דאמר רבי יוח

  יהיה בעל עבירות, שאם כן מנע עצמו מכבוד.
 

 מה טעם מצוות כבוד תלמיד חכם, ואיזו תכלית היא נועדה להשיג?  .1
 יש לכבד זקן אשמאי שאינו חכם אך אינו בעל עבירות?  מדוע .2
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 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן לד הרב משה פיינשטיין, 

שכמו בתורה כתובה  ,אם הכבוד הוא להתורה ,שחייבה תורה למיד חכםיש להסתפק בחיוב כבוד ת
אבל להאדם עצמו  ,רה ליתן כבוד להתורה שבאדם שלמדהכך חייבה תו ,על ספר צריך ליתן לה כבוד

שרונותיו יחו ובכולא שייך חיוב הכבוד. או דהכבוד חייבה התורה ליתן להאדם שהשיג בעמלו בכ
שנתן לו השי"ת את חכמת התורה, ולא להתורה שבו דלא נחשב זה בעין כמו בכתובה על ספר, רק 

 בתו תורה וחייבה שיתנו לו כבוד.החשי ,שהשיג חכמת התורה ךכל להאדם שנתגדל כ
  

לה ידמתח ע"ב.-ע"א בקידושין דף ל"ב "ההדר אמר רבא"ו ,דרבא עתךדלקא ויש לפרש זה בטעם הס
יוסף דכבודו מחול ממה שהקב"ה  בודחה ראיית ר ,אין כבודו מחול שאמר רבא שהרב שמחל על כבודו

למיד אבל ת "יא מחיל ליה ליקריההקב"ה עלמא דיליה הוא ותורה דיליה ה"משום ד ,מחיל ליקריה
 ,שיכול למחול "הדר אמר רבא"ול .תורה לאו דיליה היא, היה סבור שהכבוד הוא להתורה שבו חכם

, סובר שהכבוד הוא להאדם על שהשיג ' "ובתורתו יהגה יומם ולילה'דכתיב  ,תורה דיליה היא"משום ד
 ורה דיליה ויכול למחול. ונחשב מחמת זה ת ,שרונותיו חכמת התורהיחו ובכובעמלו בכ

 
מה הם שני הצדדים בדילמה האם הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול או לא, ומה הן ההנמקות לכל  .3

 צד? 
 דברי הר"מ פיינשטיין?  ל פימה מסקנתו של רבא ע .4
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 קצו-קידושין, עמ' קצה –הרב יצחק שילת, במסילה העולה 

 )שם כב ע"ב(אומרת שמלקין את החייב מלקות ארבעים חסר אחת, והגמרא  )כב ע"א(המשנה במכות 
מפשוטו. ועל כך אמר רבא:  )דברים כה, ג(ים את הכתוב "ארבעים יכנו" מסבירה מדוע הוציאו חכמ

 פר תורהדאילו בס .דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה ,כמה טפשאי שאר אינשי"
כלומר, אם קמים מפני התורה שבכתב, כל שכן שצריך לעמוד  .", ואתו רבנן בצרו חדא'ארבעים'כתיב 

 שהיא "חזקה" ממנה. מפני התורה שבעל פה, 
 

ונראה שיש ללמוד ממימרא זו של רבא שהפירוש של "תורה דיליה היא", אינו שאנו מכבדים את 
ן התורה, אלא שמכבדים את התורה שבעל פה עצמה, כי תלמידי חכמים הם יהמאמץ שהשקיע בקני

שבירושלים  : "בית הדין הגדול)א, א(הם התורה שבעל פה, כלשון הרמב"ם בתחילת הלכות ממרים 
הם עיקר תורה שבעל פה", והסיבה שהם יכולים למחול על כבודם היא, שהתורה שבעל פה מזדהה 
עם אישיותם, הם הנושאים והיוצרים אותה בליבם ובדעתם, ואדם יכול למחול על שלו, כעין זה 

 , יכול למחול על כבודו.)קידושין לב ע"א(שהקב"ה ש"עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא" 
 

סימון  רביחלקיה ו ביאיבעיא להו: מהו לעמוד מפני ספר תורה? רלמדנו: " )קידושין לג ע"ב(והנה להלן 
אך נראה שאין כאן  .?"אלעזר אמרי: קל וחומר, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן ביור

מחלוקת. כי לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה לכל אחת יש יתרון שאין לחברתה: מחד, התורה 
שבכתב היא כולה מפי הגבורה, ולכן אם מכבדים את לומדיה, שבתורתם מעורב הגורם האנושי, כל 
שכן שצריך לכבד אותה. ומאידך, אם מכבדים את התורה שבכתב, כל שכן שצריך לכבד את חכמי 

 .)סוטה טז ע"א(התורה שבעל פה, שבסמכותם לפרש אותה ואף לומר: "הלכה עוקבת מקרא" 
 

 ת הביטוי "תורה דיליה היא", שנאמרה בנוגע לתלמיד חכם. הסבר את משמעו .5
 במה שונה הסברו של הרב יצחק שילת מהסברו של הרב משה פיינשטיין?  .6
הסבר מדוע יש לעמוד בפני ספר תורה ומדוע יש לעמוד בפני לומדי תורה, ומה היתרון שיש לכל  .7

 אחד מהם?
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  , עמ' תכחסימן קה ,שו"ת עזרת כהןהרב צבי יהודה קוק, הערות ל

ודע ין פרטי אישי של זה תלמיד חכם, שהוא ייהאי עשה לכבד תלמידי חכמים הוא לא זו בלבד ענ
תת תמימותה, של חיי עולם יין כבודה של התורה בעצמה, שהיא באמיתורה ולומדה, אלא שהוא ענ

היא המופיעה ונמצאת ומתעצמת  .קלט(סימן שו"ע או"ח ר )טוהנטועים בדבר ד' בתוכנו זו תורה שבעל פה 
ו של תלמיד ואשר על כן זה כבוד .באישיותו וכבודו של תלמיד חכם אמתי זה, לפי מדרגותיה וערכיה

והרי הוא כבודו של השי"ת נותן התורה, המתגלה בה. ומתוך כך מורא  ...חכם נקרא כבוד תורה
)קידושין  לרבות תלמידי חכמים "יך תיראוקאת ד' אל"תלמידי חכמים מתרבה ונכלל במצות יראת ד', 

  ".והדרת פני זקן", מה שאינו מפורש כן בכתוב נז ע"א(
 

 ם אינו עניין פרטי של אותם תלמידי החכמים?מדוע כבוד תלמידי החכמי .8
 לרבות תלמידי חכמים" על מצוות "והדרת פני זקן"? –מה מוסיף הציווי "את ה' אלוקיך תירא  .9

 
__________________________________________________________________________ 
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 םתולדות החכמי

 

 לדמותו תפקיד תקופה החכם

  ראשונים בעל ה'חינוך'

ספר החינוך נכתב על ידי תלמיד חכם מבית מדרשו של הרמב"ן; מקובל 
לייחס אותו לרבי אהרן הלוי )הרא"ה(, אך יש שמייחסים אותו לרבי 

פנחס הלוי, אחיו הגדול של הרא"ה, ויש מייחסים אותו לאחד מתלמידי 
 הרשב"א

הרב צבי 
הן יהודה הכ

 קוק
ראש ישיבת 'מרכז  זמננו

 הרב'
ו'גוש  ל הציונות הדתיתה הבולטים שוק; ממנהיגיל הראי"ה קבנו ש

 כתבי אביו; עורך אמונים'

הרב משה 
 זמננו פיינשטיין

ראש ישיבת 
'תפארת ירושלים' 

 יורק-בניו

נולד וכיהן כרב ברוסיה; היגר לארה"ב ושם נעשה אחד מגדולי ופוסקי 
 הדור; דן בהרבה סוגיות טכנולוגיות מודרניות

הרב יצחק 
 זמננו שילת

ראש ישיבת 
'ברכת משה', 
 מעלה אדומים

, מתרגם ועורך חוקר'כרם ביבנה' ו'הכותל'; 'מרכז הרב', שיבות למד בי
 תבי הרמב"םשל כ
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 '[ב]חלק כיבוד תלמידי חכמים  – 17סוגיה 
 

 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

 
רבית, כדי שלא יהיה אין תלמיד חכם רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וע א"ר אייבו אמר ר' ינאי:

 כבודו מרובה מכבוד שמים. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ן ְויָ "מיתיבי, ר' שמעון בן אלעזר אומר: מנין לזקן שלא יטריח? ת"ל:  אתָ ָזקֵּ ; ואי אמרת שחרית "רֵּ

 אלא לאו כולי יומא!  וערבית בלבד, אמאי לא ניטרח? חיובא הוא!
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 פ"ה כמה דאפשר ליה לא ניטרח. לא, לעולם שחרית וערבית בלבד, וא

 
_____________________________________________________________________ 

 
נקרא רשע, ואינו מאריך ימים, ותלמודו משתכח,  -אמר ר' אלעזר: כל ת"ח שאין עומד מפני רבו 

ֲאִריְך ָימִ : "(קהלת ח, יג) שנאמר י ֱאֹלִהיםְוטֹוב ֹלא ִיְהֶיה ָלָרָׁשע ְוֹלא יַּ א ִמִלְפנֵּ יֶנּנּו ָירֵּ ל ֲאֶׁשר אֵּ צֵּ מורא  -" ים כַּ
ֱאֹלֶהיָך"זו איני יודע מהו? כשהוא אומר:  אָת מֵּ  קימה.  -, הרי מורא זו "ְוָירֵּ

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?ואימא: מוראת רבית ומוראת משקלות

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ר' אלעזר פני פני גמר. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 איבעיא להו: בנו והוא רבו, מהו לעמוד מפני אביו? 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ת"ש, דאמר ליה שמואל לרב יהודה: שיננא, קום מקמי אבוך. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 שאני רב יחזקאל, דבעל מעשים הוה, דאפילו מר שמואל נמי קאים מקמיה. 
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_____________________________________________________________________ 
 

 די.הכי קאמר ליה: זימנין דאתי מאחורי, קום את מקמיה ולא תיחוש ליקרא די אלא מאי קאמר ליה?
 

_____________________________________________________________________ 
 

 איבעיא להו: בנו והוא רבו, מהו שיעמוד אביו מפניו? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

אלא משום כבוד בית נשיא; טעמא דאנא ת"ש, דאמר ר' יהושע בן לוי: אני איני כדי לעמוד מפני בני, 
 רביה, הא איהו רבאי קאימנא מקמיה. 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 באי, דהא אנא אבוה, אלא משום כבוד בית נשיא.ה"ק: אני איני כדי לעמוד מפני בני ואפילו הוא ר

 
_____________________________________________________________________ 

 
 רכוב כמהלך דמי, או לא?   איבעיא להו:

 
_____________________________________________________________________ 

 
 -טמא, טמא עומד תחת האילן וטהור יושב  -ילן וטהור עומד ת"ש: טמא יושב תחת הא :אמר אביי

הטהור טמא, וכן באבן המנוגעת; ואמר רב נחמן בר כהן, זאת אומרת: רכוב  -טהור, ואם ישב הטמא 
  .כמהלך דמי

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 ש"מ. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 איבעיא להו: מהו לעמוד מפני ספר תורה? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

  ?!זר אמרי: קל וחומר, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכןר' חלקיה ור' סימון ור' אלע
 

_____________________________________________________________________ 
 

ר' אלעי ור' יעקב בר זבדי הוו יתבי, חליף ואזיל ר' שמעון בר אבא וקמו מקמיה, אמר להו: חדא, 
  !עומדת מפני לומדיה? דאתון חכימי ואנא חבר! ועוד, כלום תורה

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 סבר לה כר' אלעזר, דאמר ר' אלעזר: אין ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה. 
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_____________________________________________________________________ 
 

 לייט עלה אביי. 
 

_____________________________________________________________________ 
 
ד ֹבאֹו ָהֹאֱהָלה" י ֹמֶׁשה עַּ אמר:  ר' אמי ור' יצחק נפחא, חד אמר: לגנאי, וחד - (שמות לג, ח)" ְוִהִביטּו ַאֲחרֵּ

 לשבח. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 כדאיתא.  – מאן דאמר לגנאי
 

_____________________________________________________________________ 
 

דמן חיפא: חכם  אמר לי ר' חנינא בריה דר' אבהו א"ר אבהו א"ר אבדימי :אמר חזקיה – מ"ד לשבח
עומד מלפניו מלא עיניו,  -עומד מלפניו ד' אמות, וכיון שעבר ד' אמות יושב; אב ב"ד עובר  -עובר 

עומד מלפניו מלא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו,  -וכיון שעבר ד' אמות יושב; נשיא עובר 
ד ֹבאֹו ָהֹאֱהָלה"שנאמר:  י ֹמֶׁשה עַּ  . "ְוִהִביטּו ַאֲחרֵּ

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 
 



ה  ד י ח ן – 4י מ ר ג ן  מ ז ה ש ה  ש ע ת  ו ו צ מ מ ם  י ש נ ר  ו ט פ  ; ח " ת ו ם  י ר ו ה ד  ו ב י  49|  כ
 

 
 קידושין ל ע"א(שיהו דברי תורה מחודדין בפיך ) –"ושננתם" 

 

 תולדות החכמים
 

 
 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי שמעון 
  תנאים )דור חמישי(  בן אלעזר

תלמידו המובהק של רבי מאיר; מוזכר מעט במשנה, 
והרבה בתוספתא ובברייתות; האריך ימים עד ימי רבי 

 יוחנן 

; אביו של רב; דר בארץ אח של רבי חייא )מן האב(  תנאים )דור אחרון(  אייבו
 ישראל ולמד אצל רבי אלעזר בר צדוק

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 

  חזקיה
)דור אמוראים 

ראשון, ארץ 
 ישראל(

 עורך ברייתות
מראשוני האמוראים; היה מגדולי דורו ובסמכות של 

תנא; בנו של רבי חייא; גר בטבריה והיה סמוך לשולחנו 
 של רבי יהודה הנשיא

  רבי ינאי
אמוראים )דור 

ראשון, ארץ 
 ישראל(

דיין בבית דינו 
של רבי; ראש 
 ישיבה בעכברא

ראש הישיבה בעכברא )שליד תלמיד של רבי ורבי חייא; 
צפת(; רבם של רבי יוחנן וריש לקיש ורבי אושעיא; היה 

 עשיר מופלג; בתו נישאה לבנו של רבי חייא; 

 שמואל
מכינוייו: מר 

שמואל, אריוך, 
 שבור מלכא

אמוראים )דור 
 ראשון, בבל(

ראש ישיבת 
 נהרדעא

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

אמוראים )דור   רב יחזקאל
אביו של רב יהודה; שמואל היה קם בפניו משום שהיה   ראשון, בבל(

 "בעל מעשים"

רבי אלעזר בן  רבי אלעזר
 פדת

אמוראים )דור שני, 
 ארץ ישראל(

ראש ישיבת 
 טבריה

שימש את רב ושמואל בבבל; עלה לארץ ישראל בגיל 
חבר של רבי יוחנן; לאחר פטירת -ר ונעשה תלמידצעי

ריו"ח החליפו בראשות הישיבה בטבריה, ונפטר באותה 
 שנה; נקרא "מרא דארעא דישראל"; 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 
מואל אמר עליו ש"אין זה ילוד אישה" )אלא הונא; ש

 מלאך(

רבי שמעון 
 בר אבא

רב שמן בר 
 אבא

 אמוראים 
  )דור שני, בבל(

עלה מבבל לארץ ישראל ולמד אצל רב יוחנן; נשא את 
בנותיו של שמואל ושתיהן מתו; היה עני מרוד ולא היה 

 לו לחם לאכול

  רבי סימון
-אמוראים )דור שני

שלישי, ארץ 
 ישראל(

 תלמידו של רבי יהושע בן לוי; מבעלי האגדה 

רבי יצחק 
  נפחא

-אמוראים )דור שני
שלישי, ארץ 

 ישראל(
תלמידו של רבי יוחנן; רבם של רבי אסי ורבי אמי; היה  

 זהיר במעשים טובים; האריך ימים

רבי 
אבדימי 
 דמן חיפה

 
-אמוראים )דור שני

שלישי, ארץ 
 ישראל(

מורה הוראה 
 ל ריש לקיש; רבם של רבי זירא ורבי אבהותלמידו ש בחיפה

רבי אמי בר  רבי אמי
 נתן

אמוראים )דור 
שלישי, ארץ 

 ישראל(

ראש הדור ארץ 
ישראל;  ראש 
 ישיבת טבריה

חברו של רבי אסי; למרות ששניהם היו ראשי הדיינים 
בא"י היו כפופים לרב הונא שישב בבבל; לאחר פטירת ר' 

 בריה; האריך ימיםיוחנן החליפו בראשות הישיבה בט

  רבי אבהו
אמוראים )דור 

שלישי, ארץ 
 ישראל(

 

תלמידו של רבי יוחנן; ישב בקיסרי והיה מקורב 
למלכות; התווכח הרבה עם המינים, וניצחם; אחרי 

פטירת רבי אמי רצו להושיבו בראש, ומרוב ענווה ביקש 
להושיב את רבי אבא מעכו; היה מבורך בעושר, ביופי 

 ובכוח רב
חנינא  רבי

בריה דרבי 
 אבהו

 
אמוראים )דור 

רביעי, ארץ -שלישי
 ישראל(

בנו ותלמידו של רבי אבהו; אביו שלחו ללמוד תורה  דיין
 בטבריה

 רבי אלעאי רבי אלעי
אמוראים )דור 

שלישי, ארץ 
 ישראל(

 
עבר מבבל לעיר צור, ומשם לארץ ישראל; בבבל למד אצל 

 ינאי ור' יוחנן; רב ושמואל, ובא"י למד אצל ר' חנינא ור'
 חבירם של רב ברונא של רבי זירא

רבי יעקב 
אמוראים )דור   בר זבדי

 תלמיד של רבי אבהו ושל רבי יוסי  רביעי, ארץ ישראל(

אמוראים )דור   רבי חלקיה
 מבעלי האגדה; רבו של רבי פנחס  רביעי, ארץ ישראל(

רב נחמן בר 
אמוראים )דור   כהן

   רביעי, ארץ ישראל(

 אמוראים  יאבי
 )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 
 

 , ומה אנו למדים מכך לעניין קימה בפני הרב?)רש"י(כמה פעמים ביום אנו מקבלים את פני הקב"ה  .1
  –וכו'  "מיתיבי, רבי שמעון בן אלעזר אומר" .2

 מה ניסתה הגמרא להוכיח מהברייתא? .א
 הסבר את אופן ההוכחה. .ב
 כיצד דחתה הגמרא הוכחה זו? .ג

  – "ִמים ַכֵצל ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו ָיֵרא ִמִלְפֵני ֱאֹלִהיםְוטֹוב לֹא ִיְהֶיה ָלָרָשע ְולֹא ַיֲאִריְך יָ " .3
 מה למד רבי אלעזר מפסוק זה?  .א
 .)רש"י(הסבר את אופן הלימוד  .ב

  – "?איבעיא להו: בנו והוא רבו, מהו לעמוד מפני אביו" .4
 הסבר את שאלת הגמרא. .א
 ?)רש"י(מנין אנו יודעים שרב יהודה היה רבו של אביו  .ב
 לפי ההבנה הראשונה, ולפי הדחייה? –הורות לרב יהודה לקום מפני אביו מדוע הוצרך שמואל ל .ג
 האם יש מסקנה לשאלת הגמרא? אם כן, כתוב את המסקנה. .ד

  – "איבעיא להו: בנו והוא רבו, מהו שיעמוד אביו מפניו?" .5
 הסבר את שאלת הגמרא. .א
 ?)רש"י(מדוע עמד רבי יהושע בן לוי מפני בנו  .ב
 רי רבי יהושע בן לוי?מה ניסתה הגמרא להוכיח מדב .ג
 כיצד דחתה את הגמרא הוכחה זו? .ד
 האם יש מסקנה לשאלת הגמרא? אם כן, כתוב את המסקנה. .ה

  – "איבעיא להו: רכוב כמהלך דמי, או לא?" .6
 הסבר את שאלת הגמרא. .א
 ?)רש"י(היכן נשנית ברייתא זו  –" וכו' טמא יושב תחת האילן" .ב
 ה השני אינו נטמא?מדוע במקרה הראשון הטהור נטמא, ואילו במקר .ג
 ?)רש"י(מה המקור בתורה לדין זה  .ד
באיזה אופן הוא מטמא את הטהור, ובאיזה אופן אינו  –הנושא אבן מנוגעת תחת האילן  .ה

 מטמאו?
 ?מה מוכיחה הגמרא מהברייתא .ו
 .)רש"י(הסבר את אופן ההוכחה  .ז
 האם יש מסקנה לשאלת הגמרא? אם כן, כתוב את המסקנה. .ח

 ספר תורה? מנין שצריך לעמוד מפני .7
 מדוע סבר רבי שמעון בר אבא שרבי אלעי ורבי יעקב בר זבדי לא היו צריכים לעמוד מפניו? .8
 , ומדוע?)רש"י(את מי קילל אביי  .9

 
  – "ְוִהִביטּו ַאֲחֵרי ֹמֶשה ַעד ֹבאֹו ָהֹאֱהָלה" .10

 באר את שני הסברי הגמרא לפירוש זה. .א
 ?)רש"י(וא מפורש יותר מדוע לא פירטה הגמרא את הפירוש הראשון, והיכן ה .ב

 
 סכם בטבלה את טווח העמידה מפני החכמים: .11

 
 
 
 
 
 
 
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .12
  –משקלות  -א
  –בעל מעשים  -ב

  –רכוב כמהלך דמי  -ג
  –אבן מנוגעת  -ד

 יושב עומד 

  חכם
  

  אב בית דין
  

  נשיא
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  –חבר  -ה
  –לייט  -ו

  –אב בית דין  -ז
  –נשיא  -ח
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 תוספות - 3שלב 
 

 אין תלמיד תוד"ה 
 

 במי נוהג הדין שאין לעמוד בפני הרב אלא שחרית וערבית? .1
 באיזה מקרה גם המצוי בבית הרב חייב לקום מפניו מאה פעמים? מדוע? .2
 מה הכריח את התוספות לצמצם כל כך את הדין המוזכר בגמרא? .3
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 ואימאתוד"ה 
 

 מה קשה על פירוש רש"י לגבי 'מורא משקולות'? .1
 מה קשה על הגורסים 'מורא מכשולות'? .2
 הסבר את תירוץ התוספות לקושיה הנ"ל. .3
 היכן מצינו מורא במשקולות, להבנת רבנו יצחק? .4
הסבר את הפסוק  – (ב-משלי יא, א) "ָבא ָזדֹון ַוָיבֹא ָקלֹון .נֹומֹאְזֵני ִמְרָמה תֹוֲעַבת ה' ְוֶאֶבן ְשֵלָמה ְרצֹו" .5

 לפי דברי המדרש.
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 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
 
 
 



ה  ד י ח ן – 4י מ ר ג ן  מ ז ה ש ה  ש ע ת  ו ו צ מ מ ם  י ש נ ר  ו ט פ  ; ח " ת ו ם  י ר ו ה ד  ו ב י  53|  כ
 

 
 שיהו דברי תורה מחודדין בפיך )קידושין ל ע"א( –"ושננתם" 

 

 עיונים – 4שלב 
 

 הידור וכבוד לתלמיד חכם ולרבו מובהק 
 

 , ז, יאא ותהלכות תלמוד תורה פרק ה הלכ ,רמב"ם
שאביו מביאו  .בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו ביחיכך הוא  ,בכבוד אביו ויראתו ֻצוהמכשם שאדם ]א[ 

 ...ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם הבא ,לחיי העולם הזה
 

)אבות " א רבך כמורא שמיםמור" :ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב ולא מורא ממורא הרב, אמרו חכמים

 )במדבר כו, ט("  בהצותם על ה'" :שנאמר ,כל החולק על רבו כחולק על השכינה" :לפיכך אמרו .ד, יב(
אשר רבו בני ישראל " :שנאמר ,, וכל העושה מריבה עם רבו כעושה מריבה עם השכינה)סנהדרין קי ע"א(

לא עלינו " :שנאמר שכינה,תרעם על ה, וכל המתרעם על רבו כמ)במדבר כ, יג(" את ה' ויקדש בם
וידבר " :שנאמר ,, וכל המהרהר אחר רבו כאילו מהרהר אחר שכינה)שמות טז, ח(" תלונותיכם כי על ה'

 . )במדבר כא, ה(" ים ובמשהוקהעם באל
 
 ךכר ואח ,א עיניו עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתוולעמוד מפני רבו משיראנו מרחוק מלוחייב  ]ז[

 אדם להקביל פני רבו ברגל. יב וחי .ישב
 
הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו או באחד מהן לכל תלמידיו או לאחד  [יא]

 התלמיד להדרו ואפילו בשעה שמחל. חייב ,שמחל ף על פיוא .מהן הרשות בידו
 

 ב-א ותפרק ו הלכרמב"ם, הלכות תלמוד תורה 
 ".מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" :שנאמר ,שאינו רבו על פיף להדרו וא והומצכל תלמיד חכם  [א]
משיקרב ממנו בארבע אמות עד שיעבור  ?ומאימתי חייבין לעמוד מפניו .זה שקנה חכמה - "זקן"

  מכנגד פניו.
 

קימה שיש בה  "תקום והדרת: "אין עומדין מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא שנאמר ]ב[
 ...הידור

  
 ת עשה רט והמצוות מצוספר רמב"ם, 

מפני שיבה תקום והדרת " ברך:והוא אמרו ית ,ונו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותםיושצ
 "...פני זקן

 
לם בכלל, כלומר לכבד החכמים, ואפילו חכם לחכם וה זו מחויבת לאנשים כוודע שעם היות מצו

ידי חכמים שבבבל עומדים זה מפני תלמ" :א( ,לג בא מציעא)במרם וארו באיה לו בחכמה כמו שבוהשו
וזה כי כבוד התלמיד את רבו יש בו תוספת  ,, דע שיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד"זה

ארו שחוק רבו יויתחייב לו עם הכבוד המורא. שהם כבר ב ,גדולה על הכבוד שהוא חייב לכל חכם
 .מנושחייבו הכתוב לכבדו ולירא מ ,עליו יותר גדול מחוק אביו

 
 הרמב"ם משווה כיבוד הורים לכבוד רבו. מה אפשר ללמוד מהשוואה זו? .1
 מדוע אדם חייב בכבוד רבו יותר מאשר הוא חייב בכבוד אביו ואמו?  .2
 מה היחס למי שחולק או מתרעם על רבו? מה הדבר מלמד על היחס שאדם צריך להעניק לרבו? .3
 למחול על כבודו?באלו מעשים חייב אדם משום כבוד רבו? האם רבו יכול  .4
מה ההבדל מבחינת המצווה והחובה המוטלת על אדם, בין הענקת כבוד לרבו ובין הענקת כבוד  .5

לתלמיד חכם שאיננו רבו? כיצד בא ההבדל לידי ביטוי בקימה בפני רבו, ובקימה בפני תלמיד חכם 
 שאיננו רבו?
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)נוסח מקוצר  יא, הלמוד תורה דושי הגרי"ז הלוי על הרמב"ם הלכות תיחהרב יצחק זאב הלוי סולוביצ'יק, 
 ומעובד עם כותרות( 

 
 ]א. שתי מצוות: )א( כיבוד ומורא )ב( הידור[

 למה נקט הרמב"ם דין מחילה רק ברבו המובהק? :צריך ברור
 

שתלמיד מחויב לרבו כמבואר בכמה  ,אחת דין כבוד ומורא .והנראה לומר בזה דהנה שתי מצוות הן
"כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ויראתו כך  שונו:זה ל , א(ה) למוד תורהת כותהלמקומות, וברמב"ם 

ורבו שלמדו חכמה מביאו  ,שאביו מביאו לחיי העולם הזה .יתר מאביו והוא חייב בכבוד רבו ויראת
דקחשיב כל דיני כבוד ומורא שחייב התלמיד  )בפרק ה(יעוין שם בדברי הרמב"ם  לחיי העולם הבא".

 ."והדרת פני זקן"וה זו נכללת במצות ושמצובספר המצוות לרמב"ם מצוה ר"ט כתב  לרבו.
 

 ,שאינו רבו כםחלמיד ה בפני עצמה של הידור כל תומצו "עוד נאמר בפסוק הזה של "והדרת פני זקן
 ,שאינו רבו ף על פיוה להדרו ואוכל תלמיד חכם מצ" :, א(ו) למוד תורהת כותבהלכמבואר ברמב"ם 

ה זו של הידור אינה והרי שמצו". זה שקנה חכמה , זקן'מפני שיבה תקום והדרת פני זקן' :שנאמר
ה זו הוא בקימה שיש בה הידור וודין מצו כם.חלמיד וקא על רבו, אלא היא מצוה שנאמרה על כל תוד

אחת  :, באופן ששתי מצוות נפרדות הן(שם ,פ"ו)וברמב"ם  (ע"אלג )בלבד, כמבואר בסוגית קידושין 
, כםחלמיד ות הידור הנוהגת בכל תומצ יהלרבו, ושנ קאוות כיבוד ומורא שתלמיד מחויב דוומצ

 ו.רק ה ובפרק והדברים מפורשים ומבוארים בברור בדברי הרמב"ם בפ
  

אבל ברבו המובהק  ,"אמר אביי לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהקע"א: והנה בסוגיא בקידושין דף לג 
מות לא נאמר אלא על חובת א ארבעמדברי הרמב"ם נראה שמפרש שהוא משום שדין ... מלא עיניו"

אבל ברבו המובהק  .וזו היא שתלויה בהידור כםחלמיד הקימה של "תקום והדרת" שנאמרה על כל ת
  .והדרת", מחויב הוא לקום מפניו משום החיוב של כבוד ומורא ,ות ההידור של "תקוםומעבר למצ

 
 [ב. עמידה בפני תלמיד חכם ורבו בבית הכסא ובבית המרחץ]

, 'תקום והדרת' מוד לומרסא ומבית המרחץ? תלייא נאמר: "יכול יעמוד מפניו מבית הכוהנה בסוג
. ונראה שלדעת הרמב"ם גם פטור זה נוהג )קידושין לב ע"ב(" לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור

רק בשאר תלמידי חכמים שאינם רבו המובהק, אבל ברבו המובהק חיוב הקימה לא תלוי בהידור 
  .אמות ארבעכמו ביותר מ ,לעמוד מפניו בכל מקום משום חיוב כבוד ומוראוחייב  ,כלל

 
הלכות סא ובבית המרחץ רק ביוכן הוא משמעות דברי הרמב"ם שכתב דין זה שאין עומדים בבית הכ

אבל בפרק ה לגבי חיוב הקימה  כם.חלמיד ין מצות ההידור הנוהגת בכל תילענ , גפרק ותלמוד תורה ב
הסיבה היא מפני שהרמב"ם סובר שברבו המובהק חיוב הקימה לא  .לא כתב זאתמפני רבו המובהק 

תלוי כלל בהידור, וכיון שחיובו הוא מדין כבוד ומורא, מחויב לעמוד גם במקום שאין הידור וגם 
  אמות. ארבעמעבר ל
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 [ג. מחילה על הידור של תלמיד חכם, ומחילה על כבוד רבו]
והקשתה הגמרא  ".רב יוסף שהרב שמחל על כבודו כבודו מחול אמר" ע"א: לבקידושין והנה בסוגיא 

פר על רבא שמחל על כבודו בכך שמזג לתלמידיו יין ואף על פי כן הקפיד על כך שלא קמו מסומה
עדיין היו צריכים לעשות  ,ותירצה הגמרא שגם אם היו פטורים מלעמוד מפניו שהרי מחל ?מפניו
  .)"הידור מיעבד ליה בעו"( הידור

 
שמחל, חייב התלמיד להדרו  ף על פיאהרב המובהק... " :(פ"ה הי"א ד תורהלמות)הל'  שכתבלפי הרמב"ם ...

הרי שפסק זאת כעיקר הדין וחובה ממש גם לאחר המחילה להדרו, וצריך עיון  ,ואפילו בשעה שמחל"
  רור בזה.יבב
 

היא רק  ,ונראה שהרמב"ם מפרש שכל המחלוקת לגבי רב שמחל על כבודו אם כבודו מחול או לא
ת ההידור הנוהגת כלפי כל ואבל על מצו .י חיוב הכבוד כלפי רבו המובהק, שבזה שייכת מחילהלגב

וה ככל המצוות להדר זקנים בקימה שיש ו, לא שייכת מחילה כלל, שהיא ביסוד דינה מצחכםלמיד ת
  ...וה הכלל למחול על זהובה הידור, ולא בו תלויה המצ

 
למיד ות ההידור של כל תוכבודו אך לא על מצ ולכן הקפיד רבא על שלא קמו מפניו, מפני שמחל על

רושו ישמחל חייב להדרו, ופ ף על פישהתלמידים מצווים עליה. וזה מה שפסק הרמב"ם שא כםח
ועל זה , (ג ,ופרק )תלמוד תורה  כותבהלבקימה שיש בה הידור כפי שמוסבר  למיד חכםלהדרו כדין ת

  לא שייכת מחילה.
 

ן מחילה רק ישהזכיר לעני, (ה, יא)תלמוד תורה  כותהלבמבוארים היטב דברי הרמב"ם זה הרי ולפי 
את רבו המובהק שרק כלפיו יש דין כבוד, אבל ברבו שאינו מובהק יש בו רק חיוב ההידור הנאמר על 

  ין זה מחילה.י, וממילא לא שייך בענלמיד חכםכל ת
 
 [ד. חייב בכבוד רבו, ומצווה להדר תלמיד חכם]

שהוא חובה של "חייב בכבוד רבו",  :שון חיובהרמב"ם לא נקט , הרק פהלכות תלמוד תורה לכן ב
כל : "ה"וונקט לשון "מצ , האופרק אך בפתיחת  .לרבו יכולת למחוליש התלמיד כלפי רבו וממילא 

למיד ה בתיכי זו מצוה שמוטלת על האדם ולא תלו ".שאינו רבו ף על פיה להדרו ואווותלמיד חכם מצ
 שמולו, וממילא לא יכול למחול עליה. כםחה

 
 את מי יש לכבד ואת מי יש להדר? כיצד בא הדבר לידי ביטוי?  .6
 מה ההוכחה של הגרי"ז להבחנות אלו מלשון הרמב"ם?  .7
מה למד הגרי"ז מכך שהרמב"ם הזכיר את הדין שאין עומדים בבית הכיסא ובבית המרחץ רק בפרק  .8

 ו ולא בפרק ה?
בו? על איזה תלמיד חכם שאינו רבו או תלמיד חכם שהוא ר –איזה רב יכול למחול לאדם על כבודו  .9

 כבוד הוא יכול למחול ועל איזה הוא איננו יכול למחול? בסס דבריך.
 סבר את הוכחת הגרי"ז לדבריו מהמסופר על רבא ומפסיקת ההלכה של הרמב"ם. ה .10
 הסבר מה ההבדל בין "חיוב" ל"מצווה". .11
 מדוע רבו יכול למחול על כבודו, ואילו תלמיד חכם שאיננו רבו, אינו יכול למחול?  .12

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי משה בן  רמב"ם
 ראשונים מימון

ראש הקהילה 
היהודית 
 במצרים

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

 הנבוכים

הגרי"ז 
 יק'סולוביצ

הרב יצחק זאב 
 זמננו יק'סולוביצ הלוי 

רבה של 
ק וראש בריס

 הישיבה

 ז'ין(; נמלטום מבריסק )ראש ישיבת וולבנו של רבי חיי
ם קים בירושליפה בזמן מלחמת העולם השנייה, והמאירו

-גי הציבור החרדיאת ישיבת בריסק החדשה; ממנהי
 ישראל ליטאי בארץ
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 פטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן – 18סוגיה 
 

 תרגום ומבנה – 1שלב 
 

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

 
 כל מצות עשה שהזמן גרמא וכו'. 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ותפילין; ואיזוהי מצות עשה  ת"ר: איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא? סוכה, ולולב, שופר, וציצית,

 וזה, מעקה, אבידה, ושילוח הקן. שלא הזמן גרמא? מז
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?הרי מצה, שמחה, הקהל, דמצות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבות  !וכללא הוא?

 
_____________________________________________________________________ 

 
 ?ותו, והרי תלמוד תורה, פריה ורביה, ופדיון הבן, דלאו מצות עשה שהזמן גרמא הוא, ונשים פטורות

 
_____________________________________________________________________ 

 
 לות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ, אמר רבי יוחנן: אין למדין מן הכל

 
_____________________________________________________________________ 

 
דתנן: בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומלח; ותו ליכא? והאיכא כמהין ופטריות! אלא, אין 

 למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ. 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 נשים פטורות. מנלן?  -ומצות עשה שהזמן גרמא 

 
_____________________________________________________________________ 

 
ותפילין  ;נשים פטורות -נשים פטורות, אף כל מצות עשה שהזמן גרמא  -ילין גמר מתפילין, מה תפ

 נשים פטורות.  -נשים פטורות, אף תפילין  -גמר לה מתלמוד תורה, מה תלמוד תורה 
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
  ?ונקיש תפילין למזוזה

 
_____________________________________________________________________ 
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בפרשה שניה  -תפילין לתלמוד תורה איתקיש בין בפרשה ראשונה בין בפרשה שניה, תפילין למזוזה 
 לא איתקיש. 

 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

  ?ונקיש מזוזה לתלמוד תורה
 

_____________________________________________________________________ 
 

ן יִ : "(דברים יא, כא) לא סלקא דעתך, דכתיב עַּ יֶכםְלמַּ   !גברי בעי חיי, נשי לא בעי חיי? -" ְרבּו ְימֵּ
 

_____________________________________________________________________ 
 

ת ָיִמים: "(ויקרא כג, מב) והרי סוכה, דמצות עשה שהזמן גרמא, דכתיב ְׁשבּו ִׁשְבעַּ ֻסֹכת תֵּ טעמא דכתב  -" בַּ
  ?להוציא את הנשים, הא לאו הכי נשים חייבות - "ָהֶאְזָרח" )שם(רחמנא 

 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ְׁשבּו"אמר אביי: איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל דכתיב:  ֻסֹכת תֵּ כעין תדורו, מה דירה  -תשבו  ,"בַּ

 איש ואשתו.  -איש ואשתו, אף סוכה  -
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
המצות, מה להלן נשים חייבות, אף  איצטריך, סד"א נילף חמשה עשר חמשה עשר מחג ורבא אמר:

 כאן נשים חייבות, צריכא.
 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 תולדות החכמים

 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי 
  וחנןי

אמוראים )דור 
שני, ארץ 

 ישראל(

ראש ישיבת 
טבריה; מסדר 

התלמוד 
 הירושלמי

גדול הדור, שגם אמוראי בבל היו כפופים לו; היה יתום 
מלידה משני הוריו; למד אצל רבי יהודה הנשיא; היה בעל 
 כוח גופני גדול, יופי נדיר ועושר רב; עשרת ילדיו מתו בחייו 

  אביי
 אמוראים
י, )דור רביע

 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'

 רבא
רבא בריה 
דרב יוסף 
 בר חמא

 אמוראים
רביעי,  )דור

 בבל(

ראש ישיבת 
 מחוזא

מגדולי אמוראי בבל; לאחר שנפטר אביי בפומבדיתא ירש 
את מקומו ופתח את הישיבה במחוזא; במותו התפצלה 

בפומבדיתא, ורב פפא  –הישיבה לשתיים: רב נחמן בר יצחק 
 בנרש; היה עשיר מופלג וחכם וחריף ביותר –
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 הבנה פשוטה – 2שלב 
 

 ?)רש"י(מצות עשה שהזמן גרמא מדוע תפילין נחשבות  .1
 ?)רש"י(הראשון למרות שזו מצוות עשה שהזמן גרמא מדוע נשים חייבות באכילת מצה בליל  .2
 ?)רש"י(מנין שהנשים חייבות במצוות שמחה ברגל  .3
 ?)רש"י(מנין שהנשים פטורות מתלמוד תורה ופדיון הבן למרות שאלו מצוות עשה שלא הזמן גרמן  .4
 ?)רש"י(ה על פרייה ורבייה למרות שזו מצוות עשה שלא הזמן גרמא מנין שאין האישה מצוו .5
  – "בכל מערבין ומשתתפין, חוץ מן המים ומלח" .6

 הסבר את דברי המשנה. .א
 ?)רש"י(מדוע אין מערבין ומשתתפין במים ומלח  .ב
 ?)רש"י(מדוע אין מערבין ומשתתפין בכמהין ופטריות  .ג
 מה למד רבי יוחנן ממשנה זו? .ד
 

 נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא?מה המקור לכך ש .7
 מדוע מקישים תפילין לתלמוד תורה ולא למזוזה? .8
 ?)רש"י(הוקשו בפרשה שנייה היכן הוקשו תפילין לתלמוד תורה בפרשה ראשונה, והיכן  .9

  – "ְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם" .10
 מה לומדת הגמרא מפסוק זה? .א
 .)רש"י(הסבר את אופן הלימוד  .ב

ֹכת ֵתְש " .11  מה לומדת הגמרא מפסוק זה? – "בּו ִשְבַעת ָיִמיםַבסֻּ
 מה לומדת הגמרא מפסוק זה? –" ָהֶאְזָרח" .12
מדוע צריך פסוק מיוחד לפטור את הנשים ממצוות סוכה, ולא די בכך שזו מצוות עשה שהזמן גרמא  .13

 ?הסברים( 2)
 

 הסבר בקצרה את המושגים הבאים: .14
  –מצוות מעקה  -א
  –שילוח הקן  -ב
  –שמחה  -ג
  –הקהל  -ד
אין למדין מן הכללות ואפילו במקום  -ה

  – שנאמר בו חוץ

  –עירוב חצרות  -ו
  –שיתוף מבואות  -ז
  –כמהין ופטריות  -ח
  –פרשה ראשונה  -ט
  –פרשה שנייה  -י

  –תשבו כעין תדורו  -יא
 
 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 תוספות – 3שלב 
 

 תוד"ה ותפילין
 

 ".הסבר את הביטוי "הלכה ואין מורין כן .1
 מדוע אין מניחים תפילין בשבתות ובימים טובים? .2
 למסקנת ההלכה, מדוע הנחת תפילין היא מצוות עשה שהזמן גרמא? .3
 הסבר את שתי ההוכחות של התוספות לכך שלהלכה "לילה לאו זמן ציצית הוא". .4
 הסבר את מחלוקת האמוראים במסכת מנחות האם ציצית היא חובת טלית או חובת גברא. .5
 דעת התוספות, בכסות לילה שלובשה ביום ובכסות יום שלובשה בלילה?מה הדין, ל .6
 מדוע העיטוף ציצית נחשב מצוות עשה שהזמן גרמא, לפי הסבר ר"י? .7

 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 

 סיכום התוספות

 נושא
 
 

 מסקנות
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 עיונים – 4שלב 
 

 עיטוף בציצית והנחת תפילין לנשים
 

 .עיין במקורות הבאים, והשב על השאלות 
 

 , אות דהלכות ציצית ותפילין ,מהרי"ל )מנהגים(רבי יעקב מולין, 
יש נשים מכניסות עצמן לחיוב ציצית. ושאלו לו מפני דלא נהירא בעיניו מה ש ...אמר מהר"י סג"ל

ברונא בעירו שהניחה בכל עת טלית קטן. והשיב שמא אינה מקשבת  רתמה אינו מוחה ביד הרבנית מ
 אמר מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין. אי גוונאלי, ועל כה

 
 סימן ז ,שו"ת מהרי"ל החדשותרבי יעקב מולין, 

והזכירה היא בתרי"ג  ...קרא בהדיא בת ה' כדכתיולזכור כל מצוכדי ת הוי נראה דעיקר מצות ציציעוד 
דפיטורי בכל זמן גרמא  מצוות, ת בין לטעם הנגלה בין לטעם הנסתר. והני נשי ליתינהו בתרי"גומצו

 כל מקוםת תלויות בכהנים מואף על גב דכמה מצו ,אבל גברא .ת לא תעשה בל תקיף כו'וובכמה מצו
ה מ ,)הכה אותו( ישראל מצווין על הכהנים שאם לא רצה דפנו ית דיןוגם ב ,נא נינהוכל זכרים חד מי

 הן. ןם בפני עצמעו ,כלל בתרי"ג נהובנשים דליתשאין כן 
 

ועוד היום אחת בשכונתנו,  ,כנפות מצויצת ארבעאף כי ראיתי נשים שלובשות  ה,הלכך מכל הני טעמי
 .ומקרו הדיוטות ,נא להוויוהרא חשיב ,המתמיהיןמן נראה דאינו אלא 

 
 סעיף ב אורח חיים סימן יזורמ"א, שולחן ערוך 

 ות עשה שהזמן גרמא. ו, מפני שהיא מצ)מציצית( נשים ועבדים פטורים
 

ת עשה שהזמן גרמא, והרשות בידן כמו בשאר מצו ,אם רוצים לעטפו ולברך עליו כל מקוםהגה: ומ
 .אך מחזי כיוהרא, ולכן אין להן ללבוש ציצית

 
 

 ז עיף קטןאלף המגן סימן יז ס ,מגן גיבוריםהרב מרדכי הלוי אטינגר, 
הרא שייך ודמה מחזי כי ,ובאמת הוא טעם קלוש... -ת אין להם ללבוש ציציאך מחזי כיוהרא ולכן 

  ת עצמן.שרוצין לחייב אצוות עשה שהזמן גרמן בזה יותר משאר מ
 

ל ִאָשה"על קרא ד ,דברים רשתאמנם אנחנו מצאנו בתרגום יונתן בן עוזיאל בפ " ֹלא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר עַּ
ל ִאיָתא" תב:כ ,(דברים כב, ה) ר עַּ י ְגבַּ ין ְדִציִצית ּוְתִפיִלין ְדִהינּון ִתקּונֵּ ובאמת שדבריו  ".ָלא ִיְהֶיה גּוְליַּ

בשו יש לצרף זה לסניף שלא ילל כל פנים ע .תה מנחת תפיליןידמיכל בת שאול הי ריכים עיון,צ
 ה.דנפשי הטעם זה משמי 'לבוש'ה ן כתבוכ .הנשים ציצית

 
מדוע לדעת מהרי"ל אישה המתעטפת בציצית היא "מן המתמיהין", ומדוע הוא לא גער ברבנית  .1

 ברונא שהייתה נוהגת להתעטף בציצית?
 מדוע הרב אטינגר לא חשש ליוהרה, ומה הסיבה לדעתו שראוי לנשים שלא להתעטף בציצית? .2

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
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 סימן מט ,חלק ד ,אורח חיים ,שהשו"ת אגרות מהרב משה פיינשטיין, 
יני הנהגות המדינות בעולם הן גם כן מהלוחמות יאשר בענ ,הנה בדבר הנשים השאננות והחשובות

יחד עם התנועה כזו עם הנשים הלוחמות בזה מכל העמים שבעולם, אבל נשים אלו שהן שומרות 
ן אשר מתפללות בטלית ויש מה ,תורה רוצות להכניס מלחמתן גם במה שנוגע לכמה דיני התורה

 .וכדומה בעוד דברים, ורוצה שאביע בזה דעתי בעצם הדבר
  

והנה ראשית צריך לדעת כי מעיקרי האמונה הטהורה שלנו שכל התורה בין שבכתב בין שבעל פה 
ואי אפשר לשנות אפילו קוץ אחד  ליו השלוםמשה רבנו ע ל ידיניתנה מהקב"ה בעצמו בהר סיני ע

יג ולגדר היה חיוב על הסנהדרין וחכמי התורה יוינו שכשיש צורך לסור. אך נצטלא להקל ולא להחמי
אך בהודעה מרבנן שהוא לתקנה  ,לתקן איזה תקנות לאסור איזה דברים וכן לחייב איזה דברים

אלא שיש לחכמים לתקן כל מקום ומקום  ,ח זהוומזמן שנתפזרנו בכל הארצות לית לנו כ .גיולסי
 ורק לזמן קצר.  איזה תקנה רק למקומם

 
וגם רבנן לא חייבום כי לא  ,הוא מן התורה את עשה שהזמן גרמווממילא זה שהתורה פטרה ממצו

 .וקא מהטעמים שפטרתן תורהוואדרבה משמע שהצורך הוא לפוטרן ד ,ראו בזה שום צורך לחייבן
יבין להאמין ואנו מחוי ,גדולים למידי חכמיםשלא ידוע לסתם אינשי אף לא לת ,ולבד טעמי התורה

 ןכי סתם נשים בעולם אינ .ם לכליאיכא גם טעמים גלוי ,שאיכא טעמים גדולים לקב"ה נותן התורה
שהיא מלאכה היותר חשובה להשי"ת ולהתורה, וכן  ,ועליהן מוטל גידול הילדים והילדות ,עשירות

ין האדם לא ואף את מ ,ולדותוברא השי"ת בטבע כל מין ומין דמבעלי חיים שהנקבות יגדלו את ה
שמצד זה הקל עליהן שלא לחייבן  ,הוציא מן הכלל בזה שגם טבע הנשים מסוגל יותר לגידול הילדים

דור החיים בעולם גם לכל הנשים ישלכן אף אם ישתנה ס א.ת עשה שהזמן גרמוובמצו מוד התורהיבל
לא נשתנה דין  ,ואף כשאפשר למסור הגידול לאיזה אינשי ונשי כבמדינתנו ,ולעשירות בכל הזמנים

ח לשנות אפילו בהסכם כל העולם וכי אין שום כ ,ולא תועיל שום מלחמה ,התורה ואף לא דין דרבנן
  .כולו שום דבר

 
הלכות מ רק גפ)והנשים שמתעקשות ורוצות ללחום ולשנות הן בחשיבות כופרות בתורה, עיין ברמב"ם 

ף על תיבה אחת שמשה אמרו מפי עצמו, האומר א :שה הן הנקראין כופרין בתורהודשל לכה ח(תשובה ה
שה אלו כופר וכל אחד משל ,והכופר בפירושה שהוא תורה שבעל פה, והאומר שהוחלף דבר אחד

וה וואף שלשון הרמב"ם הוא האומר שהבורא החליף מצ לם הבא.בתורה ודינם שאין להם חלק לעו
כשאומר שהרשות ביד האינשי  ל שכןה זו וכוזו, פשוט שהוא לרבותא דאף דאומר שהבורא החליף מצו

וכל הטעם הוא שהרי מכחיש כמה כתובים  ,הרי אומר בזה שאין התורה נצחית ם כןלהחליף, שג
 . סף משנה'כ'המורים שהתורה נצחית כדכתב ה

 
ה ושכר על וויש להם מצו ,ות שלא חייבתן תורהושה לקיים אף המציאיברא דאיכא רשות לכל א

ת וות וכמנהגנו שמקיימות מצוורשאות גם לברך על המצ פותתוסוגם לשיטת ה ,ת אלווקיום מצו
שה שתרצה ללבוש בגד שיהיה בצורה יגם על ציצית שייך לא ם כןשא ,שופר ולולב וגם מברכות

 כנפות ולהטיל בו ציצית ולקיים מצוה זו.  ארבעאחרת מבגדי אנשים אבל יהיה ב
 

משום דתפילין צריך  ,דצריך למחות בידן ("ה מיכלעירובין צ"ו ע"א ד) פותורק להניח תפילין כתבו התוס
שמטעם זו אף אנשים שמחוייבין בתפילין נמנעין מלהניחם  ,זריזות מרובה בגוף נקי ובהיסח הדעת

ובתרגום יונתן על  .(ג ,או"ח לח)לה בשחרית, וכן איפסק ברמ"א יכל היום אלא רק זמן המועט דתפ
א יהי גוליין דציצית ותפילין דהינון תיקוני גבר על ל" :איתא "לא יהיה כלי גבר על אשה"קרא ד
 סברי שאינו מתרגום יונתן.  פותזה, ופשוט שהתוס פותלא סבירא להו לתוס ",איתא

 
ת אף כשלא נצטוותה, אבל מכיון שאינו לכוונה זו ואבל פשוט שהוא רק בחשקה נפשה לקיים מצו

 ,אלא אדרבה מעשה איסור ,ה כללוצואין זה מעשה מ ,אלא מצד תורעמותה על השי"ת ועל תורתו
 ...לוף בדיני התורהישהאיסור דכפירה שחושבת דשייך שיהיה איזה ח

  
ן הקדושה ידלעני ,ושנית צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים

 ,ותוצי המושרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציו ,תוין שייכות החיוב במצוישוות לאנשים לענ
 (שמות יט, ה)" ִוְהִייֶתם ִלי ְסגָֻלה"לת תנאי קבלת התורה יבין תח ,וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה
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ֶתם ִתְהיּו ִלי" ֲעֹקב"'שנאמר  (יט, ו םש)" ְוגֹוי ָקדֹוׁש ...ְואַּ ית יַּ ל' ,אלו הנשים -' ְלבֵּ י ִיְשָראֵּ יד ִלְבנֵּ גֵּ אלו  -' ְותַּ
י ֹקֶדׁש ִתְהיּון ִלי" , ובין)שם, יט, ג(" האנשים  דשמיני "ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים" ,(שמות כב, ל) שבמשפטים "ְוַאְנׁשֵּ

ם "ו ,(ויקרא כ, ז) שיםוקד רשתשבפ "ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים" (ויקרא יט, ב) "ְקֹדִׁשים ִתְהיּו"ו ,(ויקרא יא, מד) ִכי עַּ
ה' ֱאֹלֶהיָך ָתה לַּ ין קדושה דישראל נאמר יובכל מקום שנמצא ענ ,(דברים יד, ב) ראה רשתשבפ "ָקדֹוׁש אַּ

  .גם לנשים
 

ת שלא חייבתן וכמו האנשים אף על המצו "ותיוודשנו במציאשר ק"ולכן גם הנשים מברכות בלשון 
 .ולא מצד גריעותא ח"ו ,ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה להקל לנשים כדלעיל .תורה

לוק, ישה לבעלה בלא שום חיכבוד על האיש לאשתו ועל האובהחיובים בין איש לאשתו איתא חיוב ה
והרבה מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים, ובהרבה דברים נשתבחו בין בקראי 

מוד התורה יבין בדברי חז"ל עוד יותר מלאנשים, וליכא שום זלזול בכבודן ובכל דבר בזה שנפטרו מל
ולהיות  ,וזה יש להסביר בכל פעם ופעם .בה להתרעם כללים סוליכא כלל שו ן גרמן,ת שהזמווממצו

ולת יולמחות באלו הנשי שאחר כל זה יעמדו בדעתן הא ,תקיף וחזק בדעתו שהוא כדיני התורה
 והעקושה שלא לשנות שום דבר ממנהגי ישראל הקדושים. 

 
 

 2, הערה חסימן ח, פרק הרב אליעזר מלמד, פניני הלכה ליקוטים א, 
ה כתב תשובה יסודית, ועיקר דבריו, שאם מגמת האישה שרוצה להתעטף בציצית לשם באגרות מש

שמים, הרי היא רשאית ויש לה שכר על כך. ותיקח בגד שיהיה שונה מטלית של גברים )ונראה 
שאפשר לשנות על ידי צבעים שונים(. ולמנהג אשכנז רשאיות לברך. אבל אם מגמתן ללחום את 

להכניס את מלחמתן כדי להתמרמר ולשנות את דיני התורה, הרי שיש בזה מלחמת הפמניזם, ורוצות 
 כפירה בתורה ואין להן חלק בעולם הבא. עד כאן.

 
לפיכך נראה שאישה הרוצה להתעטף בציצית לשם שמים תתעטף בצינעה, ובזה אין חשש יוהרה, 

בצנעה לשם שמים, ואין בזה ביטוי של התמרמרות על ההלכה והמסורת. ואם נשים רבות ינהגו כך 
הרי שבמשך הזמן גם אם ילבשו שלא בצנעה כבר לא ייחשב הדבר כיוהרה והטחת דברים כנגד מסורת 

 התורה.
 

ומכל מקום נראה לעניות דעתי שגם כיום אין למחות באישה שמכוונת לשם שמים ומתעטפת 
ת רבות ודווקא בציבור, שיש לה על מי לסמוך. אולם יש למחות כנגד נשים שאינו מהדרות במצוו

 בטלית מתעטפות בפרהסיה, כדי לבטא בזה התנגדות למסורת ההלכה.
 

 מה הם "הטעמים הגלויים" לכך שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן? .3
 מדוע הנשים הנלחמות לשנות את כללי התורה נחשבות כופרות בתורה? .4
ם, ובין הנחת תפילין שיש ממה נובע ההבדל בין עיטוף בציצית, המותר לאישה שכוונתה לשם שמי .5

 ?אף שכוונתה לשם שמים למחות באישה
מהו העניין היסודי שבו שוות הנשים לאנשים, ומדוע פטור הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמן אינו  .6

 מורה חלילה על זלזול בכבודן?
 על מה צריכה להקפיד אישה המתעטפת בציצית לשם שמים? מדוע? .7
 טלית, לדעת הרב אליעזר מלמד, ומדוע?באלו נשים יש למחות שלא להתעטף ב .8
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 תולדות החכמים
 

 

 לדמותו תפקיד תקופה שם מלא החכם

רבי יעקב  מהרי"ל
 מולין

סוף תקופת 
 הראשונים

ראש ישיבת 
 מגנצא

מנהיגה הרוחני של יהדות אשכנז; השיב לשאלות 
הלכתיות שנשלחו אליו מכל רחבי אירופה; היה חזן 

וחיבר ניגונים; מנהגיו ופסקיו הם אחד מבסיסי ההלכה 
 אשכנזית עד ימינוה

 ראש רבני צפת אחרונים רבי יוסף קארו שו"ע

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  רמ"א
יבת רב וראש יש אחרונים איסרליש

 קרקוב

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

 השולחן ערוך

מגן 
 גיבורים

הרב מרדכי 
זאב הלוי 

 אטינגר
  אחרונים

נולד בלבוב למשפחת רבנים חסידית; גיסו של הרב יוסף 
: שאול נתנזון, והם חיברו יחד כמה ספרים, ביניהם

 מפרשי הים, מגן גיבורים ועוד

אגרות 
 משה

רבי משה 
 זמננו פיינשטיין

ראש ישיבת 
'תפארת 

-ירושלים' בניו
 יורק

נולד וכיהן כרב ברוסיה; היגר לארה"ב ושם נעשה אחד 
מגדולי ופוסקי הדור; דן בהרבה סוגיות טכנולוגיות 

 מודרניות

פניני 
 הלכה

הרב אליעזר 
רב היישוב הר  זמננו מלמד

 ברכה

ממנהיגי הרבנים ביהודה ושומרון; מייסד וראש ישיבת 
ההסדר ב'הר ברכה'; מחבר סדרת הספרים הפופולרית 

 'פניני הלכה'


