
 

 

 

 

 

 

 

 מחויבות והתחברות -דף מקורות בית מדרשי 

 

  ברכות כ"ט ע"א -' 1מקור 

 אין תפילתו תחנונים וכו': -  ר' אליעזר אומר העושה תפלתו קבעהמשנה: 

  מאי קבע? 

  כל שתפלתו דומה עליו כמשויגא"ר יעקב בר אידי אמר רבי אושעיא: 

  ורבנן אמרי: כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים

  רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: כל שאינו יכול לחדש בה דבר.

 

  לתפילה ניתן לקיים ביחס לכל חיי שמירת תורה ומצוות שלנו. לאור את הדיון ביחס

  נסה לחשוב על המחירים והיתרונות שיש לחיי מסגרת מחייבים?  הסוגיה

 

  שבת פ"ח ע"א -' 2מקור 

  ( ויתיצבו בתחתית ההרשמות יט, יז)

  א"ר אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית

  ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם

  א"ר אחא בר יעקב: מכאן מודעא רבה לאורייתא!

  אמר רבא: אף על פי כן הדור )חזרו( קבלוה בימי אחשורוש

  ( "קימו וקבלו היהודים" קיימו מה שקיבלו כבר.אסתר ט, כזדכתיב )

 

  ( "משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה"?תהלים עו, טאמר חזקיה מאי דכתיב )

  אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה?

  ה יראה ולבסוף שקטהאלא בתחיל

( "ויהי ערב ויהי בקר יום בראשית א, לאולמה יראה? כדריש לקיש דאמר ריש לקיש מאי דכתיב )

  ה' יתירה למה לי? הששי"

מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין 

 ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו:

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%98_%D7%91#fn_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%98_%D7%91#fn_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%98_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%98_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%98_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%98_%D7%9B%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95_%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%90_%D7%9C%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%90_%D7%9C%D7%90


  מדוע לדעתך מעמד הר סיני הוא מעמד של כפייה ואונס? כיצד הדבר מתבטא בפרשת יתרו

   בספר שמות?

 התורה" מתוך בחירה חופשית וחירות? מה המסר בסיפור המגילה ממחיש "קבלה של   מה

  ומהם עשויים להיות המחירים של גישה דתית כזו? -של המדרש לדעתך 

  בחלקו השני של המקור מופיע מדרש המתנה את קיום שמיים וארץ עם שמירת התורה

והמצוות של עם ישראל. איזו תובנה חדשה מחדד מדרש זה על הצורך ב"כפיה" שבהר 

  סיני?

 התורה הר כגיגית על תלמידכם? ומתי אתם מאפשרים מקום   ן כמורים אתם כופים אתהיכ

  של "הדור קבלוה"?

 

   מגילה )דף ז, ב( -' 3מקור 

  לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכימיחייב איניש באמר רבא: 

  )רבה ורבי זירא עשו סעודה ביחד( רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי

 )התבסמו מהיין( איבסום

 )קם רבה ושחט בכשרותו את רבי זירא(קם רבה שחטיה לרבי זירא 

חמים על רבי זירא ושב ר' )למחרת, ראה רבה את שעשה, ביקש ר  למחר בעי רחמי ואחייה

  זירא לחיים(

)בשנה הבאה אמר רבה לרבי לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי 

 זירא: בא ונעשה סעודת פורים יחד(

לא בכל יום ויום  -)אמר רבי זירא לרבה אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא 

 מתרחש נס(

סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו מאי טעמא ימי משתה ושמחה גאמר רבא 

  כתיב .

 

 ?מה מוזר בחיוב השכרות "עד דלא ידע בין ארור לברוך מרדכי" ובמיוחד בפורים  

 ד לאחר ההלכה המחייב להתבסם בפורים? מה מבטא הסיפור מי מה מלמד הסיפור המובא

  ביחס לשכרות?

  מיד לאחר הסיפור מובאת הלכה נוספת בשם רבא ולפיה את סעודת הפורים יש לקיים ביום

לכה זו עם הבעיות שמעלה בעיית ולא בלילה. איזו התמודדות חדשה ניתן למצוא בה

  כרות בפורים?הש

  

  רשה ט'מדרש משלי פ -' 4מקור 

"שכל המועדים עתידים בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר וימי הפורים 

(. אמר ר' אלעזר אף יום הכפורים אינו בטל אסתר ט כחהאלה לא יעברו מתוך היהודים )

חטאתם אחת בשנה  לעולם, שנאמר והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל

  (".ויקרא טז לד)
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%96_%D7%91#fn_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%96_%D7%91#fn_%D7%92
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8&perek=%D7%98&pasuk=%D7%9B%D7%97
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8&perek=%D7%98&pasuk=%D7%9B%D7%97
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90&perek=%D7%98%D7%96&pasuk=%D7%9C%D7%93
https://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90&perek=%D7%98%D7%96&pasuk=%D7%9C%D7%93


  

  

  לעולם?מדוע ימי הפורים לא יתבטלו  -לאור כל מה שלמדת עד כה 

 מדוע ניתן  -  פורים ויום הכיפורים נראים כלאורה כשני מועדים שונים במהות ובתכלית

  לראות קשר עמוק משלים ביניהם?

 

 

 חג פורים שמח!                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאןלמשוב לחצו  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ItTJXeX3WnNKT6SFJx0LwZmg9OsvwWBIrGVNJpqAvWyfKw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ItTJXeX3WnNKT6SFJx0LwZmg9OsvwWBIrGVNJpqAvWyfKw/viewform?usp=sf_link

