בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 1
 .1עמידה לתפילה צריכה להיות מתוך ________ _________ .
 .2לפני התפילה "חסידים ראשונים" היו _________ _________.
 .3אפילו מלך __________ שואל בשלומו – לא ישיבנו.
 .4בזמן המשנה אם היה נחש __ __ __ __ __ __ כרוך על עקבו .________ _____ -
 .5הגמרא חיפשה את המקור מהתנ"ך לדין המשנה שצריך להתפלל מתוך כובד ראש .בהווא אמינא הגמרא ניסתה
ללמוד מ ______ .לאחר מיכן ניסתה ללמוד מ _______ לאחר מיכן ניסתה ללמוד מהפסוק "השתחוו לה'
________ _________" (תהילים כט ,ב) והסבירה שפרוש המילה "הדרת" הוא ________.
למסקנת הסוגיה הגמרא לומדת את המקור מהפסוק."_______________________________________" :

" .6אפילו המלך שואל בשלומו – לא ישיבנו" – האם המשנה מדברת על כל מלך? נמק! _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .7מי היה מתלבש בצורה מכובדת לפני התפילה? _____________________________
מאיזה פסוק למד זאת? _______________________________________________________________
 .8האם מעשיהם של חסידים ראשונים הם חובה על כל ישראל? נמק את תשובתך (הבא צדדים לכאו ולכאן).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 2
 .1אביי ישב לפני _______  .רבה ראה ש _______ מתבדח יותר מדי ,לכן אמר לו._________ ______ :
 _______ .2ישב לפני רבי זירא .רבי זירא ראה ש______________________________אז ציטט לו את הפסוק:
________________________.
 .3מר בריה דרבינא בחתונת _______ ראה שהם _______________________ ,לקח _________
__________ ששוה ______ ________ ושבר בפניהם כדי שהם _______________
 .4לפי רבי יוחנן אסור לאדם ______________________________  .אך בזמן שהגויים יאמרו:
"________________________________________" יהיה מותר.
 .5ריש לקיש תלמידו של רבי יוחנן לא מילא שחוק פיו מהרגע __________________________________.

 .6מי אלו שהתבדחו יותר מדי? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .7מי הניח תפילין? ___________ מה התפילין מעידות עליו (רשי)? _________________________________
 .8מי שר? ____________________________ היכן שר? ______________________________
 .9בשביל מה הגמרא הביאה את הסיפור של השירה של רב המנונא זוטי בחתונת מר בריה דרבינא בסוגייתינו?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .11לסיכום הסוגיה ,איזה מנהג אנו עושים כיום בחתונות בעקבות הסוגיה? מדוע? _________________________
________________________________________________________________________________
 .11מה אסור לעשות בגלל החורבן ,עד שתתחיל הגאולה? __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 3
 .1לפני התפילה יש ללמוד __ __ __ __ __ __ __ __ __ .ולא מתוך __ __ __ ,ולא מתוך __ __ __ __ __ __ __.
 .2הלכה פסוקה פרושה הלכה ללא ____________
 .3הגמרא הביאה שלושה דוגמאות להלכות פסוקות שאין עליהם שום מחלוקת.
גזירת רבי זירא – שבנות ישראל מחמירות שאפילו רואים טיפת __ __ בגודל קטנטן כ__ __ __ __.
רב הושעיא אומר שאם אדם מכניס את _________ לפני מלאכת 'זורה' עדיין אין "גמר מלאכה" ולכן אם נתנה
לבהמתו לאכול אינו חייב ל ____________.
דוגמא נוספת מהלכה שאמר רב הונא בשם רב __ __י__ __ שאם אדם הקיז דם מבהמת הקדש הוא עובר על
_________ וגם אסור להינות מהדם.

 .4הגמרא מסיימת את הסוגיה:
שרבנן עבדי כ_____________  .שפרושו______________________________________________ :
ורב __ __ __ עשה כמו הברייתא ,שפירושו לפי רשי_______________________________________ :
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סוגיה 4
 .1הסוגיה מביאה לנו ברייתא שבה היא מלמדת אותנו כיצד אין מתפללין.
אין מתפללין מתוך ______________
וגם לא מתוך ______________
ולא מתוך ______________
ולא מתוך ______________
ולא מתוך ______________
ולא מתוך ______________
 .2הברייתא מלמדת אותנו כיצד כן יש להתפלל ,מתוך ______________________________
 .3כשאדם נפרד מחבירו יש להיפרד מתוך __ __ __ __ __ __ __
 .4רב _______ ליווה את רב שימי __________ מעיר בשם ____________ עד ____________ או ________

 .5מה הגמרא מתקשה מהפסוק" :בארץ אשר לא עבר בה איש ,ולא ישב אדם שם"? ______________________
_______________________________________________________________________________
כיצד הגמרא מיישבת? ________________________________________________________________
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סוגיה 5
 .1במשנה כתוב" :אין עומדים להתפלל אלא ___________ _____________

____________.

ואילו בברייתא הראשונה בסוגייתינו נאמר" :צריך שיכוין את __________ _____________.
 .2רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה _____________________________________
למה?
מפני _______________________.
אך כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו היה ________________________________________________
 .3רבי חייא בר אבא אומר שצריך להתפלל _______________________________________________.
 .4הברייתא השלישית בסוגיה מלמדת אותנו ש:
שצריך להתפלל ___ פעמים ביום  .ואי אפשר להתפלל אותם ברציפות משום שנאמר________________ :
שצריך להתפלל לכיוון ___________ .
ושצריך לבקש את בקשותיו הפרטיות לאחר __________ ,משום שנאמר_________________________ :
אפילו כסדר וידוי של יום כפור שהוא מאוד ______.
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סוגיה 6
 .1הלכות תפילה שלומדים מחנה:
שהמתפלל צריך לכווין את ליבו לומדים מהפסוק____________________________________________ :
מהפסוק "רק שפתיה נעות" לומדים ש___________________________________________________ :
ומהפסוק "וקולה לא ישמע" לומדים ש___________________________________________________ :
ושאסור להתפלל שכור לומדים מהפסוק__________________________________________________ :
ומהפסוק" :אני האשה הנצבת עמכה בזה" רבי יהושע בן לוי לומד ש_______________________________ :
 .2מאיזה פסוק רבי אלעזר למד שאם אדם רואה בחבירו דבר שאינו הגון שצריך להוכיחו? __________________
ומניין שאם אדם נחשד בדבר שאין בו שצריך להודיע על כך? _____________________________________
ומניין שהחושד בכשרים שעליו לפייסו ולברכו? ______________________________________________
 .3הראשונה שקראה להקב"ה בשם "צבאו-ת" היה ________________
משום__________________________________________________________________________ :
" .4ונתתה לאמתך זרע אנשים" חלקו האמוראים מה הפרוש "זרע אנשים":
רב פרש_________________________________________________________________________ :
שמואל פרש______________________________________________________________________ :
רבי יוחנן פרש_____________________________________________________________________ :
רבנן פרשו_______________________________________________________________________ :
 .5עלי טען ששמואל חייב מיתה בגלל______________________________________________________ :
מה היה המקרה? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .6מדוע חנה אמרה" :אל הנער הזה התפללתי?_________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .7האם לשבת בתענית בשבת זה דבר טוב או לא? נמק! ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

שאלה למדנית
 .8מהיכן בסוגיה ניתן ללמוד שמי שיש עליו שכינה ורוח הקודש דן אחרים לכף זכות? ______________________
________________________________________________________________________________
 .9מהיכן בסוגיה ניתן ללמוד שמי שקיבל מאת הקב"ה כשרון מסוים עליו לממשו? ________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 7
 _______ .1הטיחה דברים כלפי מעלה .רבי _________ לומד זאת מהפסוק" :ותתפלל __ __ ה' " במקום שיהיה
כתוב ותתפלל __ __ ה'.
גם __________ הטיח דברים כלפי מעלה .רבי אלעזר לומד זאת מהפסוק__________________________ :
_________________ וכך לומד זאת מהפסוק :ש ___________________________________________
והקב"ה הודה לאליהו שהוא צודק מהמילים בפסוק._________ _________ :
וגם _____________ הטיח דברים כלפי מעלה.
 .2הגמרא מביאה אפשרויות שונות כדי להוכיח שגם משה הטיח כלפי מעלה:
רבי אלעזר _______________________________________________________________________ -
דבי רבי ינאי _____________________________________________________________________ -
 .3רבי שמואל בר נחמני בשם רבי _______ מביא ראיה (בסוף הסוגיה) שהקב"ה הודה למשה שבגללו היה חטא
העגל___________________________________________________________________________ :
 .4הגמרא מביאה תוצאות לא טובות של "פינוקים" ...
דבי רבי ינאי :משל הארי הנוהם ________________________________________________________ -
________________________________________________________________________________
רבי _______ :משל הפרה ___________________________________________________________ -
________________________________________________________________________________
רבי _____ בר אבא בשם __________ :משל הבן ___________________________________________ -
________________________________________________________________________________
רב אחא בריה דרב הונא בשם _________ ,מביא פתגם עממי___________________________________ :
ומביא פסוק המוכיח יסוד זה__________________________________________________________ :
רב נחמן מביא פסוק נוסף________________________________________ :
ורבנן מביאים שני פסוקים נוספים המוכיחים את היסוד הזה___________________________________ :
________________________________________________________________________________
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סוגיה 8
 .1רבי אלעזר מלמד אותנו יסוד גדול בהבנת מהו מנהיג .עם ישראל חטא בחטא נורא של _________ _________.
ה' אומר למשה "__ __ __ __" :דהיינו רד __ __ __ __ __ __ __ .אך כששמע משה מה' "הרף ממני ______"
הבין משה רבינו שתפקיד המנהיג הוא מסירות נפש למען עמו שהוא מנהיג ועמד בתפילה שקורעת רקעים וביקש
רחמים על עמו .והבין שלא רק מה זה מנהיג אלא שזה גם רצונו של הקב"ה שכל כך אוהב את עם ישראל ,ואוהב
את אלו שמדברים טוב על עם ישראל ולא רוצה את אלו שמדברים רע על עם ישראל.
 .2על אף שהקב"ה הציע למשה הטבות אישיות של "ואעשה אותך _____ _______" משה רבינו לא הסכים.
 .3את המילה "ויחל" בפסוק "ויחל משה את פני ה' לימדו אותנו חזל פרושים מספר:
רבי _____ :לשון ______ של הפצרה עד שה' קיבל את תפילתו.
רבא :שעמד משה בתפילה עד שכביכול הוא __ __ __ לה' את __ __ __ __.
שמואל" :ויחל" (עיין ברש"י) לשון __ __ __ .שמשה רבינו מסר עצמו למיתה על עם ישראל אם ה' לא יסלח להם,
והפסוק שמלמד אותנו זאת הוא__ __ __" :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ מספרך"

רבא בשם רב יצחק" :ויחל" מלשון הניח ,שמשה הניח את מידת הרחמים על עם ישראל.
רבנן" :ויחל" מלשון חולין ,לא יתכן שהקב"ה יעשה כזה מעשה להשמיד __ __ __ __ __ __ __ __ __
רבי אליעזר הגדול" :ויחל" מלשון אחילו ,שמשה רבינו התפלל על עם ישראל כל כך חזק עד שהוא נהפך ל"אש של
עצמות" דהיינו לחום גבוה (קדחת).
 .4בתפילתו של משה הוא אומר" :זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך" פרושו שה' נשבע לא
בדבר אחר אלא נשבע בשם של עצמו .ולכן שבועתו שנשבע בעקידת יצחק "והרבה ארבה את זרעך" (בראשית כב,
טז-יז) ולכן אינך יכול להשמידם.

" .5דברי הרב" "דברי התלמיד" – מי הרב ומי התלמיד?__________________________________________
________________________________________________________________________________
 .6כסא של  3רגלים – האם הוא חזק? מהו? מה משמעותו? _______________________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 9
 __ __ __ .1רבינו אומר להקב"ה שאם הוא ______ את כל עם ישראל ,יגידו אומות העולם שלה' אין כח ויכולת
להציל את עם ישראל ולהכניסו _____ _____ .הקב"ה אומר לו :והרי כולם ראו את ה__ __ __ __ __
הגדולים שעשיתי על ים סוף .ענה לו משה ,יגידו שיש לך כח מול מלך אחד  __ __ __ __ -ואין לך כח להתמודד
מול שלושים אחד מלכי ארץ ישראל.
 .2רבי שמלאי אומר שלומדים ממשה רבינו כיצד מתפללים,
שקודם כל יסדר אדם _______________________ ,ואחר כך _______________.

 .3מה רבי יוחנן לומד מהפסוק :ויאמר ה' סלחתי כדברך"?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
נמק מהפסוק _____________________________________________________________________ -
_______________________________________________________________________________
 .4כיצד אנו רואים מהסוגיה את " ענוותנותו " של הקב"ה? _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5הסבר את דברי רבא בשם רבי יצחק______________________________________________________ .
________________________________________________________________________________
מאיזה פסוק למד רבא בשם רבי יצחק את דבריו? _____________________________________________
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סוגיה 10
 .1בסוגיה שלנו דנים מה משפיע יותר על הקב"ה ,מה חשוב בעיני ה' יותר.
רבי אלעזר אומר. _______________ > ____________ :
וההוכחה שלו :שאין מי שיש לו יותר מעשים טובים ממשה רבינו ואף על פי כן הוא נענה _____________.
 .2רבי אלעזר אומר :שתענית _____ מהצדקה.
וההוכחה שלו :שתענית ____________________ ואילו הצדקה זה _________________________
 .3רבי אלעזר אומר :ש__________ __ קרבנות.
וההוכחה____________________________________________________________________ :
 .4רבי יו חנן אומר :שאם ______ הרג נפש אסור לו ___________________________________ .רבי יוחנן
מוכיח את דבריו מהפסוק (עיין בפסוק וכתוב כיצד רבי יוחנן לומד זאת___________________________ :
______________________________________________________________________________
 .5רבי אלעזר מחדש לנו:
שאחרי חורבן בית המקדש ננעלו שערי ________________ ,ואף על פי ששערי תפילה ננעלו ,שערי
___________ לא ___________ .ומוכיח זאת מהפסוק בתהילים_____________________________ :
______________________________________________________________________________
 ______ .6לא היה גזור תענית ביום ________.
 .7בזמן שבית המקדש קיים יש תקשורת פתוחה ביננו להקב"ה .מלמד אותנו רבי אלעזר שמיום שנחרב בית המקדש
כאילו יש _________ ____________ ביננו להקב"ה.
 .8משה התפלל תפילה ארוכה מאוד של ______________ יום .ולאחר התפילה כתוב" :וישמע ____________
___________________________"  .מכאן רבי חנין בשם _____________ לומד ש_______________ :
_______________________________________________________________________________
 .9תפילה ארוכה היא טובה בתנאי ש______________________________________________________ :
 .11מי שהאריך בתפילתו והגיע לידי כאב לב ,כיצד יתרפא? ________________________________________
 .11רבי חמא ברבי חנינא לומד מהפסוק "קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקוה אל ה'" ש______________________ :
________________________________________________________________________________
 .12הברייתא מלמדת אותנו שישנם  4דברים שגם כשעושה אותם טוב תמיד צריך להתחזק בהם ולעשות אותם עוד
יותר טוב ,והם:
__________________ __________________ __________________ __________________
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סוגיה 11
 .1הגמרא מביאה את הפסוק :ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני".
על כך מקשה הגמרא________________________________________________________________ :
 .2כיצד ה' מוכיח לעם ישראל שלא עזב ולא שכח? ______________________________________________
________________________________________________________________________________
 .3מה ה' שוכח מעם ישראל ומה לא שוכח? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

סוגיה 12
 .1המקור למנהג החסידים לשהות שעה אחת לפני התפילה הוא מהפסוק "__________ __________
__________".
רבי יהושע __________ __________ מחדש שגם שוהים שעה אחת לאחר התפילה ,והוא לומד זאת מהפסוק:
"__________ צדיקים __________ לשמך ישבו __________ את __________".
 .2הברייתא הראשונה בסוגיה היא __________ לרבי יהושע בן לוי.
 .3תדייק בברייתא האם הוא זהה לחלוטין לדברי רבי יהושע בן לוי או שיש בו שינויים? ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4עם איזה קושי הברייתא השניה מתמודדת? _________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5מה הפתרון של הברייתא לקושי? ________________________________________________________
____ ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .6לדעתך ,למי חשוב לשה ות לפני ואחרי התפילה ומדוע? _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 13
 .1המשנה אומרת שאפילו מלך שואל בשלומך אל תשיב לו .יש לברר באיזה מלך מדובר? מלק יהודי או מלך גוי?
רב _________ מפרש שמדובר במלך ממלכי _____________ אבל מלך _________ עליך להפסיק מתפילתך
ולהחזיר לו שלום ,מדין _________ _________.
 .2הגמרא מביא קושיא על _________ _________ מברייתא .בברייתא אנו לומדים שאם אדם נמצא במצב של
_________ _________ כגון _________ :בא כנגדו ,או ראה _________ בא כנגדו – _________ יפסיק
מתפילתו ,ואילו רב יוסף אמר שעליו _________.
 .3הגמרא מתרצת ,שיש לחלק בין המקרים ,שגם במקרה של פקוח _________ עליו לבדוק האם ניתן _________
ואם כן יקצר ,ואם אי אפשר _________  -אז עליו _________.
 .4האם הברייתא "מעשה בחסיד" סוברת כמו רב יוסף? נמק! ______________________________________
________________________________________________________________________________
___________ _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5האם בברייתא מדובר במלך ישראל או במלך גוי? הוכח את תשובתך מהברייתא! ______________________
________________________________________________________________________________
 .6מדוע הברייתא אומרת שמדובר ב"מעשה בחסיד"? ____________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ _______________________________________________________
.7

מה פרוש המילה המודגשת בציטוט הבא מהברייתא" :ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום"? ________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 14
 .1רב ששת מדייק מהמשנה שמדובר דווקא ב_________ ולא ב_________.
אם יש _________ על עקבו של אדם עליו להפסיק את _________.
רשי מפרש את ההבדל בינהם
ש_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .2הגמרא מביאה ברייתא על אדם שנפל לתוך גוב ___________ ,שאם לא ראו אם האדם מת אי אפשר
ל___________ עליו שמת .אבל אם האדם נפל לתוך בור עם ___________ או ___________ אפילו שלא ראו
האם האדם מת או לא ,ניתן להעיד עליו _________________________________.
אם כן יוצא שגם נחש הוא מסוכן!
 .3הגמרא מתרצת שיש חילוק בין נחש רגיל שאינו מסוכן לעומת נחשים בתוך בור והאדם נופל שם וגורם לדחק ולכן
הנחשים תוקפים.
 .4רבי יצחק מתייחס ל ____________________________________________ וסובר שאם אדם
___________ שוורים אז עליו _________________________________.
 .5רב ___________ שונה ברייתא :שיש להתרחק משור ___________  ___________ -אמה ,ואילו משור
___________ עליו להתרחק ______________________.
 .6הגמרא מביאה ברייתא משמו של ______________________ ,שאומר :שאם אדם רואה ___________
שעסוק ב ______________________ על הרואה לברוח ל_________________________________

 .7אל מי שמואל מתייחס? ומה שמואל אומר? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .8מה הסיפור שהיה עם רבי חנינא והערוד?
 .9מה הלקח שעלינו ללמוד מהסיפור? ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 15
 .1מושגים:
א .אזכרת גשמים – ______________________
ב .גבורות גשמים ______________________ -
ג .שאילת גשמים ____________________________________________ -
ד .הבדלה ______________________________________________________________________ -
ה .תחיית המתים ______________________ -
ו .ברכת השנים ______________________ -
ז .ברכה רביעית ______________________ -
ח .ברכה רביעית בפני עצמה ______________________ -
ט .ברכת ההודאה ______________________ -
י .ברכת הפרנסה –
יא .ברכת החכמה ______________________ -

 .2המשנה שלנו דנה בשאלה :היכן מוסיפים את ההוספות שבתפילה?
והסוגיה דנה בטעם מקום ההוספה.
 .3מזכירים ______________________ בברכה השניה ברכת "תחיית המתים" כי ______________________
 .4שואלים ______________________ בברכה ___________ ברכת ___________ כי _________________
______________________
 .5את ___________ קבע תנא ___________ בברכה ___________ ברכת ______________________ כי
טעם ראשון ______________________________________________________________________ -
טעם שני ________________________________________________________________________ -

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 16
 .1גדולה החשיבות של ________ שחז"ל קבעוה בברכה הראשונה שאומרים בימי החול.
 .2מילה המופיעה בין שתי שמות של הקב"ה מרמז על חשיבות גדולה.
המילה ____________ מופיעה בין שתי שמותיו של הקב"ה.___________ ,___________ :
 .3הסוגיה מביאה מילים נוספות ש_______________________________________________________.
 .4המילה _____________________ גם מופיעה בין שתי שמותיו של הקב"ה .פתח בפסוק וכתוב מה הם השמות.
___________. ___________ ,
 .5בפסוק בתהילים פרק צד פסוק א מופיעה שוב מילה בין שתי שמותיו של הקב"ה ____________________ -
 .6האם נקמה זה דבר טוב או לא? נמק______________________________________________________ .
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 17
 .1אנשי כנסת הגדולה תיקנו תקנות חשובות לעם ישראל.
תיקנו___________ :

___________

___________

___________

 .2היכן חז"ל תיקנו לומר את ההבדלה של מוצ"ש?
בתחילה ______________________ -
לאחר מיכן  ___________ -משום ש ______________________
לאחר מיכן שוב תיקנו  ___________ -משום ש ______________________
 .3לבסוף תקנת הבדלה היא כפולה גם ______________________ וגם ______________________
 .4רבה מקשה על כך מ ___________.
הקושיא היא_____________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
והגמרא מתרצת את הקושיא__________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5מי שהבדיל בתפילתו צריך \ לא צריך (הקף בעיגול) להבדיל שוב על הכוס.
והסיבה היא______________________________________________________________________ :
הגמרא שואלת מה יהיה הדין על מי שהבדיל על הכוס האם הוא צריך _______________________________
והגמרא עונה_____________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
 .6הגמרא אומרת שההבדלה בתפילה ___________ על ההבדלה על הכוס.
והסברה היא_____________________________________________________________________ :
ויש גם סברה לומר הפוך ,שיש ___________ על ההבדלה בתפילה,
כי_____________________________________________________________________________ :
 .7למסקנת הסוגיה ,אם הבדיל בזו ובזו ינוחו \ לא ינוחו (מחק את הלא נכון) לו ברכות על ראשו.
ונימוק תשובתי הוא________________________________________________________________ :
 .8על מה הגמרא אומרת "כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום "לא תשא"? ________________________
________________________________________________________________________________
 .9למסקנת הסוגיה ,המבדיל בתפילה צריך גם להבדיל על הכוס? ___________
ומה עם ברכה שאינה צריכה? ___________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 18
 .1הסוגיה שלנו דנה במקרה לא תדיר  -במוצ"ש מיוחד:
כיצד יבדילו בתפילה במוצאי שבת שהוא גם ליל חג שאין בתפילת ערבית ברכת ______________________
 .2רבי זירא היה רוכב על ___________ ורב ______________________ הולכך אחריו ושואל אותו :האם יגידו
את ההבדלה ב___________? ענה לו רבי זירא ש___________.
 .3לדעתך ,האם במקרה כזה של מוצ"ש שהוא גם ליל חג – רבנן יחלקו על רבי אליעזר? ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4לדעתך ,אם רבנן צריכים לסבור או כר"ע או כרבי אליעזר – מה הם יסברו? נמק!! ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5רב יוסף מביא בשם ___________ ו___________ שבארץ ___________ תיקנו לומר את ההבדלה בתפילה
ב_______________________________________________________ :
 .6לדעתך ,לענין הבדלה במוצאי שבת שחל בו יום טוב ,האם יש הבדלים במציאות בין ארץ ישראל לבבבל? נמק!
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 19
 .1הביטוי "__________ ____________" הוא ביטוי מאוד חמור.
לפי המשנה אומרים ביטוי זה בשלוש מקרים:
א .מי שאומר ,____________________________________________ :אמירה זו מאוד חמורה כי:
_____________________________________________________________________________
ב .מי שאומר,_________________________________ :
אמירה זו מאוד חמורה כי_________________________________________________________ :
ג .מי שאומר .______________________ :אמירה זו מאוד חמורה כי__________________________ :
_____________________________________________________________________________
 .2היכן ראינו בפרק שלנו שראוי לשבח את הקב"ה? _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .3היה אחד שהתפלל אצל רבי חנינא והוא שיבח את הקב"ה" :האל הגדולף הגבור ,והנורא ,והאדיר ,והעיזוז,
והיראוי ,החזק ,והאמיץ ,והודאי והנכבד"
האם צריך לשבח את הקב"ה כך? ________________________________________________________
למה? ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4בשלושת מילים אנו כן משבחים את הקב"ה__________ __________ __________ :
ולמדנו זאת מ__________ בתורה ,ו____________________ תיקנו שלושת מילים אלו בתפילה.
 .5השלם את דברי רבי חנינא" :הכל בידי שמים __________ __________ __________.
משמעות דברי רבי חנינא הם__________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .6האם יראת שמים זה דבר קשה או קל? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 20
" .1משתקין אותו" זוהי אמירה חריפה ביותר .מה הוא עשה?! המשנה הביאה שלושה מקרים:
מקרה א' ______________________________________________________________________ -
מקרה ב' ______________________________________________________________________ -
מקרה ג______________________________________________________________________ - /
 .2רבי __________ מביא מקרה רביעי ________________________________________ שמשווה אותו
למקרה __________ __________ __________.
 .3הגמרא מביאה __________ על רבי __________ מ__________ שאומרת" :הקורא את שמע וכופלה –
__________ __________ __________" .והסבר הקושיא הוא______________________________ :
________________________________________________________________________________
 .4הגמרא מתרצת :שאם אמר מילה וחוזר עליה ושוב עוד מילה וחוזה עליה – הרי זה __________,
ומסביר רשי את הטעם______________________________________________________________ :
ואם אומר את כל המשפט של שמע ואז אומר שוב את כל המשפט של שמע __________ __________ -
ורשי מסביר ,משום_________________________________________________________________ :
 .5רב __________ שואל על רבי זירא בפני __________ :שאין זה מגונה כי _________________________
________________________________________________________________________________
עונה לו אביי______________________________________________________________________ :
__________________ ______________________________________________________________
 .6מתשובת אביי אני לומד על התפילה ש____________________________________________________ :
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 21
" .1עובר לפני התיבה" פרושו____________________________________________________________ :
"וטעה" – מי טעה? ____________________
מה יעשו? ________________________________________________________________________
 .2עיין ברש"י ד"ה "ולא יהא סרבן" ,וגם בגמרא בסוגייתינו.
כשמציעים לאדם להיות חזן מה עליו לעשות ולומר לעצמו? ______________________________________
וכשמבקשים ממנו בפעם השניה ________________________________________________________ -
ובפעם השלישית __________________________________________________________________ -
אבל במקרה של המשנה ,המשנה אומרת" :ולא יהא סרבן באותה שעה" – למה? _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .3החזן המחל יף עליו להתחיל מ __________________________________________________________
 .4בברכת כהנים הכהנים נושאים את כפיהם ובסוף הברכה __________ עונה אמן .אך החזן _______________
__________ למה? _________________________________________________________________
ואם החזן הוא כהן בעצמו ,המשנה אומרת שהוא כן \ לא (הקף בעיגול) ישא את כפיו .למה? _______________.
אך אם יש לו סידור או שהוא בטוח שהוא לא יתבלבל אז הוא __________ לשאת כפיים.
 .5המשנה אומרת שאם מציעים לאדם להיות שליח צבור לפעמים הוא כמלח ולפעמים כאין בו מלח ,הסבר את
המקרים והדימויים_________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ ____________________________________________________________________
 .6הגמרא מביאה __________ שאומרת ישנם שלושה דברים שהרבה מיזה  __________ -ומיעוט __________
ואלו הם__________ :

__________

__________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 22
 .1האם יכול לקרות לאדם לטעות בתפילתו? __________
מה למדנו על כך בסוגיה מספר _______________________________________________________ ?21
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ראיתי את מו"ר ,מרן ראש הישיבה ,הרב ר' אברום שפירא זצ"ל מתפלל תמיד מתוך סידור ,גם את ברכות החופה
תמיד מתוך סידורו הקטן ,על אף שידע את תפילתו בעל פה ,וכל כולו היה מרוכז בתפילה עצמה ,האם יכול לקרות
לו טעות? ______________________________ מה עלינו ללמוד? ______________________________
" .2שלוש ראשונות" – פרושו____________________________________________________________ :
"אמצעיות" – פרושו________________________________________________________________ :
"אחרונות" – פרושו_________________________________________________________________ :
 .3רב הונא סובר שאם אדם טעה בתפילתו בשלוש הראשונות – "__________ __________" פרושו________ :
________________________________________________________________________________
ואם טעה באמצעיות – "__________ __________ __________" פרושו ש______________________ :
________________________________________________________________________________
וטעמו הוא_______________________________________________________________________ :
ואם טעה באחרונות – "__________ __________" פרושו ש_________________________________ :
________________________________________________________________________________
 .4רב אסי חולק על רב הונא ,ומסכים עם רב הונא.
רב אסי מסכים עם רב הונא ב__________________________________________________________ :
וחולק במקרה_________________________________________________________________ ____ :
וסברתו היא______________________________________________________________________ :
 .5רב ששת מקשה על רב הונא מ __________ ,וקושייתו היא____________________________________ :
___________________ _____________________________________________________________
והגמרא מתרצת ש__________________________________________________________________ :
 .6כיצד אתה יודע שהגמרא מתרצת את התירוץ ולא שרב הונא בעצמו מתרץ? ___________________________
 .7השווה את הציטוט של קושיית רב ששת עם משנתנו ,מה אתה לומד מכך? ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים
 .8מתי אדם שואל את צרכיו האישים מהקב"ה?
רב יהודה סובר ש__________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________
הגמרא מביאה סיוע מ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
באיזו סוגיה הגמרא גם דנה בענייני תפילת אדם על צרכיו? __________
אילו דברים כתובים שם ולא כתובים אצלנו בסוגיה? ___________________________________________
__________________ ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
האם יש מחלוקת בין הסוגיות? נמק! ______________________________________________________
_________________________ _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .9מי התפלל תפילה הכי ארוכה? __________ איזו תפילה? ______________________________________
מי התפלל תפילה הכי קצרה? _____ _____ איזו תפילה? ______________________________________
מה אתה לומד מכך? _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .11כשאני מתפלל על חולה ,האם צריך להזכי ר את שמו? נמק! ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 23
 .1מתי אדם משתחווה בתפילתו?
הגמרא מביאה __________ שמלמדת אותנו.
בברכה הראשונה ,ברכת __________  -אדם משתחווה בו __________ ו__________.
בברכת __________  -אדם משתחוה __________ ו __________.
בשאר הברכות __________ אותו שלא __________.
 .2הסברה שאדם משתחווה בברכת אבות הוא :השתחוואה מראה על ____________________ ולכן ראוי
שבתחילת התפילה ישתחווה .וגם כשאדם בא למלך הוא קודם כל __________.
בברכת מודים משמעותהלא הסכמה-הודאה אלא __________.
 .3רבי שמעון בן פזי אומר בשם ____________________ ששמע בשם ____________________שכל מה
שכתוב בברייתא מדובר על __________ ,כפי שהסברנו ,ואילו ____________________ משתחווה _______
____________________ ,ואילו המלך משתחוה ______________________________ .אנו רואים מכאן
שככל שלאדם יש יותר חשיבות ו__________ ככה עליו לקבל יותר הכנעה ויותר לשים לב ליראת __________
ולכן הוא צריך ל__________ יותר.
 .4רבי יצחק בר נחמני __________ על רבי ____________________ וסובר שהוא בעצמו שמע את
____________________.
הוא מסכים בנוגע __________.
וחולק במקרה של ____________________  -שהוא משתחוה ____________________
וחלק במקרה של __________  -שהוא משתחוה רק ____________________ ונשאר כך ______________
 .5הגמרא מביאה __________ שמסבירה לנו את ההבדל בין ההשתחוואות השונות:
קידה __________________________________________________ -
__________ ____________________ -
השתחוואה __________________________________________________ -
 .6כיצד אביי ורבא השתחוו? ____________________________________________________________
מניין לך? ______________________________________________________________________
 .7הגמרא מביאה סתירה בין שתי __________,
בברייתא אחת כתוב __________________________________________________
ובברייתא השניה כתוב__________________________________________________ :
בהווא אמינא הגמרא חשבה לתרץ______________________________________________________ :
למסקנת הסוגיה הגמרא תירצה ש_______________________________________________________ :
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________________________________________________________________________________
ולכן מותר לכרוע בהודאה בתחילה ולבסוף וכך נהגו__________ __________ __________ :
ואסור לכרוע ב____________________________________________________________________ :

סוגיה 24
 .1יש לנו שני נושאים במשנה,
ברישא ______________________________________________________________________ -
בסיפא ______________________________________________________________________ -
" .2המתפלל וטעה" – כיצד יש להבין את דברי המשנה בפשט המשנה ,היכן הוא טעה? ____________________
כיצד רבי חייא בשם __________ משום ____________________ הסביר? _______________________
עיין ברשי והבא את ההסבר של רשי מדוע דווקא בברכת אבות מהווה סימן רע? ________________________
________________________________________________________________________________
 .3הגמרא הביאה ברייתא על מנת __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4למסקנת הסוגיה ,האם צריך לכווין בכל התפילה? נמק________________________________________ .
________________________________________________________________________________
 .5מה אני לומד מדברי המשנה ,ששליח צבור שטועה זה סימן רע לשולחיו? _____________________________
________________________________________________________________________________
 .6היכן יותר חמור לטעות בתפילתי או כשני חזן? נמק___________________________________________ .
________________________________________________________________________________
 .7האם לרבי חנינא היה נבואה? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .8לדעתך ,האם רבי חנינא בן דוסא היה צדיק מיוחד? נמק________________________________________ .
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים

סוגיה 25
 .1מהיכן רבי חנינא למד שאם שגורה תפילתו בפיו יודע שתפילתו התקבלה על החולה?
________________________________________________________________________________
 .2כיצד רבי חייא בר אבא מלמד אותנו את החשיבות הגדולה שלהיות "תלמיד חכם"?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ _______________________________________________________________________________
 .3לפי רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן ,האם הנביאים התנבאו על התלמידי החכמים עצמם? נמק!
________________________________________________________________________________
_____________ ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4מה המחלוקת בהבדלים בין לימות המשיח ועולם הבא? _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5מי יותר גדול מימי ,בעלי תשובה או צדיקים גמורים? הוכח! הבא גם סברות.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .6מה פרוש הפסוק" :עין לא ראתה"?
הפשט שראינו עד עכשיו בסוגיה ________________________________________________________ -
רבי יהושע בן לוי __________________________________________________________________ -
רבי שמואל בר נחמני ________________________________________________________________ -
 .7גן עדן – זה מקום אחד? נמק והוכח! ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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סוגיה 26
 __________ __________ .1ראש הסנהדרין שגר שני תלמידי חכמים ל_____________________________
בשביל שהוא ________________________________________ .כיון שראה אותם כנראה שהבין לשם מה
הם באים אליו ומתוך ענווה עלה לעלייה כדי להתפלל ,כשהוא ירד הוא אמר להם שהבן של רבן גמליאל כבר
הבריא .שאלו אותו האם הוא __________ ,והוא ענה להם____________________________________ :
________________________________________________________________________________
הם כיוונו לעצמם את השעה והתברר להם שזה היה מדויק.
וכמו כן ,היה מעשה נוסף שכשהלך רבי חנינא בן דוסא ללמוד תורה אצל ____________________ שגם הוא
היה ראש הסנהדרין ביבנה ,וחלה __________ של רבי יוחנן בן זכאי ,ראש הסנהדרין ביקש מרבי חנינא שיתפלל
על בנו .רבי חנינא בן דוסא __________ __________ __________ __________ וביקש עליו רחמים,
ותפילתו התקבלה .אמר רבי יוחנן בן זכאי שלו הוא עצמו היה עושה זאת .__________________________ -
אשתו תמהה וכי "__________ __________ __________?" ענה לה בעלה______________________ :
__________________________________________________.
 .2רבי חייא בר אבא מלמד אותנו דין בהלכות תפילה___________________________________________ :
כבר ראינו מימרה זאת בסוגיה __________.
 .3רב כהנא מביא שתי מימרות על אנשים שהם בעיניו __________.
הראשון _________________________________________________________________________ -
והשני __________________________________________________________________________ -

בעזרת ה' יתברך
"עת הקציר" – תשע"ז
פרק "אין עומדין"
בית חינוך "דביר" עתניאל כיתה ו' בנים הנפלאים
למד את המשנה הבאה וכתוב על המשנה  13שאלות ותשובות.
עליך להשתמש במונחים הכתובים למטה בשאלות.העזר במונחים גם בשביל התשובות.

ִמ ְׁשנָה א'
ֵאין עוֹ ְמ ִדין ְל ִה ְת ַּפ ֵלל ֶא ָּלא ִמתוֹ ְך כוֹ ֶבד רֹאש.
ֲח ִס ִידים ָּה ִראשוֹ ִנים ָּהיו שוֹ ִהין ָּש ָּעה ַּא ַּחת ו ִמ ְת ַּפ ְל ִלין,
יהם ֶש ַּב ָּש ַּמ ִים.
ְכ ֵדי ֶש ְי ַּכ ְוונו ִל ָּבם ַּל ֲא ִב ֶ
ֲא ִפלו ַּה ֶמ ֶל ְך שוֹ ֵאל ִב ְשלוֹ מוֹ  -לֹא ְי ִש ֶיבנו,
ַּו ֲא ִפלו ָּנ ָּחש ָּכרו ְך ַּעל ֲע ֵקבוֹ  -לֹא ַּי ְפ ִסיק
 .1מנא הני מילי? _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .2מאי טעמא? _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .3היכי דמי? ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .4מאי? ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .5מאן תנא? ________________________________________________________________________
_______________ _________________________________________________________________
 .6ורמינהו! _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .7אי אמרת בשלמא __________________________________________________________________ -
________________________________________________________________________________
 .8הניחא __________________________________________________________________________ -
________________________________________________________________________________
 .9איבעיא ליה ______________________________________________________________________ -
________________________________________________________________________________
 .11פשיטא! __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 .11למימרא  ....והא ________________________________________________________________ - ! ...
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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באיזה סוגיה ובאיזה הקשר ....
המספרים הבאים:

בעלי חיים הבאים:

מי אני?
מה הגמרא למדה מהפסוק : ....

השלם את הפתגמים והביטויים הבאים:

מה המשותף ל ....
 .1משה חנה ואליהו?
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חידות על כלל הסוגיות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

על מי נאמר שרחצו אותו וסכו אותו בשמן? ומדוע? ( סוגיה  - 7אדם שעשה זאת לבנו ותלה לו כיס על צאוורו
והושיבו על פתח של זונות ,ללמד אותנו שלעיתים אנו גורמים למעשים הרעים).
אב ובנו ,מלך ובנו (,)8
מי תפס את מי? מדוע? ( - 8משה את הקב"ה ,עד שיסלח לעם ישראל)
על מי נאמר" :תשש כוחו כנקבה"? ובאיזה הקשר? ( – 9בעקבות חטא העגל שה' רצה להשמיד את עמ"י חלילה)
מהיכן ניתן להוכיח שלוקח להתפלל שחרית מנחה וערבית אותו זמן לכל תפילה? (סוגיה " – 12וכי מאחר ששוהין 9
שעות ביום בתפילה "....
על מי נאמר שהתבדח יותר מדי? (אביי ,רבי ירמיה ,רבנן בחתונת בנו של מר בריה דרבינא ,ורבנן בחתונת בנו של
רב אשי)

 .7ישנם שני אמוראים שהגמרא מעידה עליהם שהם דייקו מאוד בדברי רבם – מי הם? ( ,18רבי חייא בר אבא ,רחבא)
(דברי אמורא מסוים )...
 .8איזה מכנה משותף יש בין הסוגיות:

