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 מערכת המשפט –שבע מצוות בני נח 

 

 

 :הסוגיה השבועית היא ברייתת הפתיחה

 נז עמוד ב למעלה 'נהרג עליו' – 'עמוד ב 'שלא כדרכה –" דינין בני נח אפקוד" ב סנהדרין דף נו עמוד 

 

 מערכת חוקים ומשפט –דינים 

 לישראל במרה.הגמרא דנה בהבדל שבין דינים עליהם מצווים כלל האנושות לבין מה שניתן 

 מתוך השאלות והתשובות בסוגיה נסו להגדיר:  -

o ?מהי החובה המשפטית הכללית המוטלת על כל האנושות 

o  ?מה משעות המחלוקת האם הם נצטוו על התראה ועדים 

o ?מה המשמעות החברתית של הושבת דיינים בכל פלך ופלך 

 מה משעות מערכת הדינים בישראל -

o  אחד ייחודי לעם ישראל ומצד שני קודם למעמד  מצד –מה זה אומר שהם נתנו במרה

 הר סיני?

o  ראו פרשת יתרו שמות יח.  –מתוקף מה יש מערכת משפטית בישראל 

o :מה הם חק ומפט בסיסים לפי המחלוקת הבאה 

 מכילתא מסכתא דויסע פרשה א

 חק אומר המודעי אלעזר' ר, יהושע' ר דברי ואם אב כיבוד זה ומשפט השבת זה חק, ומשפט חק לו שם שם

 ודיני קנסיות ודיני אונסין דיני אלו ומשפט( ל יח ויקרא) התועבות מחוקות עשות לבלתי' שנ עריות אלו

 :חבלות

 

 תנא דבי מנשה

 בבית המדרש של משנה רישמת שבע המצוות היתה שונה בשתי מצוות 

 מה ההבדל העקרוני בין הרשימות? -

מה בין הצורה בה לומדים בבית המדרש של מנשה את שבע מצוות בני נח לבין המקור שנמצא  -

 להן קודם לכן בסוגיה ע"י ר' יוחנן? 

o ?מה זה משנה אם לומדים הכל מפסוק אחד או כל אחד בנפרד 

 

 על מה בן נח נהרג

 הסבירו את הדעות השונות לשאלה על מה בן נח נהרג? -

 מיהודי? מה זה אומר על הדרישה המוסרית ממנו?  האם הוא נהרג יותר או פחות -

 


