
 

 

 

 .בתלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כד, עמוד  1מקור מספר 

 
 

 :ָאַמר ַר' יֹוֵסי: ָכל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַטֵער ַעל ִמְקָרא ֶזה

( טדברים כח, כ)"ְוָהִייָת ְמַמֵשׁש ַבָצֳהַרִים ַכֲאֶׁשר ְיַמֵשש ָהִעֵור ָבֲאֵפָלה" 
–  

 ?ְוִכי ָמה ִאְכַפת לֹו ְלִעֵור ֵבין ֲאֵפָלה ְלאֹוָרה

 :ַעד ֶׁשָבא ַמֲעֶשה ְלָיִדי

  

  ַפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵלְך ְבִאיׁשֹון ַלְיָלה ַוֲאֵפָלה

 .ָיה ְמַהֵלְך ַבֶדֶרְך ַוֲאבוָקה ְבָידֹוְוָרִאיִתי סֹוֵמא ֶׁשהָ 

 ?ָאַמְרִתי לֹו: ְבִני, ֲאבוָקה זֹו ָלָמה ְלָך

 יִת ָאַמר ִלי: ָכל ְזַמן ֶׁשֲאבוָקה ְבָיִדי ְבֵני ָאָדם רֹוִאין אֹו

 .ִניןוַמִציִלין אֹוִתי ִמן ַהְפָחִתין וִמן ַהּקֹוִצין וִמן ַהַבְרקָ 
  

 .הסבירו את המדרש בשפה שלכם

  כיצד ר' יוסי מתייחס לעיוור?

  כיצד לפי המדרש צריך להיות היחס בין החברה לעיוור?

האם לדעתכם המדרש מדבר על משהו נקודתי או שניתן להרחיב את 
 ?הרעיון לעוד חלשים בחברה

 

 

 

  

 .בתלמוד בבלי, מסכת חגיגה, דף ה, עמוד  2מקור מספר 

 
 

 .ַרִבי ְוַר' ִחָיא ָהיו ְמַהְלִכים ַבֶדֶרְך

 .וְקִביל ָפָניְך ְונַ ם ֵנלֵ ְכֶׁשִהִגיעו ְלִעיר ַאַחת ָאְמרו: ִאם ֵיׁש ָכאן ַתְלִמיד ָחכָ 

 .ָאְמרו ָלֶהם: ֵיׁש ָכאן ַתְלִמיד ָחָכם ְוַסִגי ְנהֹור הוא

ֵלְך ָך, ַוֲאִני אֵ יאוְת ְנִש ָאַמר לֹו ַר' ִחָיא ְלַרִבי: ֵׁשב ַאָתה ָכאן ְולֹא ְתַזְלֵזל בִ 
 .ְוַאְקִביל ָפָניו

 .ְתָפסֹו ַרִבי ְוָהַלְך ִעמֹו

 :ַמר ָלֶהםאָ  –ְכֶׁשִנְפְטרו ִמִלְפֵני אֹותֹו ַתְלִמיד ָחָכם 

ָפִנים  ַהְקִבילִתְזכו לְ  –ַאֶתם ִהְקַבְלֶתם ָפִנים ַהִנְרִאים ְוֵאיָנם רֹוִאים 
 .ָהרֹוִאים ְוֵאיָנם ִנְרִאים

 !?ָכה זֹוְברָ מִ ָאַמר לֹו ַרִבי ְלַר' ִחָיא: ְוַאָתה ָהִייָת רֹוֶצה ְלָמְנֵעִני 
  

 .הסבירו את המדרש בשפה שלכם

  ור?כיצד מתייחס ר' חייא לעיו

  כיצד לפי המדרש צריך להיות היחס בין החברה לעיוור?

האם לדעתכם המדרש מדבר על משהו נקודתי או שניתן להרחיב את 
 ?הרעיון לעוד חלשים בחברה

 

 

 

 

http://kodesh.snunit.k12.il/b/l/l2903_024b.htm
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 .דתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ה, הלכה  3מקור מספר 

 
 
ֱאֹכל ִעמֹו לֶ ָלמוד  ָהָיה' הֹוַׁשְעָיא ַהָגדֹול, ָהָיה ַרבֹו ֶׁשל ְבנֹו ָסִגי ְנהֹור וְ רַ 

 (ְבָכל יֹום. )הרב של הבן שלו היה עיוור

 .םֹכל ִעמָ  ֶלאֱ ַפַעם ַאַחת ָבאו לֹו ְלַר' הֹוַׁשְעָיא אֹוְרִחים ְולֹא ִהְזִמינֹו

 ,לֹא ִיְכַעס ָעַליָלֶעֶרב ִנְכַנס ֶאְצלֹו ְוָאַמר לֹו: 

 ,רל מַ ׁשֶ ִבְׁשִביל ֶׁשָהיו ִלי אֹוְרִחים לֹא ָרִציִתי ְלַבּזֹות ְכבֹודֹו 

 .ְלִפיָכְך לֹא ָאַכְלִתי ִעְמָך ַהיֹום

 –ָאַמר לֹו: ַאָתה ִפַיְסָת ֶאת ִמי ֶׁשִנְרֶאה ְוֵאינֹו רֹוֶאה 

 .ִמי ֶׁשרֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ְיַקֵבל ִפיוְסָך
  

 .הסבירו את המדרש בשפה שלכם

  כיצד ר' הושעיא הגדול מתייחס לעיוור?

  כיצד לפי המדרש צריך להיות היחס בין החברה לעיוור?

האם לדעתכם המדרש מדבר על משהו נקודתי או שניתן להרחיב את 
 ?הרעיון לעוד חלשים בחברה

 

http://kodesh.snunit.k12.il/b/r/r2505_023b.htm

