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/  מונחי יסוד, מילים וביטויים נפוצים, כגון: זה הכלל, יצא -שפת המשנה  :משנהדרישות המפמ"ר ב

 כותרת, אומר, דין, טעם, מקרה )כאמד"ט(.   - לא יצא; זיהוי פסוקים המובאים במשנה; חלקי המשנה

 כדי לענות על השאלות כראוי יש צורך ללמוד את המשניות עם פירוש הקהתי / ברטנורא

 
 (נזקי גוף) החובל בחבירו נושאי הפרק:

 פרק החובלשאלות מבוא ל
 

 _____________________פרק:ל __________________:פרקבין  נמצא פרק החובל .1

 :_______________________________________________-פרק מרובה עוסק ב .2

 :________________________________________________-בפרק הגוזל עוסק  .3
 

 חמשת התשלומים: נזק, צער, ריפוי, בושת, שבת -משנה א' 
 

 :מושגים

 מזיק / פוגע. - ַהחֹוֵבל .א

 יכולת האדם להשתכר ירדה בעקבות הפגיעה.צוי על כך שפי - קז  נ   .ב

 .פיצוי על הכאב הפיזי והנזק הנפשי. - רעַ צַ  .ג

 הטיפולים הרפואיים. הוצאות - יּויּפר   .ד

שמירת  -הפיצוי מחושב לפי השכר הנמוך ביותר . )אובדן יכולת השתכרות( פיצוי על אובדן ימי העבודה  - תב  ש  . ה

שדה קישואים נחשבת עבודה קלה ששכרה נמוך. הטעם לפיצוי נמוך כל כך, היות שמדובר בפיצוי נוסף שניתן 

 הנזק שנגרם. ששולם בגיןפיצוי ה על

 ההחלמה. פיצוי על הבושה שנגרמה לנפגע. - תוש  ב   .ו

ים .ז   דלקת שיצרה אבעבועות או פריחה בעור. - ָעלּו בֹו ְצָמח 

ין .ח  מעריכים. - ָשמ 

 .גרם לו כוויה - ְכָואֹו .ט

ם ֵמֲחַמת ַהַמָכה .  י  אם התפתחות הדלקת נוצרה כתוצאה מהמכה -א 

 שייעלמו כל תופעות הלוואי. חייב הפוגע לשלם את דמי הריפוי עד -יב יָ חַ . יא

ֹּלא ֵמֲחַמת ַהַמָכה .יב  .למכה חבלהאם אין קשר בין ה - ש 

הפצע הגליד ונפתח שוב או נראה היה שהפגיעה התרפאה והופיעה    - ָחיְָתה ְונ ְסָתָרה. גי

 שוב, אפילו כמה פעמים.

עד שיחלים לחלוטין, כיוון שהפגיעה החוזרת היא תוצאה של הפגיעה     - ַחיָב ְלַרְּפאֹותֹו. די

 הראשונית.

ְהיֹות . טו ה ל ט ל ל  רֹוצ 

ְצַטֵער ַכְך  - מ 

 להיות מצטער. מוכן לקבלכמה כסף אדם  .א

 ובלבד שלא יצטער. מוכן לשלםכמה אדם היה  .ב

 הפגיעה נרפאה לגמרי. -ָחיְָתה ָכל ָצְרָכּה   .טז

 אינו חייב עוד בתשלום על הריפוי. - ְלַרְּפאֹותֹוֵאינֹו ַחיָב  .יז

ּלּו  יח. ין אֹותֹו ְכא  רֹוא 

ד נ ְמַכר ַבּׁשּוק  ב  הּוא ע 

ין    - ְוָשמ 

נמכר בשוק . ומעריכים מה היה האת הנפגע כאלו הוא עבד  םרואי

ההפרש הינו ה שוויו לאחר הפגיעה , והפיצוי ומ ,שוויו לפני הפגיעה 

 ההערכות .שבין שתי 
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 'שאלות משנה א

 

 _____________________________________________________!הכותרת למשנ כתוב .1

 ______________________________________________:אחד מופיע במשנה, והוא הרקמ .2

 __________ :ההסתעפות השניה__________ ראשונה:ההסתעפות ה :כתוב את המילה בה מתחילה .3

 _________:רביעיתה הסתעפות ה ________ :שלישיתההסתעפות ה         

 _________:חמישיתההסתעפות ה         

ֶנֶזק" .4 ד נ ְמַכר ַבּׁשּוק  ?ֵכיַצד .בְּ ב  ּלּו הּוא ע  ין אֹותֹו ְכא  ת ַרגְלֹו, רֹוא  ֵבר א  ת יָדֹו, ש  ת ֵעינֹו, ָקַטע א  ָמא א  ס 

ה  ה ְוַכָמה הּוא יָפ  ין ַכָמה ָהיָה יָפ   . "ְוָשמ 

 __________________________________?כיצדכשהמשנה כותבת: שמין אותו כעבד.  .א

 : מתקיים באחד משני המצבים הבאיםעבד עברי 

 (. 'ב ,ב"יכול להחזיר את הגניבה )שמות כ אינוו ,גנבהוא מפני שמכרו יהודי בית דין [ 1]

 ('מג -' ה, לט")ויקרא כ[ יהודי שירד מנכסיו ונהיה עני, והוא נאלץ למכור עצמו 2]

 באר בקצרה מהי מכירת עבדים?_________________________________________ .ב

________________________________________________________________ 

של מי לבדוק ולהעריך כושר עבודה  יש על מנת דרכים אחרות  אילואין עבדים, בימינו  .ג

 ?___________________________________________________________שנפגע

            ________________________________________________________________ 

ים ַהחֹוֵבל)א(  ָּׁשה ְדָבר  ּׁשּום ֲחמ  ת :ַבֲחֵבירֹו ַחיָב ָעָליו מ  ת, ּוְבבֹוש  ב  ּפּוי, ְבש   . ְבנ ז ק, ְבַצַער, ְבר 

ֶנֶזק  ת ַרגְלֹו,  ?ֵכיַצד .בְּ ֵבר א  ת יָדֹו, ש  ת ֵעינֹו, ָקַטע א  ָמא א   ס 

ין   ד נ ְמַכר ַבּׁשּוק  רֹוא  ב  ּלּו הּוא ע  ה ְוַכָמה הּוא יָפ ה אֹותֹו ְכא  ין ַכָמה ָהיָה יָפ   . ְוָשמ 

ה ַחבּוָרה,  :ַצַער   ֵאינֹו עֹוש  ָּפְרנֹו. ָמקֹום ש  ילּו ַעל צ   ְכָואֹו ַבְּׁשפּוד אֹו ַבַמְסֵמר. ַוֲאפ 

ין           ְצַטֵער ַכְך אֹוְמד  ְהיֹות מ  ה ל ט ל ל   .ַכָמה ָאָדם ַכיֹוֵצא ָבז ה רֹוצ 

ָכהּו   :ִרּפּוי    ם ֵמֲחַמת ַהַמָכה ַחיָב. ה  ים, א  ֹּלא ֵמֲחַמת  ַחיָב ְלַרְּפאֹותֹו. ָעלּו בֹו ְצָמח  ש 

 ַהַמָכה, ָּפטּור. ָחיְָתה ְונ ְסָתָרה, ָחיְָתה ְונ ְסָתָרה, ַחיָיב ְלַרְּפא תֹו. ָחיְָתה     

 . ָכל ָצְרָכּה ֵאינֹו ַחיָב ְלַרְּפאֹותֹו    

ין :ֶשֶבת        ּׁשּוא  לּו הּוא שֹוֵמר ק  ין אֹותֹו ְכא  ְכָבר נַָתן לֹו ְדֵמי יָדֹו ּוְדֵמי ַרגְלֹו. רֹוא   , ש 

ֶֹּשת             ְתַביֵש.  :ב י ַהְמַביֵש ְוַהמ   ַהכ ל ְלפ 

ת ַהְמַביֵש      ָערֹום, ַהְמַביֵש א  ת ה  ת א   ַחיָב.  - ַהיֵָשן ַהּסּוָמא, ְוַהְמַביֵש א 

יֵש      ב   ָּפטּור.  - ְויֵָשן ש 

נ ֱאַמר      ת. ש  יֵש, ַחיָיב ַעל ַהנ ז ק ּוָפטּור ַעל ַהב ש  ז יק ּוב  ן ַהָגג, ְוה   :נַָפל מ 

ְמֻבָשיו יָָדּה ְוָשְלָחה   (,יא'ה")דברים כ      ֱחז יָקה ב  ֵאינֹו ַחיָיב ַעל  ,ְוה 

ְתַכֵּוין:      יְֵהא מ  ת ַעד ש   ַהבֹוש 
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 , "ַבֲחֵבירֹו ַהחֹוֵבל"ע"י  ִרּפּוי .5

   _________באיזה מקרה חייב הפוגע לדאוג למימון טיפול רפואי לנפגע?________________ .א

 ?_________________באיזה מקרה חייב הפוגע לממן טיפול רפואי של פציעות חוזרות ונשנות .ב

 ?____________________________________________פטור החובל יהיהמקרה  באיזה .ג

 מבין חמשת סוגי הפיצויים המופיעים במשנה, אחד מהם שונה מהיתר. מיהו?_________________ .6

יֵאנּוַאתפילת הבוקר: ...וְ )רמז מבמה הוא שונה?  יֵדי ְוֹלא ... ל ְתב  זָיֹון( ל   ______________________________ב 

___________________________________________________________________ 

 קו מתחת לפסוק המופיע במשנה. העבר .7

 :__________________איזו מילה במשנה מסמנת לנו שאחריה מגיע פסוקכתוב א.  .8

 ______________________________:_____לאיזה דין הפסוק משמש ראיה )הוכחה(ב.             

ין" .9 ּׁשּוא  לּו הּוא שֹוֵמר ק  ין אֹותֹו ְכא   סמן את כוונת המשנה.". רֹוא 

 .מביטים בו כאילו הוא שומר קישואים -

 .הופכים אותו לעבוד בשמירה על קישואים -

 .את הכסף לפי השכר שמקבל שומר קישואיםמחשבים  -

 מכבדים אותו כאילו הוא שומר קישואים.  -

 השלם טבלת חמשת התשלומים:  .11
 

הערכת השווי כיצד מבוצעת   מחיי היום יום דוגמאהבא  ם הטעם לתשלו בלשונך כתוב התשלום

 הכספי של התשלום

 נ ז ק

   

   

   

 ַצַער

   

   

   

ּפּוי  ר 

   

   

   

ת ב   ש 

      

   

   

ת  בֹוש 

   

   

    

 

יןמשנה במילה "הלגבי דמי צער משתמשת   .11  סמן את כוונת המשנה. ."אֹוְמד 

 .מחשבים בדיוק   -

 .מחשבים  בערך   -

 .מחשבים בעמידה   -
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ין". הסבר בעזרת הסבר המילה: ֳאָמדֹות ְלַעֵשר ַתְרב ה שאלת אתגר: בפרקי אבות כתוב: "ְוַאל  .12   את אֹוְמד 

 המשנה שבפרקי אבות:____________________________________________________  

 "  הן מילים:  מנוגדות  /   נרדפות.ָחיְָתה ְונ ְסָתָרההמילים "  .13

ְתַביֵש"  .14 י ַהְמַביֵש ְוַהמ   _______________________________. למה הכוונה?_______"ַהכ ל ְלפ 

 :, המבייש חייב בתשלומיםהשלם טבלת תשלומי בושת  .15

 

 מהות הבושה המבייש את 

 א
ָערֹום   ה 

 א.

 ב.

  ַהּסּוָמא ב

  ַהיֵָשן ג

 

לּו הּוא שֹוֵמר  ____מה שאלת המשנה?_____________________". ֶשֶבת?"  .16 ין אֹותֹו ְכא  רֹוא 

ין,  ּׁשּוא  ֵמי ַרגְּלֹוק  ֵמי יָדֹו ּודְּ ָבר נַָתן לֹו דְּ כְּ  הסבר את תשובת המשנה:_____________________ .שֶׁ

___________________________________________________________________ 

יֵש"  .17 ב  לשלם.    .___________________ חייב  /  פטורלמה הכוונה?______________ ."יֵָשן ש 

 ______________________________________________________________הטעם:_

יֵש"  .18 ז יק ּוב  ן ַהָגג, ְוה  לשלם    ._______ חייב  /  פטורלמה הכוונה?_________________ ".נַָפל מ 

 לשלם על   .____. חייב  /  פטור______________________________על הנזק, הטעם:____

 הבושה, הטעם:_________________________________________________________

ְמֻבָשיו"מהפסוק  עיינו במפרשים איך נלמד הדין  .19 ֱחז יָקה ב   ___________________?"ְוָשְלָחה יָָדּה ְוה 

___________________________________________________________________ 

 ת סיכום: ושאל  .21

 ___________________________!_נמקו דבריכם רך החובל לשלם?בו אילו חבלות יצטכת .א

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 לשלם?_____________________________________איזה תשלום בעל הרכב אינו צריך  .ב

 נמקו דבריכם!__________________________________________________________
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 _________________________)אובדן יכולת השתכרות(? ֶשֶבתלפי מה מעריכים פיצוי על א.   .21

 ___________מה הטעם לתשלום נמוך זה?_________________________________ .ב

 ?__________________יחושב התשלום לאדם שנפגע אך לא נגרם לו מום קבוע*כיצד אם כן  .ג

: שני אנשים נפלו כתוצאה מהפגיעה של המכונית, שניהם נחבלו בפנים המשך המקרהלפניך  .ד

 ימים. כל אחד מהם קבל תשלום אחר. כתוב: כיצד יתכן הדבר? 10 ולא הלכו לעבודה במשך 

________________________________________________________________ 

 :_____________________________________________________נמק דבריך     

 

 הכל לפי כבודו חבלות שיש בהן בעיקר בושת וחכמים קבעו בהם סכום קבוע כקנס -' ומשנה 
 

 :מושגים

 

 א. הכהו באגרוף.  -תֹוֵקעַ . א

 ב.  הכהו על אוזנו.

 הכהו כנגד אוזנו.. ג

 ד. השמיע קול גדול לתוך אוזן חבירו.

ַלע .ב  .)סלע מדינה = חצי דינר כסף( דמי בושת - נֹוֵתן לֹו ס 

  .דינר 100 - ָמנ ה .ג

 .מכה על הלחי -ְסָטרֹו  .ד

  .מכה על הלחי עם גב היד, מכה כזו מביישת יותר - ְלַאַחר יָדֹו .ה

 א. משך באוזנו. - ָצַרם ְבָאזְנֹו.  ו

 ב. פגם באוזנו.                     

ג יַע בֹו ֻרקֹו . ז  הרוק נפל על גופו של חבירו. -ָרַקק ְוה 

נּו .ח מ  יר ַטּל יתֹו מ  ֱעב   .הסיר ממנו את בגדו העליון - ה 

ָּׁשה . ט  .גילה את ראש האשה   -ָּפַרע ר אש ָהא 

ן. י מ  יַסר ש   .)סוג מטבע שהיה נהוג בימיהם(כמות קטנה מאוד של שמן שניתן לקנותה באיסר    - א 
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 'שאלות משנה ו
 

 תן כותרת למשנה:_______________________________________________________ .1

 _________________________________:הראשון במשנה מקרההכתוב את המילה בה מתחיל  .2

 . כתוב את האפשרויות השונות להבנת מעשי המזיק:"ַלֲחֵבירֹו ַהּתֹוֵקעַ " .3

 א.__________________________________________________________________

 ב.__________________________________________________________________

 ג.__________________________________________________________________

 ד.__________________________________________________________________

 ________________________אומר דין זה:ה כתוב את שם התנא .4

 __מי חולק על תנא קמא בדין הראשון?_____________________ .5

 ?_______________________דעתובשם מי אומר רבי יהודה את  .6

 _______________מילה בה מתחיל רבי יהודה את דעתו:כתוב את ה .7

 __כמי נפסקה ההלכה במקרה הראשון במשנה?________________ .8

  _______________________ ב.___: א.___בשמם במשנהמוזכרים ההתנאים  את שמותרשום  .9

 __ג._____________                        

ַלע. ַהּתֹוֵקעַ )ו(   ַלֲחֵבירֹו, נֹוֵתן לֹו ס 

י ַרִבי  יל  י יֹוֵסי ַהְגל  ּׁשּום ַרב   .ָמנ ה - יְהּוָדה אֹוֵמר מ 

ָטרֹו    . נֹוֵתן לֹו ָמאַתי ם זּוז - סְּ

ַאַחר     . יָדֹו, נֹוֵתן לֹו ַאְרַבע ֵמאֹות זּוז לְּ

נּו, ָּפַרע   ְבָאזְנֹו, ָצַרם     מ  יר ַטּל יתֹו מ  ֱעב  ג יַע בֹו ֻרקֹו ה  ְשָערֹו ָרַקק ְוה  ָתַלש ב 

ָּׁשה ַבּׁשּוק      נֹוֵתן ַאְרַבע ֵמאֹות זּוז. - ר אש ָהא 

 . 

יָבא ָאַמר י ֲעק  ין: ַרב  ְבי ְשָרֵאל, רֹוא  ילּו ֲענ י ים ש  ֵהם ְבנֵי  ֲאפ  נ ְכֵסיה ם, ש  יְָרדּו מ  ין ש  ּלּו ֵהם ְבנֵי חֹור  אֹוָתם ְכא 

 ַאְבָרָהם י ְצָחק ְויֲַעק ב. 

ֵתן ָלּה ַאְרַבע ֵמאֹות יְבֹו ל  יָבא, ְוח  י ֲעק  ְפנֵי ַרב  ָּׁשה ַבּׁשּוק, ָבאת ל  ָּפַרע ר אש ָהא  ָחד ש  ה ְבא   זּוז.  ּוַמֲעש 

י זְָמן ,יַרב   :ָאַמר לֹו   .ְונַָתן לֹו זְָמן !ֵתן ל 

ַתח ֲחֵצָרּה ת ַעל ּפ  ד  ן.  ,ְשָמָרּה עֹומ  מ  יַסר ש  ת ַהַכד ְבָפנ יָה, ּובֹו ְכא   ְוָשַבר א 

ת ר אָשּה, ְוָהיְָתה ְמַטַּפַחת ּוַמנַַחת יָָדּה ַעל ר אָשּה.  ג ְלָתה א 

ְפנֵי ַרב   ים, ּוָבא ל  יָה ֵעד  יד ָעל  ֱעמ  יָבאה    .י ֲעק 

  ?!ָלזֹו ֲאנ י נֹוֵתן ַאְרַבע ֵמאֹות זּוז ?ַרב י :ָאַמר לֹו

  !ֹלא ָאַמְרָת ְכלּום :ָאַמר לֹו

ֵאינֹו ַרַּׁשאי י ש  ָחְבלּו בֹו - ַהחֹוֵבל ְבַעְצמֹו, ַאף ַעל ּפ  ים ש  ין. - ָּפטּור. ֲאֵחר   ַחיָב 

יעֹוָתיו,  י ְוַהּקֹוֵצץ נְט  ֵאינֹו ַרַּׁשאיַאף ַעל ּפ  יעֹוָתיו( - ש  ת נְט  ָּקְצצּו א  ים )ש  ים - ָּפטּור. ֲאֵחר   ַחיָיב 
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 ____________________:במשנה המקרה השניכתוב את המילה בה מתחיל   .11

 ________מה עשה המזיק?__________________________________  .11

 ___________________________איזה סכום מוטל על המזיק לשלם כדמי בושת?_________  .12

 _______________:השלישי במשנההמקרה כתוב את המילה בה מתחיל   .13

 _______מה עשה המזיק?_______________________________________________  .14

 איזה סכום מוטל על המזיק לשלם כדמי בושת?____________________________________  .15

 ___?_יָדֹו ְלַאַחרלעומת המקרה של:  ,ְסָטרֹו המקרה של:בין  דמי בושת  מפני מה יש הבדל בתשלום  .16

___________________________________________________________________ 

 ____________הבדל  /  אין הבדל    בתשלום דמי הצער. הטעם: יהיה במקרה שסטרו לאחר ידו.  *  .17

 כמה מקרים מונה המשנה בהם ישנו תשלום זהה בגין הבושת?__________________________  .18

 בכל אחד מהמקרים הללו, מה גובה התשלום המוטל על המזיק?_________________________  .19

 ישולם לכל אדם כדמי בושת?_____ ַאְרַבע ֵמאֹות זּוזהתשלום של  . האם""  .21

 לפי מה נקבע בסופו של דבר גֹוָבה התשלום?_____________________________________  .21

יָבא ָאַמרהשלם: "  .22 י ֲעק   . רבי עקיבא  חולק  /  אינו חולק   על דברי תנא קמא, והוא מחדש בדבריו:"ַרב 

___________________________________________________________________ 

 _. לאיזו מטרה הובא מעשה זה?___________________________)סיפור(המשנה מביאה מעשה   .23

 כיצד ניסה המבייש להפחית את דמי הבושת שהיה עליו לשלם?_________________________  .24

יעֹוָתיו ֹו,ַהחֹוֵבל ְבַעְצמהשלם טבלת:   .25  .ְוַהּקֹוֵצץ נְט 

 

 הטעם הדין האיסור המקרה

    חֹוֵבל ְבַעְצמֹו

ָחְבלּו בֹו ים ש      ֲאֵחר 

יעֹוָתיו     ַהּקֹוֵצץ נְט 

ים  יעֹוָתיו(ֲאֵחר  ת נְט  ָּקְצצּו א      )ש 

 __________נפסקה ההלכה במקרים האחרונים במשנה?___________________ איזה כלללפי   .26
 

 אין שליח לדבר עבירה, מחילה -משנה ז' 
 

 :מושגים
 

אין שליח . א

  - לדבר עבירה

להזיק לרכוש  :, כגוןעבירהממנה שליח תחתיו על מנת לעשות האדם 

 .העבירהחבירו, אין השליח פטור מהעונש על 

 וויתור. - הילָ ח  מְ  .ב

  .האדם שבקשו ממנו סליחה - מֹוֵחל .ג

 .ְוגֹוֵמר' / ְוגֹו: -כְּ ופיע יכול לה ,מונח המציין שהציטוט המובא הינו חלק מפסוק (וְּגֹוֵמר) - 'ְוגֹו .ד

 .ַעוֵר -ַסֵמא  .ה

 .בגד - ְכסּות .ו

 אותו ספר ואותו פרק בתנ"ך - , שם,שם .ז

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94


 הרב שמואל רוזנברג            בס"ד
 ~ 8~   ו' ז' א' יותמשנ ח'פרק  בבא קמאמסכת 

 'שאלות משנה ז
 

 ______________________________________________כותרת למשנה:_______ כתוב .1

 השני:____________ מקרהה_________ מקרה הראשון במשנה:__ה :כתוב את המילה בה מתחיל .2

 החמישי:___________ מקרהה_______ מקרה הרביעי:______ההשלישי:__________  מקרהה

 השביעי:______________ מקרהההשישי:___________  מקרהה

הּוא נֹוֵתן לֹו ַאף" .3 י ש   . מי נותן?________________ למי הוא נותן?__________________"ַעל ּפ 

 מה הוא נותן?__________________________________________________________

נּו" .4 מ  יְַבֵּקש מ   המזיק?__________________ )סליחה(. על מה צריך לבקש מחילה "ֵאינֹו נ ְמָחל לֹו ַעד ש 

ת ָהֵשב ְוַעָתה"מהיכן לקוח הפסוק:  .5 יש ֵאש  כתוב בפירוט חומש, פרק, ? "ךַבַעדְ  ְוי ְתַּפֵּלל הּוא נָב יא כ י ָהא 

 ________________________________________________________________פסוק

 מה נלמד מהפסוק הנ"ל?___________________________________________________  .6

ָמנ ים ְשֹלָשה, ָדו ד עמוד א': "ָאַמר גמרא מסכת יבמות דף ע"ט .7  ְוגֹוְמֵלי, ּוַביְָשנ ין, ַרֲחָמנ ין - זֹו ְבֻאָמה יֵש ס 

ים" יּו"כיצד משתלבים דברי דוד בגמרא עם דברי המשנה:  .ֲחָסד  ֹּלא יְֵהא ַהמֹוֵחל ַאְכזָר  נַי ן ש   _____"??מ 

___________________________________________________________________ 

ל ָהֱאֹל" מהיכן לקוח הפסוק: .8 ל ְךקים ַוי ְרָּפא ֱאֹלקַוי ְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם א  ימ  ת ֲאב  כתוב בפירוט חומש, ? "ים א 

 פסוק____________________________________________________________פרק, 

 מה נלמד מהפסוק הנ"ל?___________________________________________________  .9

 מקרים שונים במשנה: ". ָהאֹוֵמר"השלם טבלת:   .11
 

 הטעם הדין המקרה 

ת  א י, ְשבֹור א  ת יָד  ת ֵעינ י, ְקַטע א     ַרגְל יַסֵמא א 

    ב

י ג ת ַכד  י, ְשבֹור א  ת ְכסּות     ְקַרע א 

    ד

    ה
 

 ______________________________________ "!אין שליח לדבר עבירהבאר את המושג: "  .11

הּוא  י ש  נּו - נֹוֵתן לֹו)ז( ַאף ַעל ּפ  מ  יְַבֵּקש מ    .ֵאינֹו נ ְמָחל לֹו ַעד ש 

נ ֱאַמר  ת ְוגֹו (', ז')בראשית כ :ש   .'ְוַעָתה ָהֵשב ֵאש 

י   ֹּלא יְֵהא ַהמֹוֵחל ַאְכזָר  נַי ן ש    ?ּומ 

נ ֱאַמר    ל ָהֱאֹל, שם, יז')שם :ש  ל ְך ְוגֹוֵמר. קים ַוי ְרָּפא ֱאֹלק( ַוי ְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם א  ימ  ת ֲאב   ים א 

י :ָהאֹוֵמר     ת ַרגְל  י, ְשבֹור א  ת יָד  ת ֵעינ י, ְקַטע א   ַחיָב.  - ַסֵמא א 

י       ת ַכד  י, ְשבֹור א  ת ְכסּות    ַחיָב. - ְקַרע א 

 


