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  דף ח', עמוד א'  -  הטלת מיסים על חכמים

  

לימדי את  1 בר רב חסדא"סוגיית  .  נחמן  ח, עמוד א' מהמילים: "רב  "זו ארנונא"    -הגמרא בדף 

   .ובהסבר המופיע בספר בטבלת מילות המפתחבגמרא המנוקדת, ). העזרי 26 - 24(דפים 

  ). (בסוף הלימוד יש להעתיק את מילות המפתח המצורפות לטבלה הראשית

  

  

  . עני על השאלות הבאות:2

              ב נחמן בר רב חסדא?  א. מה עשה ר

                        

            ? הסכים עם מעשה זה  רב נחמן בר יצחק האם  ב. 

                        

    הסבירי במילים שלך את הביטוי: ""עברת אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי":  ג. 

                        

  

 תפקיד המילה  מקום הופעת המילה  פירוש המילה  המילה  

כן.  )  19דף ז, עמוד ב' (  "שכתוב:"  דכתיב  .9 לפני  שהובא  לדין  מהתנ"ך  מקור  הבאת 

או   לתשובה  כהמשך  באה  "דכתיב"  כאשר 

 . יא מוגדרת ס י ו ע בחלוקה פנימיתלמימרה ה

שהשו ) 19דף ז, עמוד ב' (  "אם נאמר [ש…]"  אילימא  .10 "מציע" אחרי  שאלתו  את  הציג    אל 

כדי   מיד,  דוחה  בעצמו  שהוא  תשובה  השואל 

מכלל   להוציא  כדי  או  השאלה  את  לחדד 

 אפשרות תשובה מסוימת. 

    "כך אמר:" הכי קאמר  .11

 [כך התכוון:]

או   ) 19דף ז, עמוד ב' (  מילה  של  חדש  לפירוש  או  להגהה  פתיחה 

 קטע במקור. 

שואלים מהו הטעם או המקור לדין או לדעה  ) 19וד ב' ( דף ז, עמ "מהו הטעם ?"  מאי טעמא  .12

גם  לשמש  עשוי  אלו  מילים  צמד  מסוימת. 

 כחלק ממימרה או במסגרת דו שיח. 

כדעה  , הבין סבר  סבר לה  .13

 . מסוימת

תנא   ) 23דף ח, עמוד א' ( כדעת  סבר  שהחכם  מסבירה  הגמרא 

מקור   מעמידה  הגמרא  כלל  בדרך  מסוים. 

אחד כתנא  ומסבירה מטעם    -תנאי  מסוים, 

שבא  כפי  נוסף,  תנא  כשיטת  גם  הוא  שסבור 

 לידי ביטוי בעניין אחר.

ו[על זה] אמר [ר'  ואמר  .14

 פלוני]:..." 

או  ) 26דף ח, עמוד א' ( לתרץ  להקשות,  תנאי  מקור  הובא  כאשר 

  מסוימת להוכיח, ויש אמורא שהבהיר נקודה  

 באותו מקור 
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          המקור לפסוק זה הוא:   –" ...ד. "אף חובב עמים כל קדושיו בידך

        ך לומד רב נחמן בר יצחק מפסוק זה שאין לגבות מס מחכמים?  אי

                      

                        

          המקור לפסוק זה הוא:   –"גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם..." ה. 

        איך לומד רב נחמן בר יצחק מפסוק זה שאין לגבות מס מחכמים?  

                      

                        

        המקור לפסוק זה הוא:   –מא עליהם"  ו. "מנדה בלו והלך לא שליט למר

        איך לומד רב נחמן בר יצחק מפסוק זה שאין לגבות מס מחכמים?  

                      

                        

            ז. כיצד מסביר רב יהודה את הפסוק הזה?  

                        

מי  (תרומת הדשן וארבעה טורים) שי 24המופעים בחצי השני של עמוד   . קיראי את שני המקורות3

  לב להערות בשולי הדף.

        א. מה טוען "תרומת הדשן" על חובת תשלומי מס לחכמים? 

                        

                האם את מסכימה עם דעתו? 

                        

        למי מגיע פטור מתשלומי מיסים?   "ארבעה טורים" לדעת ב. 

                        

                ד. האם את מסכימה עם דעתו?  

                         

 ועני על השאלות  שבהמשך למקורות.   26את המקורות השונים בעמוד   . קיראי 4


