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מורה יקר ונכבד

שלום וברכה!

תפקידו העיקרי של המורה בעידן של ימינו, הוא להאהיב את הלמידה על התלמידים כדי לעורר 

בהם רצון אליה, וכן לתת להם את הכלים לגשת ללמידה עצמאית. הדבר נכון במיוחד ביחס 

לתחום הגמרא. שהרי מטרת התלמוד היא, כשמו, להצמיח לומד שמבין, חושב ולוקח חלק 

פעיל בבניית הסוגיה.

מובן אפוא, כי בהוראת הגמרא, עלינו להתמקד, במקביל להקניית תוכן הלימוד, גם ובעיקר 

להעניק לתלמידינו את הכלים שיסייעו בידם להיות לומדים עצמאיים, וכן למצוא את הדרכים 

להאהיב עליהם את הלמידה.

תכנית הלימודים המקיפה של "רשת אהלי יוסף יצחק" הוכנה על בסיס הצרכים האלה. התכנית 

מפרטת את היסודות הנדרשים בסוגיות, יסודות שעניינם לא רק לסוגיה זאת אלא לכללות 

הכרת הגמרא. מטרת התכנית היא שהוראת הגמרא תיעשה מתוך שאיפה להשיג את יעדי 

הלמידה הנכללים בתכנית. 

בחוברת שלפניכם מופיעה טבלת המטרות הנדרשות בכל סוגיה, וכן מסמך המטרות הנדרשות 

במשך השנה כולה בכל ששת ההישגים עליהם בנויה התכנית. חלק מההישגים שאינם 

יוצא לאור על ידי רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש בארה"ק

אגף לימודי קודש

תחום גמרא

יו"ר: הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב. 

מנכ"ל: הרב אליהו קריצ'בסקי

רכז תחום גמרא: הרב נחום רבינוביץ

ריכוז פרויקט: שולמית הכט

כתיבה ועריכה: הרב נחום רבינוביץ

ייעוץ והכוונה: הרב זלמן סלמנדר, הגב' אורה קפלון

הגהה הלכתית: הרב חיים הלל רסקין

הגהה לשונית: ר' אבי פרלשטיין

עיצוב גרפי ועטיפה: קריאייטיב מיזם
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אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר

כל חלק שהוא מהחומר בספר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר

הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורטת בכתב מההוצאה.

נדפס בישראל ה'תשע"ט
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מורה יקר ונכבד

שלום וברכה!

תפקידו העיקרי של המורה בעידן של ימינו, הוא להאהיב את הלמידה על התלמידים 

כדי לעורר בהם רצון אליה, וכן לתת להם את הכלים לגשת ללמידה עצמאית. הדבר 

נכון במיוחד ביחס לתחום הגמרא. שהרי מטרת התלמוד היא, כשמו, להצמיח לומד 

שמבין, חושב ולוקח חלק פעיל בבניית הסוגיה.

מובן אפוא, כי בהוראת הגמרא, עלינו להתמקד, במקביל להקניית תוכן הלימוד, גם 

ובעיקר להעניק לתלמידינו את הכלים שיסייעו בידם להיות לומדים עצמאיים, וכן 

למצוא את הדרכים להאהיב עליהם את הלמידה.

תכנית הלימודים המקיפה של "רשת אהלי יוסף יצחק" הוכנה על בסיס הצרכים 

האלה. התכנית מפרטת את היסודות הנדרשים בסוגיות, יסודות שעניינם לא רק 

לסוגיה זאת אלא לכללות הכרת הגמרא. מטרת התכנית היא שהוראת הגמרא 

תיעשה מתוך שאיפה להשיג את יעדי הלמידה הנכללים בתכנית. 

בחוברת שלפניכם מופיעה טבלת המטרות הנדרשות בכל סוגיה, וכן מסמך המטרות 

הנדרשות במשך השנה כולה בכל ששת ההישגים עליהם בנויה התכנית. חלק 

מההישגים שאינם מפורטים בטבלה )יסודות התורה שבעל פה, מבנה – מילות 

מפתח, ערכים( מפורטים בֶיתר פירוט בהמשך החוברת.

יהי רצון שמתוך עבודה משותפת נצליח במשימתנו להצמיח דור של חסידים יראי 

שמים ולמדנים לנחת רוח אבינו רוענו, ושנזכה יחד עמם לקבל פני משיח צדקנו 

בקרוב, ולקבל תורה חדשה מפיו.

בברכה

רשת אהלי יוסף יצחק
אגף לימודי קודש - תחום גמרא
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הקדמה

פירוט התכנית

תכנית הלימודים הארצית בגמרא באה כדי לסייע למורי הרשת למקד את מטרות ההוראה 

בגמרא ולאחד את כלל תלמידי הרשת סביב אותן סוגיות ואותם יעדים.

כיצד בנויה התכנית? התכנית מחולקת לפי שש קטגוריות, שהן שש מטרות שונות הקיימות 

בכל סוגיה: א. יסודות התורה שבעל פה. ב. מושגי תוכן. ג. אוצר מילים, היגוי וקריאה. ד. 

מבנה. ה. פרשנות והיסק. ו. ערכים והלכה.

מטרת ההישגים הללו: ראשית, וידוא הכרת הרקע והבסיס לסוגיה )יסודות התורה שבעל 

פה, מושגי תוכן(. לאחר מכן: הכרת תוכן, מבנה ומילות הסוגיה )אוצר מילים, היגוי וקריאה 

ומבנה(, החיבור של התלמיד עם החומר פרשנות, והיסק, עד לחיבורו הנפשי עם המשמעויות 

העולות מהסוגיה לחייו האישיים בתחומי הערכים וההלכה.

כאמור, בכל סוגיה ישנם מכל ששת ההישגים, אולם מטבע הדברים בכל סוגיה ישנם דגשים 

אחרים. לכן, הוצגה בכל סוגיה מטרה מרכזית, שהיא מטרת-על המיוחדת לסוגיה זו. כמו כן 

הוצגה בכל סוגיה כותרת לסוגיה – הכותרת חשובה מאוד )לכתיבה על הלוח( משום שהיא 

הממקדת את התלמידים בנושא הסוגיה.

ששת ההישגים

להלן נפרט את שש הקטגוריות לפיהן גובש מסמך המטרות1:

א. יסודות תורה שבעל פה 

הבנת הגמרא מבוססת על הכרת ה'תורה שבעל פה' ומשמעותה. החל מֵערך קדושת התורה 

שבעל פה, היחס למשנה, לדברי חז"ל, היחס בין חכמים, תנאים ואמוראים והכרת תולדות 

חייהם. לצד אלו נדרשת גם הכרת דרכי התורה שבעל פה וה'מידות שהתורה נדרשת בהן', על 

ידה חוקר התלמוד את ההלכה ממקורה. זהו הבסיס שַנקנה לתלמידינו כהטרמה וגם תוך כדי 

למידת הגמרא.

לסיכום, התלמידים יכירו את:

1. השתלשלות התורה – תנ"ך, משנה, ברייתא ותוספתא, גמרא, מפרשים ופוסקים ראשונים 

ואחרונים. 

2. הצורך בכל אחד מהגורמים הללו, חשיבותו ועל כך שהמאוחר לא יכול לקדום על המוקדם 

ממנו בזמן ובמעלה.

3. התלמיד ֵידע שהתורה שבעל פה מפרשת ומבארת את התורה שבכתב וחייבת להיות 

מבוססת עליה. הכרת המידות המרכזיים שהתורה שבכתב נדרשת בהם בתורה שבעל פה )קל 

וחומר, גזירה שווה, בניין אב(.

____________________ 

 1 בהתאם לששת ההישגים באתר מפמ"ר תושבע"פ במשרד החינוך.
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4.הכרת סדר דורות התנאים והאמוראים המרכזיים ונקודות מתולדות חייהם. בשלב ראשון, 

בכיתה ד, יכירו הילדים רק את התנאים או האמוראים המרכזיים בסוגיה, בשנים הבאות יושם 

דגש על סדר הדורות.

ב. מושגים 

חומר הלימודים כולל גם מושגים שעל התלמיד להכיר.

המושגים נחלקים לשני סוגים כלליים: 

ידע תורני – מושגים הלכתיים עליהם מושתתת המשנה או הגמרא. הכרת המושגים הללו היא 

הבסיס עליו נשענת כל הסוגיה. לעתים, המושגים נראים בעיני המורה כמובנים מאליהם, אך 

ייתכן כי אצל חלק מהתלמידים המושגים אינם בהירים די הצורך. 

ידע עולם – המשנה והגמרא דנים בתוך מציאות העולם שהייתה לפני יותר מ-1500 שנה. חלק 

גדול מהמקצועות, החפצים והמושגים הנדונים בהם – אינם קיימים כיום באותה צורה. על 

המורה להבהיר ולהסביר את המושגים שבכל סוגיה, להמחישם כדי שהנדון יהיה מובן ובהיר.

בטבלת ההישגים ליקטנו הן את המושגים התורניים והן את המושגים של ידע העולם הקיימים 

ונדרשים בכל סוגיה.

ג. אוצר מילים, קריאה והיגוי

אוצר מילים:

אחת המטרות הבסיסיות היא הקניית שפת הגמרא לתלמיד. התכנית ממקדת את המילים 

המרכזיות בכל סוגיה שעל התלמיד לרכוש ולדעת כסיוע להכרת הגמרא בעתיד. בדרך זו 

ירכוש התלמיד בכל שנה כמות מילים מרכזיות וכך ירכוש את הבסיס של שפת הגמרא. 

לאור זאת, בטבלת המטרות הוצגו רק המלים המרכזיות עליהן יושם דגש בשנה זו. אין בכך 

פגיעה בדבר המובן מאליו, שהמורה יפרש לתלמידים את כל שאר מילות הסוגיה. אולם, 

הכוונה היא כי הדגש יינתן על מילים אלו דווקא, ועליהן ייבחנו התלמידים במבחנים.

עיקרון יסוד: אנו נשאף שהפענוח וההחלטה תיעשה – במידת האפשר – על ידי התלמיד באופן 

עצמאי. הסיבות לכך: הפענוח העצמאי מחזק את תחושת המסוגלּות של התלמיד ומחדד את 

יכולתו להיות לומד עצמאי.

מסיבה זו, כל מילה שאנו מאמינים כי התלמיד יוכל לפענחה באופן עצמאי, על סמך ידע 

מוקדם, היקש או הגיון – אנו נעדיף לתת לו את היכולת לעשות זאת באופן עצמאי ולבדוק 

שאכן עשה זאת כראוי.

כללים לזיהוי מילים: מתוך שאיפה להפוך את התלמידים לשותפים פעילים בזיהוי המילים, 

גם כאלו שעדיין לא נלמדו, ניסחנו עשרה כללים לזיהוי מילים. כללים אלו יוטמעו וייושמו בין 

השיעורים, וכך יהפכו את מלאכת הזיהוי למעניינת ומאתגרת יותר.
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קריאה:

למידה טובה של הסוגיה נבחנת בכך שהתלמיד יודע לקרוא אותה כראוי מתוך הדף. הבסיס 

לכך הוא הקריאה בפיסוק נכון, אותה אנו מקנים לתלמידים באמצעות סימני עצירה המבוססים 

על התחלת הפסקאות, וכן פיסוק המבוסס על הבנת ֶהקשר הדברים. 

הגמרות המומלצות לכיתה ה' הינן מנוקדות ומפוסקות. אמנם חלק מתפקיד הלמידה יהיה 

להקנות לתלמידים את מיומנות הקריאה בפיסוק נכון גם בגמרות ללא ניקוד ופיסוק, בהן יבחן 

המורה את תלמידיו לאחר שהסוגיה נלמדה בכיתה. ]המורה יחלק לתלמידים דפים ובהם קטע 

הגמרא ללא פיסוק והתלמידים יַפסקו אותו לפי 'מילים מנחות' שהמורה יציג. המילים המנחות 

הן מילים המציינות תחילת או סיום קטע[.

בטבלת ההישגים הושמו דגשים במהלך הסוגיות על תבניות פיסוק מיוחדות שבכל סוגיה.

היגוי:

היגוי המילים בארמית שונה מההיגוי בעברית בכמה דברים. הבולט שבהם: י'ה בסוף מילה 

– בעברית נקרא כפת"ח, בארמית כֵצירה. המורה ישים לב להיגוי הנכון של המילים על ידי 

התלמידים. לצורך זה צוינו בתכנית הלימודים דגשים בנושא ההיגוי.

ד. מבנה )חילוק-אפיון-קישור(

החלק המרכזי של הבנת הגמרא נעשה על ידי זיהוי והכרת מהלכי הסוגיה. לצורך הכרת 

המבנה ַנקנה לתלמידים את שלושת השלבים: חילוק, אפיון וקישור.

חילוק – התלמיד יזהה כי הגמרא איננה ִמקשה אחת אלא מחולקת לפסקאות שונות. באמצעות 

מילות המפתח יחלק התלמיד את הסוגיה לפסקאות.

אפיון – התלמיד יאפיין את הקטע ויגדיר את מטרתו באחד מתשעת המאפיינים: פתיחה, 

השלמה, שאלת בירור, קושיה, סתירה, תשובה מבארת, תשובת אוקימתא, סיוע, מסקנה.

הכרת מבנה הגמרא תיעשה על ידי אותן מילים מנחות שטבעו רב אשי ותלמידיו, אותן נכנה 

'מילות מפתח'. התכנית מתמקדת בכשבעים וחמש מילות מפתח מרכזיות שירכשו התלמידים 

בשנה זו, הכוללות – הכרת פירושן המילולי של המילים ומשמעותן במבנה הסוגיה )בחוברת 

צורפה טבלה מפורטת למילים אלו ולמשמעותן(. 

בטבלת ההישגים של כל סוגיה צוינו מילות המפתח החדשות )בדגש( וגם מילות המפתח 

שכבר נלמדו )ללא דגש( מתוך מטרה לחזור עליהן ולשננן, כדי שבסוף השנה יהיו בקיאים בכל 

המילים הנבחרות.

קישור – מבנה הגמרא אינו בהכרח כשורה ארוכה, לעתים הפיסקה השלישית באה בהמשך 

לפיסקה הראשונה וכדו'. שלב הקישור הוא שהתלמיד ֵידע לחבר את פיסקת הגמרא אל החלק 

אליה היא מתייחסת.
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ה. הבנה פרשנות והיסק

חשיבה מסדר גבוה: 

מטרת הלמידה היא הפיכת התלמיד ללומד עצמאי פעיל. הווי אומר, לא רק שהתלמיד ֵידע 

את כוונת הנלמד, אלא בעצמו יחשוב על הצעד הבא, ינסה לתת תירוץ או  הוכחה, לדחות או 

להקשות. לשם כך ייתן המורה לתלמידיו במידת האפשר ויעוררם לחשוב לבד ו'לעלות' על 

שאלת הגמרא. וכן בשאלה יאפשר להם המורה לתרץ את השאלה מעצמם בעצמם ואף יכוון 

אותם לכך. דרך זו משתפת ומחברת את התלמידים ומסייעת להם להפוך ללומד גמרא עצמאי. 

מטרת החשיבה נמצאת בצורות שונות גם במטרות הבאות:

השוואה: אחת המיומנויות החשובות בגמרא היא השוואה בין משניות ובין דעות. דרך זו 

משמשת לקושיות רבות וכן להוכחות ולסיוע. המורה יַפתח אצל התלמידים את יכולת 

ההשוואה, ויעוררם להשוות בין משניות, דעות, נוסחאות, מקרים, ולמצוא את המכנה 

המשותף ביניהם וגם את השוני.

סיכום: הסיכום חשוב מאוד לסידור הסוגיה ולזכירתה. על כן, בסיום כל סוגיה יסכמו 

התלמידים את המהלכים המרכזיים שלה בקצרה. הדרך הטובה לסיכום כזה בכתב היא – 

באמצעות טבלה. המורה יחלק או ישרטט טבלאות בסיום הסוגיות, והתלמידים ימלאו את 

הטבלאות בכוחות עצמם. 

סיכום טבלאות: בעריכת טבלאות יש לשים לב לפרטים הבאים: 

1. הטבלה מסכמת את הנושא המרכזי בסוגיה.

2. הכותרות מנוסחות בבהירות ובתמציתיות )רצוי על בסיס אחיד כמו: שם, מקרה, דין, טעם, 

שאלה, תשובה, דחייה וכדו'(

3. התלמידים יוכלו למלאותה באופן עצמאי.

4. התשובות הנדרשות בתוכה הינן קצרות ככל האפשר.

5. הטבלה מסייעת לתלמיד לדלות את הנתונים מתוך החומר )על ידי שימוש במילים מתוך 

הסוגיה(.

ניסוח: תלמיד שהבין את הסוגיה היטב בשכלו, יכול לנסחה במילים משלו ולא רק לחזור על 

מילות הסוגיה. זו משמעות החזרה 'בעל פה' – לחזור בלשונו ובסגנונו הוא על הסוגיה. לכן, 

המורה יַלמד את התלמידים לחזור ב'מילים שלהם', בכתב או בעל פה, על חלקים נבחרים או 

על סיכומי הסוגיה.

היסק: הגמרא מכוונת את הטעמים, הסברות והמקורות שהיא מצטטת כדי להעלות מהם 

מסקנות. לפרוך או לחזק, לחדש הלכה או לדחותה. למידה אמתית הינה כזו, שהתלמיד יודע 

להבין לא רק את הקטע המצוטט אלא גם להוציא את התוצאה המבוקשת. בכל שלב כזה, יכוון 

המורה את התלמידים להסיק בעצמם מתוך הקטע המובא בגמרא, את המסקנה המתבקשת. 

לדוגמה: כאשר הגמרא מביאה ברייתא לסיוע, ישאל המורה את התלמידים מה הם מבינים 
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מתוך הברייתא, האם היא דוחה את הדברים או מסייעת להם? ומהיכן הדברים מוכחים 

בברייתא.

ו. ערכים ורלוונטיות  

התורה היא תורת חיים וידיעת הערכים העומדים ביסודה תורמת לחיבור לתכנים ולרצון 

לקיים אותה הלכה למעשה. אחת המשימות העומדות לפני המורה היא הפיכת הסוגיה לנושא 

מעניין ורלוונטי לתלמיד. כיוון שלעיתים נושאי הסוגיה אינם קשורים ישירות לחיי התלמיד. 

על כן, לפחות בשנים הראשונות של לימוד הגמרא, אנו חותרים שהתלמידים יראו עניין מרבי 

בסוגיה הנלמדת. כל זה כהקדמה לבניית ערכּה האמתי של הגמרא כלימוד התורה לשמה, 

במרוצת השנים. 

חיבור הגמרא לעולמו של התלמידים ייעשה באמצעות שלושה תחומים:

רלוונטיות 

המורה ישתף את התלמידים בדוגמאות של דילמות וסיפורים מהחיים, הממחישים את 

הסוגיה. כך יחוש התלמיד כי הדברים שנאמרו בגמרא משקפים את עולמו או את העולם 

המּוכר סביבו, מה שיחבר אותו להבין את הלבטים, הסברות והדעות בגמרא.

הלכה

הלכה פסוקה נוגעת לעולם התלמיד ומעוררת אצלו עניין, אך ההלכה נוגעת גם להבנת 

הסוגיה היטב ולהשלמתה בפועל. בסיום הסוגיה יש להציג גם את ההלכה בפועל כפי שהיא 

מסוכמת בפוסקים ונוהגת למעשה.

ערכים

לימוד החכמה האלוקית בתורה בכלל, ובעניינינו בתלמוד, באה ביחד עם קניין מידות טובות 

ויראת שמים. עד כדי כך שחלקים שלמים בתלמוד מוקדשים לדברי מוסר וסיפורי מידות 

טובות. אך לא זו בלבד, גם בקטעי הלימוד העמוקים והמפולפלים עצמם, שזורים מסרים של 

יראת שמים ותיקון המידות.

אחת המטרות בהוראת הגמרא היא הקניית ערכיה, הגלויים והסמויים. מֵעבר לתועלת האדירה 

בהקניית ערכים של מוסר, יראת שמים ומידות טובות, הרי היא מחברת את הגמרא לעולמו 

הפנימי של התלמיד, וממחישה לו את התועלת הנפשית הגדולה שהוא מקבל מלימודה.

עזרים לשיעור

"עם כל הכבוד ל'מטרות' אבל איך מנחילים אותם בשיעור"? כולנו יודעים כי כדי להקנות מסר 

בצורה טובה, הדבר דורש חשיבה מראש על מנת למצוא דרך טובה ומעניינת להצליח בכך.

ראשית, אנו מאמינים בכך שלכל מורה יש את דרכו האישית אותה צבר מניסיונו כדרך 
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המתאימה ביותר מבחינת אישיותו הוא, וכן מתוך הכרת התלמידים שמולו. יחד עם זאת, 

העומס הגדול על המורים לוקח מזמנם להכנת הסוגיה והעזרים המעניינים שיסייעו בידו 

להנחיל את אותן מטרות שקבע לעצמו.

לאחר טבלת ההישגים הצגנו אפוא דרכים שיכולות לסייע בהקניית המטרות הנדרשות 

בסוגיות, בצורה מעניינת ומגוונת שתחסוך למורים 'לשבור את הראש' בכל סוגיה מחדש.

הרעיון מאחורי הדברים הוא 'שיתוף המידע'. פנינו למורים רבים, שהגו או אספו רעיונות 

שונים דרכם ניתן להעביר את הסוגיות המגוונות. אספנו יחד רעיונות רבים והרי הם לפניכם, 

כדי לסייע לכם להשתמש בהם עבור הקניית מטרות הסוגיה.

העזרים לסוגיה נחלקים למספר סוגים: 

1. הכרת הקשיים שיש בסוגיה.  2. עזרים מובנים להקניית הסוגיה. 3. רעיונות להפעלה. 4. 

רעיונות וסיפורים. 5. הלכה למעשה.

1. הכרת הקשיים בסוגיה 

בעוד המורה כבר מכיר את חומר הלימוד, התלמיד ניגש אליו בפעם הראשונה. התלמיד אף 

נטול רקע ואלו הם צעדיו הראשונים בגמרא. כך, שלעתים, מילים או משפטים שבעיני המורה 

ברורים ומובנים, בעיני התלמיד הם מוקשים, סתומים וחתומים.

בחלק זה ריכזנו נקודות קשות בסוגיה, מצד המורה או מצד התלמיד, ובהמשך לכך הצגנו 

דרכים להעברת החומר והקלתו על התלמיד.

2. עזרים מובנים להקניית הסוגיה.

למידה מסודרת וקבועה עליה להיעזר בכלים קבועים ומסודרים. הרגלת התלמיד לסכם את 

החומר בטבלה מסודרת או בתרשים, מסייעת לו לקנות את החומר ונותנת לו כלים לסדר 

לעצמו את החומר הנלמד.

לצורך כך הבאנו סוגי טבלאות ותרשימים על הסוגיות. טבלאות שממצות את נושא הליבה של 

הסוגיה. המטרה היא שהמורה יעתיק אותן אל הלוח או יצלם דוגמה לכל תלמיד, והתלמידים 

ימלאו אותן – במידת האפשר – בכוחות עצמם. הדבר ישמש מנוף ללמידה עצמאית לתלמידים 

וישמש ככלי מדידה עבור המורה, לחוש את מצב התלמידים בידיעת הבנת החומר.

3. רעיונות להפעלה. 

הפעלת התלמידים במהלך השיעורים יכולה לתרום רבות ל'חיות' וָלעניין שהם יגלו בחומר 

הלימוד. בחלק זה יוצגו רעיונות להפעלת התלמידים, בדרכי משחק, הצגה, ציור, יצירה ועוד.

4. רעיונות וסיפורים.

שיעור טוב מתחיל בסיפור יפה, בדוגמה מהחיים או בפתיחה מעניינת אחרת. גם בהמשכו 

של השיעור זקוק המורה לעשות מדי פעם אתנחתא, לרכז מחדש את הקשב של התלמידים 

באמצעות סיפור או רעיון מעניין. לצורך זה ליקטנו מאתכם, המורים, מגוון רעיונות וסיפורים 

שיכולים לסייע למורה בדרכו להקניית מטרות הסוגיה.
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5. הלכה למעשה.

סוגיית הגמרא מעלה את הלבטים, הסברות לכאן ולכאן וחותרת לפסוק הלכה. אך בפועל, 

במרבית המקרים, הגמרא איננה פוסקת את ההלכה בפועל. להשלמת העניין, הבאנו את 

נקודת ההלכה בפועל, כדי להעשיר את עולמם של התלמידים ולחברם לסוגיית הגמרא מהיבט 

פרקטי ומעשי – שהוא למעשה תכליתו של הדיון התלמודי.

אנו מקווים ובטוחים כי מאמצינו הרבים לטעת את לימוד התורה ולהאהיב אותה על תלמידינו 

יצליחו. ונזכה להעמיד דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים לומדי תורה מתוך יראת שמים 

ומידות טובות, עדי נזכה להתגלות וביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.  
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סוגיה 1

האחריות והתשלומים על נזקי השן

)כותרות הדף, המשנה בדף כב, א(

פתיחה: סוגיה זו היא הקדמה לפרק הכונס בכלל, לכן הפתיחה הראשונה צריכה להיות בדמות 

סקירה כללית על הפרק והנושאים הנידונים בו. מהם "ארבע אבות נזיקין" שכתובים בתורה? 

מתוכם נעסוק בפרק זה בשניים מהם: נזקי השן )מה זה? נזקים שהבהמה עושה מתוך כוונה 

ליהנות ולא מתוך כוונה להזיק(, נזקי האש. החלק הראשון שהוא המשנה שלנו )ועוד משנה 

אחת( יעסוק בנזקי השן: 1. האחריות לשמור על הבהמה שלא תזיק ב'שן'. 2. מידת התשלום 

על הנזקים.

שאלת פתיחה )לשיעור שני או שלישי שעוסק בנושא נפרצה בלילה(: בשעה 2 בלילה מגלה 

יונתן שגנבים פרצו את דלת הדיר והעז שברשותו ברח לכיוון אחת מגינות השכנים. מה עליו 

לעשות*?

מטרה מרכזית: הכרת דף הגמרא, תפקיד הגמרא בפירוש המשנה, היכרות כללית עם מסכת 

"בבא קמא" ופרק "הכונס".

ששת ההישגים בסוגיה

משנה )א. מסורת התורה שבעל פה, ב. סדרי משנה. ג. מסכת 

נזיקין, בבא קמא, פרק הכונס( י. תנא קמא.

דמויות: רבי שמעון. יסודות התורה 

שבעל פה

ליסטים, שמין, ארבעה אבות נזיקין, נזקין: 'גרמא', 'חרש', מדות 

ושיעורי חז"ל: בית סאה.
מושגים

- אוצר מילים, 

היגוי וקריאה

____________________

* תשובה בסיום הסוגיה – במשנה למדנו שבנפרצה בלילה הוא פטור, כי אין לו מה לעשות. אמנם בימינו שהכביש מואר בחוץ 
יש לומר שהדין ישתנה ובמקרים מסוימים יתחייב לרדוף אחריה )דוגמא עד 11 בלילה(, והכל לפי ראות עיני הדיינים.
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חלוקת המשנה לכאמד"ט + חיבור לנושאים )ראה בעזרים(
מבנה

הסבר: התלמיד ידע לומר את ההיגיון שבכל אחד מהדינים.

סיכום: התלמיד יסכם בטבלה את כל הדינים, וינסח בעל פה 

לפחות 2 כפולות דינים )כראוי / לא כראוי, נפלה /ירדה כדרכה( עם 

טעמיהן.
הבנה, 

פרשנות והיסק

הנהגה. א. אחריות ערכים

המלצה להכרת רש"י: התלמידים ילמדו כי רש"י מסייע להבין את כוונת הדברים: )רש"י ד"ה 

נכנס הרועה תחתיו וד"ה ר"ש אומר(.

הלכה למעשה: אם שמרה כראוי ונפרצה בלילה אינו חייב לצאת ולטרוח אחריה יותר מדי 

)באפילה – תוס'( אבל ביום חייב לטרוח. ובנוסף כשברח ביום אנחנו תולים לומר שידע על 

הבריחה )שו"ע חו"מ סי' שצ"ו ס"ב(. 
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סוגיה 2

רמת השמירה הנדרשת למזיקים

)ת"ר איזהו . . ש"מ.(

שאלת פתיחה:  לאחר שמנדי ויואב התגרו בכלב של השכנים, שהיה קשור בחבל, הצליח הכלב 

להשתחרר ונשך אותם. האם על בעל הכלב חייב לשלם להם *?

מטרה מרכזית בסוגיה - הכרת השאלה "מאן תנא".

ששת ההישגים בסוגיה

משנה – ו. מדויקת בדוגמאותיה. ט. סתם משנה )רבי מאיר(.

גמרא – ז. זיהוי התנא.

דמויות: רבי יהודה, רבי מאיר, רבי אלעזר )תנא( רבי אלעזר 

)אמורא( – שימו לב.

יסודות התורה 

שבעל פה

'תם' ו'מועד'. מושגים

ת"ר, א"ר, מאן, תנא, סגי, ליה, ר"י, תנן, ר"מ, ר"א, תימא, שאני, 

הא, תניא,  טעמא, מתניתין, נמי, די קא, קתני, מכדי, עסקינן, אתי, 

מאי, לאו, כתיבא, ביה, קמ"ל, ש"מ

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

תנו רבנן, תנן, מאן תנא, אפילו תימא, שנאמר, אמרי לה, שאני, 

דיקא, ש"מ
מבנה

____________________

* תשובה בסיום הסוגיה: להלכה נפסק כרבי יהודה, שמּועד די לו בשמירה פחותה. לפי זה, אם החבל ראוי להחזיק את הבהמה 
במקרה רגיל – בעל הבהמה פטור. השאלה היא, אם דין הכלב הוא כדין הבהמה. ]העשרה: ביחס לכלב נפסק בהלכה שיש 

לקושרו בשלשלות של ברזל, ואם אינו קשור כך יש לחייב את בעל הכלב. מצד שני, הגמרא אומרת )כד, ב(: "כל המַשנה ובא 
אֵחר ושינה בו פטור", ולכן אם מדובר במבוגר – כיוון שהוא התגרה בכלב, בעל הכלב פטור. ובילד קטן, יש פוסקים )הגרז"נ 

גולדברג שי'( לחייבו כי על בעל הכלב היה לקחת בחשבון שילדים קטנים יכולים להתגרות בו ועליו לשומרו כראוי[.
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הסבר: התלמידים ֵידעו להסביר מאיזו מילה למדים שהתורה מיעטה 

בשמירתם של בור, אש, שן ורגל, וכיצד זה משתמע )מה היה צריך 

להיכתב לולי זאת, וכיצד מילה זו מלמדת את החידוש(.

התלמידים ֵידעו את שלושת הדינים בשמירת שור מּועד וטעמיהם.

התלמידים ֵידעו מיהו תנא קמא של משנתינו בהווה-אמינא 

ולמסקנה.

התלמידים ֵידעו מדוע צריכים להביא את "דתניא" )הוכחה לכך 

ש"ושלח" זה שן וכו'(.

התלמידים יבינו את המושג "כעין ושלח" "כעין וביער" )ֵיעזרו 

ברש"י כעין מבעיר, כעין ובער(.

התלמידים יבינו את הדיוק למה מהמילה "צאן", משתמע דווקא שן 

ורגל )רש"י מדקתני צאן(

הבנה, פרשנות 

והיסק

יראת שמים – ו. כוונה. ערכים

קשיי לומד: 

הקושי: סברת רבי יהודה שמחמיר יותר בשמירת תם מאשר מּועד. דין "תם חייב ומועד פטור".

הפתרון: כיון שהשור מפורסם כנגחן, החובה להישמר ממנו מוטלת גם על הבריות. לפיכך די 

לבעליו בשמירה כראוי. אמנם בשור תם, דווקא בגלל שבעליו לא שומרים עליו כלל, התורה 

החמירה יותר – כדי שיקפידו לשמור עליו. 

)להעיר ששיטת רב אדא בר אהבה )לעיל מה, ב( היא, שהְּפטור הוא רק מדין מּועד, אבל מצד 

תמות במקומה עומדת. כלומר, גם שור מועד ששמרו עליו בשמירה פחותה, עדיין חייב על צד 

תמות, עד שישמרהו שמירה מעולה. אך כך לא נפסק להלכה(.

המלצה להכרת רש"י: הכרת רש"י כמפרש הגמרא, ומתקן גרסתה. התלמידים יעיינו ברש"י 

ד"ה "ונעל בפניו כראוי גרסי'" ויבינו מה השינוי של גרסת רש"י מגרסת הגמרא ומדוע )רש"י 

נקט כלשון המשנה(.

פינת הלשון: "כעין" )"עד דעביד כעין ושילח"( – מלשון "עין" שפירושו 'מראה'. כלומר, 

דוגמת דבר כלשהו או דומה לו. )זוהי כוונת 'ברכת מעין שלוש' ו'ברכת מעין שבע' – שאין 
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עושים את כל שלוש ברכות המזון, אלא רק דוגמתן על ידי אמירת ברכה אחת הכוללת ומזכירה 

את התכנים של כל שלוש / שבע הברכות(.

הלכה למעשה:  הלכה נפסקה כרבי יהודה, שמּועד די לו בשמירה פחותה; בדלת שיכולה 

לעמוד ברוח מצויה. ואילו שור תם צריך שמירה מעולה )שו"ע סי' שצו סעיף א(.
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____________________

* תשובה בסיום הסוגיה: בגמרא כתוב שבכותל בריא חייב הפורץ גם בדיני אדם. הפוסקים נחלקו על מה חייב:  על הכותל 
חייב לפי כולם, יש האומרים )הרמ"ה( כי חייב גם על הבהמה, לדעת הרמב"ם חייב גם על הנזקים. לכן: אם הדלת הייתה 

רעועה – דני פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. אם הייתה חזקה – יהיה חייב על הדלת, וביחס לגדי ולפיצה תלוי במחלוקת 
הפוסקים.

סוגיה 3

גרימת נזקים עקיפים )'גרמא'(

)תניא אמר רבי יהושע . . – נו, א – ליחייב קמ"ל(

שאלת פתיחה: במהלך טיול, שיחק דני עם שער פינת החי ולפתע השער נשבר. והנה ְגדי אחד 

ברח ונעלם ובדרך גם נגס מהפיצה של משפחת יעקובי. האם על דני לשלם – על השער? על 

הגדי? על הפיצה *?

מטרה מרכזית: הכרת המושג "גרמא בנזקין". עשיית סימנים.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה – ז. מנינה.

ברייתא – ב. חשיבותה. ג. פירושה ותיקונה.

אמוראים – ה. סימנים לזיכרון.

דמויות: רבי יהושע, רב אשי.

יסודות התורה 

שבעל פה

'דיני אדם' ו'דיני שמיים', טמון, 'דברי הרב ודברי התלמיד', פרת 

חטאת, דאורייתא, אש – טמון, עדות.
מושגים

היכי דמי,  אילימא, נמי, ליה, אתמר, בעי, תרי, פשיטא, דאורייתא, 

ותו, ליכא, אין, איכא, קאי, קמ"ל,  הני, אצטריכא, לימא, הוה, כי,  

דלמא.

פיסוק: קטע ראשון לפי "אמר מר", קטע שני, "והאיכא".

קטע שלישי לפי הציטוטים מהברייתא, ולפי "מהו דתימא" . . 

קמ"ל".

אוצר מילים, 

היגוי וקריאה
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תניא, אמר מר, היכי דמי, אילימא, אלא, פשיטא, והא)יכא(, מהו 

דתימא, קמ"ל.

התלמידים יבינו את המושג 'הווה אמינא' ומסקנה, ו"מהו דתימא" 

זה אינו למסקנה.

הקשר – התלמידים יבינו מדוע הובאה הברייתא דרבי יהושע בפרק 

שלנו )מרחיבה את דין "פרצוה לסטים" בדין הפורץ גדר בפני בהמת 

חֵברו(.

מבנה

פרשנות: התלמידים יבינו את שני הפירושים במילה "הכופף קמתו", 

האם הוא לכיוון האש כדי לָׂשרפה, או שמכופף הקמה על כלים 

)=מטמינם בתוכה( כדי להפסידו ממון.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו בכתב את הסוגיה, עם מסקנותיה, 

בטבלה.

התלמידים ינסחו בעל פה רק את מסקנות הגמר והחידוש.

הארבעה: מקרה, דין, אופן למסקנה, חידוש( )ראה בעזרים(.

הבנה, פרשנות 

והיסק

יראת שמים – י. יראת שמים.

שמירת הגוף והנפש – ה. הבהלה. ז. פינוי נזקים.

בין אדם לחבריו – ה. לחץ חברתי.

ערכים

קשיי לומד:  קושי רגשי והגיוני בהבנת הסברה שבגרמא "פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים", 

הרי הוא גרם את הנזק!! איך יכול להיות שמישהו פרץ את גדר חֵברו וגרם לבהמה שלו לצאת 

ולהזיק, והפורץ יהיה פטור?!

1. גזירת הכתוב.

ההסברה בכך:

ההסבר הפשוט שזה גזירת הכתוב! הקב"ה הוא מעל ההיגיון והוא קובע מתי ראוי לשלם ומתי 

לא.

2. ]למעמיקים: התשלומין זה חידוש. מן הדין, גם אדם שהזיק אין זה ברור שעליו לשלם, אלא 

ייתכן שיש להענישו באופן אחר. התורה חידשה שאדם צריך לשלם, רק שהיא קבעה שזה יהיה 

במקרים שבהם הוא עשה את הנזק בצורה ישירה. אבל במקרה שרק גרם נזק, העונש שלו יהיה 

בצורה אחרת משמים[.
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3. גם הגורם חייב רק שאין כופים אותו. בתוספתא )שבועות פ"ג ה"א(, המקבילה לברייתא זו, 

נאמר: "ארבעה אין חייבין לשלם מן הדין, ואין מן השמים מוחלים להן עד שישלמו". והמאירי 

הוסיף שהם פסולים לעדות עד שישלמו.

4. למעשה בית הדין מחייבים בדרך כלל. בפועל, בכוח בית הדין לגזור לחֵייב את הגמרא 

לתיקון העולם. ואכן, המחבר פסק שצריכים לשלם בדיני גרמא, ולדעת הרמ"א בכל המקרים 

המצויים שהאדם גורם נזק לחֵברו.

עזרים – ארבעת המקרים שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים

החידוש

)הדין 

שמשמיע לנו 

התנא(

מה היה 

צריך 

להיות 

הדין )לולא 

החידוש(

איזו סברה 

הייתה 

יכולה 

להיות

אוקימתא 2 דחייה אוקימתא 1 המהלך

קא משמע לן מהו דתימא אלא היכי דמי 

/ במאי 

עסקינן?

אילימא

       לשון   

       הגמרא

המקרה

הפורץ גדר 

בפני בהמת 

חבירו

הכופף 

קמתו של 

חבירו בפני 

הדליקה

השוכר 

עדי שקר 

להעיד

היודע 

עדות 

לחברו 

ואינו מעיד 

לו
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רעיונות להפעלה:  )התלמידים ילמדו את עיקרון הסימנים – בחירת מילה מרכזית והרכבת 

משפט, ואת הצורך בעשיית סימנים )לזיכרון, תורה שבעל פה(. התלמידים ילמדו לזכור את 

חמש הקושיות "והאיכא" לפי הסימן.

רעיונות להעשרה

המלצה להכרת רש"י: רש"י – מרחיב מושגים: התלמידים ילמדו את העיקרון שכאשר רוצים 

להבין מושג, יש לעיין ברש"י. ויתאמנו על מספר מושגים )רש"י ד"ה הפורץ גדר, הכופף קמתו 

)בעמוד א(, טמון אתמר )חצי הראשון(, המבעית(.

הלכה למעשה:  "הפורץ גדר בריא בפני בהמת חברו – חייב", ויש בכך שלוש דעות, כפי שהביא 

הרמ"א: 1. חייב על הבהמה ונזקיה )רמב"ם ומשמעות השולחן ערוך(. 2. חייב רק על הבהמה 

)שהרי זה כמי שאבדה בידיים( )הרמ"א(. 3. חייב רק על הכותל. כל זה הוא בדיני אדם, אבל 

בדיני שמים ודאי חייב על הבהמה )סמ"ע(. )שו"ע חו"מ סי' שצו סעיף ד(.

יש הפוסקים )ערוך השולחן( שאין כאן מחלוקת ותלוי בכוונת הפורץ. כאשר התכוון להזיק, 

חייב לפי כולם גם על נזקי הבהמה )כדין 'גרמי'( וגם בדיני אדם. וכאשר לא התכוון להזיק, 

פטור על הבהמה והנזק.
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סוגיה 4

חיה שהשתחררה בדרך לא צפויה )חתרה(

)נפרצה בלילה . . עבדא ונפקא"(

שאלת פתיחה: יוסי קנה תרנגולת וָגַדר מסביבה, אך התרנגולת חפרה ברגליה מתחת לגדר 

וברחה. במהלך בריחתה העיפה אגרטל יוקרתי של השכנים והוא נשבר. האם על יוסי לשלם 

על האגרטל?*

מטרה מרכזית: פירוש מימרות האמוראים הראשונים ודרך בירורם.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא – י. פירוש דברי האמוראים הראשונים. 

דמויות: רבה.

יסודות התורה 

שבעל פה

"תחילתו בפשיעה וסופו באונס". מושגים

מאי, היכי דמי,  אילימא, כי, אמאי, ה"ל, הניחא, למ"ד,  איכא, 

למימר, סיפא, איתמר, היכא, נמי, תימא,  קמ"ל, מ"ט, אית, נפקא.

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

היכי דמי, אילימא, הניחא, לא מבעיא.

התלמידים ישרטטו את מבנה הסוגיה.
מבנה

השוואה: התלמידים ֵידעו את ההבדל בין ההווה אמינא למסקנה: 

האם זה דווקא בחתרה )הו"א( או אפילו בחתרה )מסקנה( ועל איזו 

פיסקה במשנה נאמרה ההלכה.

הבנה, פרשנות 

והיסק

תורה. ב. דיוק בדבריה. ערכים

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה )בסוגיה למדנו שאם הכותל היה בריא והבהמה חתרה מתחתיו – אין לחייב את בעל הבהמה. אמנם 
אילו הניחּה בשמש הוא יהיה חייב, כי זה גורם לבהמה להשתחרר. ולפי זה(: אם הלול היה נעים ומוצלל – יוסי פטור. אך 

במקרה שהלול היה בשמש, במקום לא נוח לתרנגול, יוסי חייב על דמי האגרטל.
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עזרים

המקרה האופן שלא מסתדר סיבה הקושיא

כי __________ אמאי ______ אילימא 

בכותל_______

___________________

הניחא למ"ד תחילתו בפשיעה 

וסופו באונס ____

אלא למ"ד תחילתו בפשיעה וסופו 

באונס ____ - מאי _________?

כי __________ אמאי ______ אלא בכותל ________

המלצה להכרת רש"י / תוספות: תוספות כמפרשים פשט הסוגיה. עיין בד"ה 'הכישה'.

הלכה למעשה: בהמה  שחתרה ויצאה והזיקה – בעליה פטור, אפילו אם הייתה הגדר רעועה 

)שמירה פחותה(, כי האונס אינו קשור לפשיעה )אלא אם הפילה את הדלת ויצאה משם – שאז 

בעליה חייב(. אבל אם הניחּה בחמה ויצאה, אפילו הייתה קשורה בקשר חזק – בעליה חייב, 

כיון שהיא מצטערת ועושה כל מה שביכולתה כדי לברוח )שו"ע חו"מ סי' שצו סעיף א, ה'(.
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סוגיה 5

אחריות הפורץ על נזקים עקיפים

)הוציאוה ליסטים.. נו,ב. דהכישוה(

שאלת פתיחה: לפינת החי של דני פרצו שני נערים וגנבו את אחד הכבשים. הכבש השני ברח 

לחצר השכנים ואכל את הצמחייה. האם הנערים מחויבים לשלם על נזקי הצמחייה*?

מטרה מרכזית: הכרת סוגיית בירור החידוש )"פשיטא . .לא צריכא"(.

ששת ההישגים בסוגיה

משנה – ז. חידוש. יסודות התורה שבעל פה

רש"י – ג. מתרגם.

דמויות: רבה ורב יוסף )חֵברו(, אביי )תלמידו של 

רב יוסף, וכשחלה רב יוסף ושכח תלמודו, אביי 

הזכיר לו, כפי שמצינו בסוגייתנו "הכישה אמרת 

לן"(.

קניין משיכה, שינוי רשות, גזלן.מושגים

פשיטא, מילי, צריכא, לן, כי, הא.אוצר מילים, קריאה והיגוי

פשיטא, לא צריכא, כי הא.מבנה

קישור: הבנה שפשיטא ולא צריכא השני, הוא 

מוסגר כחלק מן הדוגמה, ושדברי אביי לרב יוסף 

)'הכישה אמרת לן'( מתייחס לשאלה השנייה 

)ביחס ל'מעמיד בהמת חברו'(, ואחר כך גם לומד 

מזה לענייננו )'לסטים נמי'(.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: אם משכו את הכבש או הכישו אותו במקל – הנערים חייבים על נזקיו. אם הכבש יצא לבד – ואפילו 
אם עמדו בפניו וגרמו לו לצאת – הנערים פטורים מדיני אדם וחייבים רק בדיני שמים.
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הסבר: התלמידים יבינו את החידוש ב"הוציאוה" הבנה, פרשנות והיסק

לפי ההו"א )'דקם לה באפה'( ולפי המסקנה 

)'הכישוה'(. התלמידים ֵיעזרו בתוספות ד"ה 

'הכישה אמרת לן'.

היסק: התלמידים יסיקו כיצד למסקנה מתפרשת 

המשנה "הוציאוה ליסטים"? ומה נתחדש להם 

בדבר.

תורה – ג. חידוש.ערכים

הלכה למעשה: הלכה כדברי אביי ורב יוסף. גזלן שמשך את הבהמה כדי לגוזלה – קנה את 

הבהמה ומתחייב בכל נזקיה, וזהו דווקא כשהכישה במקל ולא כשעמד בפניה. אבל אם 

הוציאוה כדי לאבדה – אינם חייבים על נזקיה בדיני אדם, כיון שזהו רק גרמא, אבל בדיני 

שמים חייבים.
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סוגיה 6

שומר שמסר לשומר

)"מסרה לרועה . . והוא הדין לאחר".(

שאלת פתיחה: זאבי מסר את אופניו לשמירה אצל ירון, בעל חנות האופניים. למחרת, בעל 

החנות השאיר את בנו הגדול לעמוד במקומו בחנות, ובאותו זמן נגנבו אופניו של זאבי. האם 

על ירון לשלם לזאבי על האופניים*?

מטרה מרכזית: 1. הגמרא כמפרשת את פשט המשנה. 2. הכרת נוסחאות שונות )"איכא 

דאמרי"(.

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות התורה 

שבעל פה

משנה – ח. חידוש.

אמוראים – א. סמכות האמורא. ד. נוסחאות.

כללי פסיקה – ה. הלכה כרבא.

גמרא – ג. פירוש. 

דמויות: רבא.

שומרים, שומר שמסר לשומר, ברזיליה.מושגים

אוצר מילים, קריאה 

והיגוי

אמרי, מאן,  אילימא, חדא, זימנא, קמא, ליה, לימא, 

תיובתא, קתני,  איכא, ש"מ,  דלמא, אורחא, מילתא.

איכא דאמרי, אמרי )בסוגיה זו עצמה ימצאו התלמידים מבנה

את שתי האפשרויות, פעם כשאלה ופעם כתשובה(, 

אילימא, אלא, אמר לך.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: שומר חינם פטור על גניבה ואֵבדה. בסוגיה למדנו כי "שומר שמסר לשומר" חייב, לפי שמסר שלא 
מדעתו. אבל אם מסר ל"ברזיליה", כלומר, לעוזר שלו – הוא פטור, כי דרכו של רועה למסור לעוזרו. כך גם אם מדובר בבן 

משפחתו של ירון, המסירה לירון נחשבת כמסירה גם לבני משפחתו והוא יהיה פטור.
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הבנה, פרשנות 

והיסק

השוואה: התלמידים ישוו בין שתי הנוסחאות, מה ההבדל 

ביניהם.

הסבר: התלמידים יבינו מה הדיוק מהמילה "מסרה 

לרועה" )ולא מסרה לאחר(.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו בכתב ובע"פ את הסוגיה 

"תחתיו" – מה האפשרויות, הבעיות והמסקנה. ומהן שתי 

הנוסחאות של הסוגיה.

הנהגה – ב. אחריות.ערכים

קשיי לומד: הדיוק "מדקתני מסרה לרועה  . . ש"מ מאי מסרה לרועה לברזיליה". בפשטות, 

"מסרה לרועה" הכוונה שבעל הבית מסר לרועה, ולא שהרועה מסר לתלמידו!

אלא דיוק זה בא בהמשך ַלדיוק בתחילת הסוגיה ש"תחתיו דשומר" )כי תחתיו דבעה"ב, זו כבר 

משנה מפורשת(. ואם כן, "מסרה" הכוונה שהשומר מסרה. אם כך היה מתאים לומר שמסרה 

לאֵחר, ומכך שאומרים "מסרה לרועה" מובן שהכוונה היא מסירה מיוחדת למישהו מיוחד.

עזרים: "מסרה לרועה – נכנס הרועה תחתיו"

שאלה: "תחתיו דמאן"? פירוש השאלה:_________?

תשובה קושי תשובה / פירוש

תחתיו דבעל בהמה

תחתיו דשומר

מסקנה:________________________

הלכה למעשה: שומר שמסר לשומר, השומר הראשון חייב )הכלל הוא שהלכה כרבא, כי הוא 

'בתראה'(. אחר כך השומר הראשון יעשה דין עם השומר השני, אלא אם כן השומר השני הוא 

או בנו, בן ביתו או עוזרו )"ברזיליה"( שאז הוא נכנס תחת הבעלים )שו"ע חו"מ סימן שצו סעיף 

ט(. )ואם יש עדים או שהשומר הראשון ראה, הרי השומר הראשון נאמן בשבועה(. 
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סוגיה 7

דין שומר אבדה

)"איתמר שומר אבידה . . – נז,א – השבות הרבה"(

שאלת פתיחה: אהרון מצא 'רחפן' שהיה עליו סימן. כשאלי, בעל ה'רחפן', בא לתת את 

הסימנים, התברר שה'רחפן'  נגנב מביתו. האם על אהרון לשלם לאלי*?

2. דני מצא אופניים, עליהם היה רשום שמו של חברו שמחה, והניח אותם ליד ביתו של 

שמחה. למחרת, סיפר לו שמחה שהאופניים נגנבו משם. האם על דני לשלם לשמחה על 

האופניים**? 

מטרה מרכזית: הכרת סוגיית איתמר, עשיית סימנים.

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות 

התורה 

שבעל פה

תורה שבכתב – ג. כפל לשון.

משנה – ד. מתומצתת.

כללי פסיקה – ד. רבה ורב יוסף.

דמויות: רבה ורב יוסף. 

אבדה, שומרים, העוסק במצוה פטור מן המצוה, חצר המשתמרת, מושגים

שעבוד, דעת בעלים. 

אוצר 

מילים, 

קריאה 

והיגוי

איתמר, דמי, מאי, ליה, איכא, הכי, רחמנא, איתביה, לאו, והא, 

קתני, א"ל,  הכא, עסקינן, ת"ל, עייל, תרתי, שכיח, ש"מ, בעי, קא, 

נטירותא, דמי, אילימא.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: הדבר תלוי במחלוקת רבה ורב יוסף – לפי רבה, שומר אֵבדה דינו כשומר חינם שפטור על גניבה 
ואֵבדה. לפי רב יוסף, שומר אֵבדה דינו כשומר שכר, שחייב על גניבה ואבדה. )להלכה זהו ספק אם דינו כשומר חינם או כשומר 

שכר, ולכן אין לחייב את אהרן לשלם. אבל אם אלי תפס ממנו ממון, אין להוציאו ממנו.
** תשובה בסיום הסוגיה: אם הניח את האופניים ביום, בזמן ששמחה הולך ורואה אותם – דני פטור. אם הניח אותם שם 

בלילה, תלוי – אם זאת חצר מגודרת, שרגילים להניח שם אופניים בלי לקשור )חצר המשתמרת(, הוא פטור. אבל אם הניחם 
במקום שאינו משתמר – חייב. כי העיקרון הוא להחזיר לרשותו )אפילו ללא ידיעתו(, בתנאי שזה נשמר שם כראוי(.
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איתמר, איתביה, מאי, א"ל, הכא במאי עסקינן, הכי קתני, לעולם, מבנה

אילימא.

התלמידים יכירו את מבנה סוגיית 'איתמר': 1. הצגת המקרה, 

הדעות. 2. הצגת הדעות שוב, לצורך הטעמים. 3. הוכחות ודחייתן 

במטרה להכריע.

התלמידים יזהו באופן עצמאי את מילות הפתיחה לתיובתות: 

"איתביה רב יוסף לרבה . . איתביה . . איתביה רבה לרב יוסף".

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה.

הבנה, 

פרשנות 

והיסק

הסבר: התלמידים יבינו את טעמי המחלוקת אם שומר אֵבדה 

כשומר חינם או כשומר שכר )שני הסברים בדעת רב יוסף(.

 הסבר: התלמידים יבינו את הסבר הברייתות לפי המקשן, ואת 

הסברם לפי התרצן.

התלמידים יבינו את ההבדלים בין: 1. החזירה שחרית להחזירה 

בצהרים. 2. שמירת אֵבדת בעלי-חיים לשאר אֵבדות. 3. גינה 

המשתמרת לבין בית.

השוואה: התלמידים ישוו בין ההוכחות – ֵאילו הוכחות נדחו לגמרי 

ומהי ההוכחה שהתקבלה חלקית.

סיכום: התלמידים ֵידעו  לסכם את האיתמר: כותרת )שומר אֵבדה( 

אומר, דין, טעמים. 

היסק: התלמידים יסיקו את ההלכות העולות מתוך ההוכחות: מה 

הדין אם נגנבה מביתו? מה הדין בבעלי חיים )מודה רבה(, האם 

מותר להחזיר לגינה שאינה משתמרת? לפי רבה ולפי רב יוסף.

יראת שמים – י. שמחה של מצוה.ערכים

עזרים:

איתמר – שומר אֵבדה

טעםדיןאומר

כשומר _____רבה

1.כשומר_______רב יוסף

.2
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סיכום התיובתות

)המורה ישרטט לתלמידים טבלה ריקה, מלבד הכותרות, ומלבד המלל במשבצות שיש בהם קו 

תחתון(.

יישוב קושיא תירוץ ש"מ פירוש תוכן הברייתא שם 

המקשה

הכא במאי 

עסקינן כגון 

שהחזירה 

בצהרים 

ותרתי קתני 

וכו'

והא קתני 

"אינו חייב 

לטפל בה"

לא, ממקום 

שהחזירה

לא מפורש: 

ששומר 

אֵבדה 

כשומר 

______

מאי ________

?_____

לאו ________

________

החזירה למקום 

שיראנה, אינו 

חייב לטפל בה.

נגנבה או ָאבדה 

חייב באחריותה

רב יוסף 

לרבה

מודינא לך 

בבעלי חיים 

דכיון דנקטי 

להו ניגרא 

ברייתא בעי 

נטירותא 

יתירתא

שומר אֵבדה 

כשומר 

____

מאי _____

לאו ______ 

____

לעולם הוא חייב 

עד שיחזירנה 

לרשותו

רב יוסף 

לרבה

לעולם 

לגינתו 

________

ולחורבתו 

________

הא קא 

משמע לן 

ד______

________

________

ודקא קשיא 

לך _______

לעולם 

לגינתו 

________

ולחורבתו 

________

ש"מ כשומר 

_____ דמי

מאי ______ 

?_____

]אילימא 

לגינתו

________

ולחורבתו

________

היינו ביתו![

________

אלא פשיטא

לגינתו

ולחורבתו 

_______

השב אין לי אלא 

בביתו. לגינתו 

ולחורבתו מניין 

ת"ל השב תשיבם 

מכל מקום

רבה 

לרב 

יוסף
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המלצה להכרת רש"י ותוספות:

רש"י: מסביר טעמים )ד"ה 'דלא בעי למיתב', וגם את מציאות החיים בזמנם ד"ה 'שחרית'(.

תוספות: נוגע להלכה, מרחיב את ההלכה )תוד"ה 'בההיא הנאה בתחילתו'(, פוסק הלכה 

)בחלקו השני דן אם הלכה כר"י או כרבה(, בשונה מרש"י שעיקרו פרשן.

הלכה: השו"ע פסק כרב יוסף )כדעת הרמב"ם(. אף שהלכה כרבה לגבי רב יוסף )חוץ משלושה 

מקומות(, רואים מכמה סוגיות שהלכה כרב יוסף. וכן פסק המחבר. אמנם הרמ"א הביא 'יש 

אומרים' )התוס' והרא"ש( שהלכה כרבה )לפי הכלל שהלכה כרבה(* ומסיים שזה ספק ולכן אין 

להוציא ממון מהמוצא, אבל אם המאבד תפס אין מוציאין מידו.

השבת אֵבדה – אין חייבים להחזיר לדעת הבעלים )ולהעיר שזה דווקא באֵבדה ולא בגזל, 

ואכ"מ(, אבל חייבים להחזיר למקום המשתמר, או אפילו במקום שאינו משתמר וידוע 

שהבעלים יראוה )שהרי זה נחשב כאילו מסרה לידם, סמ"ע(, כמו במקום שהבעלים נכנסים 

ויוצאים בשחרית.

בעלי חיים צריך להחזיר למקום המשתמר )שו"ע חו"מ סי' רסז סעיף א(. ]העשרה: לדעת 

הש"ך, גם זה תלוי במחלוקת המחבר והרמ"א )אם שומר אֵבדה כשומר חינם(, ולפי הרמ"א, 

שדינו כשומר חינם, אין דין מיוחד בבהמה, אך לדעת 'נתיבות המשפט' זהו לכו"ע[.

____________________ 

* לשתי הדעות וסברותיהם, ראה בארוכה בתוס' ד"ה 'בההיא הנאה'.
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סוגיה 8

"נפלה לגינה ונהנית" – כיצד?

1. איך נהנתה? 2. איך נפלה? 3. כמה זמן שהתה?

)"נפלה לגינה . . –נח,א – להתם ריהטא"(

שאלת פתיחה: בדרכו למרעה, עובר עדר העיזים של משפחת דורון במעבר צר, שבשיפוליו 

עומדת גינתה המטופחת של משפחת וייספיש. יום אחד, אחת העיזים דחפה את חברתה, 

שנפלה לגינה הנ"ל וחיסלה את הצמחייה שבה. האם על אדון דורון לשלם על מה שנהנית או 

על מה שהזיקה*?

מטרה מרכזית: הכרת שתי צורות הלימוד – 'דוקא קאמר' או 'לא מבעי קאמר'.

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות התורה 

שבעל פה

תורה שבכתב – ז. קל וחומר.

גמרא – ו. מקרה. ח. חידוש. ט. העברה במסורת. י. פירוש 

דברי האמוראים הראשונים. יט. דימוי מילתא למילתא.

אמוראים – ו. לטעמו. ח. 'לא מבעיא קאמר'.

דמויות: רבי יוחנן, רבא, רב כהנא, רב פפא.

'היה לה שלא תאכל', 'מבריח ארי מנכסי חברו'.מושגים

אוצר מילים, קריאה 

והיגוי

לימא, טעמיה, אמרי, הכי, השתא, התם, היכא, מצי, א"ל, 

מריה,  מי,  קאמר,  אימא, נמי, קמ"ל, ה"נ, האי, לאו, אי, 

היכי, לית, אית, מ"ד, חדא, תימא,  התם,  א"ר, תימא, 

אע"פ.

הכי השתא, לא מבעיא, ואימא הכי נמי, לימא, אמרי, מבנה

אי נמי, לא שנו, מ"ט.

____________________ 

* לדעת רבא, משלמת מה שנהנית, כדין "נפלה לגינה ונהנית". אבל לדעת רב כהנא, במקרה זה משלמת מה שהזיקה, כי 
הבעלים פשע בכך שהעבירן יחד ולא העבירן אחת אחת. )וראה בהלכה שהמחבר פסק )כרמב"ם( לחייב, כרב כהנא. ואילו 

הרמ"א פסק )כהרא"ש( לפטור, כרבא(.
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הבנה, פרשנות 

והיסק

התלמידים יבינו את שתי ההבנות בדברי רב – האם 

'דווקא' או 'לא מבעיא'. 

התלמידים יבינו את ההבדלים בין 'מבריח ארי' ל'נפלה 

לנחבטה'.

התלמידים יבינו את הנפקא מינה בין 'הוחלקה' לבין 

'דחפתה', איפה יותר יש להחמיר ומה נלמד בכ"ש.

התלמידים יבינו את סברות המחלוקת, אם רק באותה 

ערוגה או גם מערוגה לערוגה, ואת הפירוש של רב פפא 

בדברי רבי יוחנן.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו בכתב ובע"פ את שלושת 

הנושאים: א. "כיצד נהנית"? דברי רב ופירושן. ב. "איך 

נפלה". המחלוקת והנפקותא. ג. "עד מתי משלמת רק מה 

שנהנית", מחלוקת רב כהנא ורבי יוחנן )רב פפא(.

הנהגה – יב. סבלנות.ערכים

 שמירת הגוף והנפש – ו. הגנה.

קשיי לומד: 

הבנת הסברה "היה לה שלא תאכל" – הלוא הבהמה אינה ברת-דעת?

הבנת ההווה אמינא, שאומרים "היה לה שלא תאכל" – לפטור את בעל הפרה שנפלה לגינה*.

עזרים: 

ציין נכון / לא נכון )נכון = סיבה לפטור אותו. לא נכון = סיבה לחייבו(

נפלה לגינה ונחבטה )ניצלה 

על ידי הפירות(

מבריח ארי מנכסי חבירו

מדעתו 

לית ליה פסידא

____________________ 

* המסקנה היא ברורה מאד, ש"היה לה שלא תאכל" אומרים שזוהי בעיה של הפרה )ובעליה( שהיא אכלה, ולכן להיפך זה 
סיבה לחייב את הפרה ולא לפוטרה )רק לפטור את מי ששם בפניה סם המוות(. אמנם צריך להבין מה ההוה אמינא לפטור 

אותה בגלל סברא זו )ואולי רוצים לפטור את בעל הבית שיכול היה להסיק שלא תאכל ועל כן אין לחייבו על נפילתה(. 
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רעיונות להפעלה: 

התלמידים יציגו את שני הביטויים "הכי השתא" )איזו השוואה?!( ו"לא מבעיא" )אין צורך 

לומר זאת(, כחלק מסיפור שהם יבחרו, מהחיים.

העשרה: 

היהודי שהציל את חברו מהק.ג.ב.

בספר 'חשוקי חמד' )הרב יצחק זילברשטיין, רבה של רמת אלחנן( מביא שאלה: "מעשה 

בראובן שהיה מקורב לבולשת הרוסית )ק.ג.ב( בשנים האפלות. והנה, שמע ראובן ממשרד 

הבולשת שעלה על הפרק שמו של שמעון. לראובן לא הייתה כל אפשרות להזהיר את שמעון 

כי אם על ידי שיבוא בעצמו וילחש באזנו של שמעון ששמו עלה על שולחן הבולשת )ואולי יש 

להוסיף: וכן על ידי שיחוד הפקידים בלא מעט מזומנים...(. לשם כך שילם ראובן שוחד וגם 

נסע ברכבות, עד שהגיע למקומו של שמעון להזהירו. כך הצליח שמעון לברוח ולהינצל. לאחר 

שנים נפגשו ראובן ושמעון בארץ ישראל, השאלה היא האם על שמעון להחזיר לראובן את 

ההוצאות הכספיות שנטל על עצמו כדי להצילו?

לכאורה, לאור דברי הגמרא, כאשר זה מדעתו – פטור ואין צריך לשלם לו, כי זה נחשב "מבריח 

ארי". התוספות מביאים ש"מבריח ארי" פטור, כי זה רק חשש ולא בטוח. אבל אם היה בטוח 

שיזיקו אותו – כן היה צריך לשלם לו. לפי זה, גם במקרה של הק.ג.ב. – שזה עניין של פחד ולא 

וודאי, אינו חייב לשלם לו. אמנם אחד מה'ראשונים' )המאירי( כתב, שיש לו מצווה להבריח 

את הארי כמו שומר אֵבדה. וכך פסק הרב זילברשטיין, שבמקרה שלנו מצווה על ראובן להזהיר 

את שמעון מצד "לא תעמוד על דם רעך", ולכן שמעון יהיה חייב להחזיר לראובן את ההוצאות 

)אם יבקש זאת ממנו(. וכך פסק הרב זילברשטיין להלכה.

הלכה למעשה: דין "משלמת מה שנהנית" הוא: 1. גם ב"נחבטה" וגם ב"אכלה". 2. המחבר 

פסק )כרמב"ם( כרב כהנא, שדווקא ב"החליקה" פטור, אבל "דחפתה חברתה" משלמת מה 

שהזיקה. ואילו הרמ"א פסק )כהרא"ש( כרבא, שגם ב"דחפתה חברתה" משלמת רק מה 

שנהנית. 3. אפילו אכלה כל היום, אינה משלמת אלא מה שנהנית, עד שתצא שוב אפילו שלא 

לדעת הבעלים )כדברי רבי יוחנן ופירוש רב פפא(. )שו"ע חו"מ סי' שצד סעיף א(.



34

סוגיה 9

הזיקה במי לידה 

)"ירדה כדרכה – נח, ב. – תיקו"(

שאלת פתיחה: במהלך טיול שנתי הקיא יואב המדריך, באוטובוס והריפוד ניזוק. נהג האוטובוס 

תובע את יואב או את הנהלת התלמוד תורה על הנזק. האם הם חייבים לשלם*?

מיומנות מרכזיות: הכרת 'איבעיות דרבי ירמיה' )דקדוקים בהלכה(

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא – ב. מסודר לפי קטעי המשנה. טו – יח. יסודות התורה שבעל פה

בעיות, פתרונן, ספק.

דמויות – רבי ירמיה

'תחילתו בפשיעה וסופו באונס'.מושגים

בעי, אליבא, מאן, כי,  מי,  הכא, אמרינן,  דלמא,   אוצר מילים, קריאה והיגוי

חזי, גוה. 

כללי מילים: א בראש מילה, קא, ד. אותיות 

מתחלפות אסתמורי = השתמורי.

בעי, תיקו.מבנה

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את הספק בעל הבנה, פרשנות והיסק

פה.

הליכות – יד. תכנון.ערכים

המלצה להכרת רש"י: רש"י פירושי מילים: )ד"ה "לאסתמורי בגוה"(.

____________________ 

תשובה בסיום הסוגיה: אם יואב יודע שיש לו רגישות לנסיעות, ניתן לחייבו, כי היה עליו להתארגן עם שקית וכדומה. )כפי 
שראינו בסוגייתנו שאם הזיקה הבהמה במי לידה, לאחת הדעות, אין זה נחשב אונס, כי היה לו להישמר(. אמנם ייתכן 

שבפועל מנהג המדינה שאין גובים תשלום על דברים כאלו, כי הם נכללים בעלות שמשלמים לחברת ההסעות. לכן מומלץ 
לחברת ההסעות להתנות מראש עם התלמוד התורה, שכל נזק שייגרם על ידם יצטרכו לשלם.
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העשרה: 

איבעיות דרבי ירמיה

רבי ירמיה היה דקדקן גדול בהלכה והיה מקשה "איבעיות" רבות. פעם נאמרה ההלכה 

שכאשר מוצאים גוָזל בתוך חמישים אמה מהשובך הרי הוא של בעל השובך שנפל ממנו, אבל 

אם במרחק רב יותר הרי אלו שלו. שאל רבי ירמיה: מה הדין אם רגלו אחת של הגוזל בתוך 

חמישים אמה ורגלו השנייה מחוץ לחמישים אמה?.. ועל זה הוציאוהו מבית המדרש, אבל 

אחר כך נשאלה שאלה אחרת ולא היה מי שישיב עליה. לרבי ירמיה הייתה תשובה לשאלה 

ועל זה החזירוהו לבית המדרש )ב"ב כג, ב(.

הלכה: להלכה, "תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב". לכן אם הזיקה במי לידה – חייב )שו"ע 

חו"מ סי' שצד סעיף א(.
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סוגיה 10

איך מעריכים את נזקי הבהמה?

)"כיצד משלמת מה שהזיקה . . ש"מ תרתי"(

שאלת פתיחה: ילדי משפחת דהן מגדלים עגבניות בגינה. לידם יצא רוכב מחוות סוסים, והסוס 

נכנס לתוך גינתם ואכל חמישה שיחי עגבניות. כמה על הרוכב לשלם לילדי משפחת דהן*?

מטרה מרכזית: דיוק מהפסוקים.

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות התורה 

שבעל פה

תורה שבכתב – ב. לשון מדויקת.

גמרא – ד. מקור.

נזיקין – שן, שמין.מושגים

אוצר מילים, קריאה 

והיגוי

מנה"מ, מנא, הני, מילי, האי, לאפוקי, רה"ר, א"כ,  אימא, 

א"נ,  הכי, אתא, מנלן, רחמנא, ל"ל, ש"מ, תרתי.

פיסוק: קטע א' – התלמידים יַפסקו את השאלות 

והתשובות לאחר הלימוד. )מילים מנחות – לשון שאלה: 

מנה"מ, ואימא. לשונות תשובה בסוגייתנו: אמר, א"כ(. 

קטע ב' וג' – התלמידים יחלקו בין לשון הברייתא ולשון 

הגמרא.

מנה"מ, א"נ, ואימא, ש"מ.מבנה

התלמידים יערכו תרשים הסוגיה.

הבנה, פרשנות 

והיסק

פרשנות: קטע 1 – התלמידים ֵידעו מאיזה דיוק נלמד 

ש"שמין ע"ג שדה אחר" )יבינו את הדיוק "בשדה", 

בתוך השדה. כלומר, רק חלקו ולא כולו, ולא "שדה") 

ומאיזה דיוק ששן ברה"ר פטורה.

בין אדם לחברו – א. התחשבות.ערכים

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: צריכים לשער כמה השווי של שלוש-מאות שיחי עגבניות שמחסירים מהם חמישה שיחים, ואת 
היתרה שמחסירים משלם להם.
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קשיי לומד: הדיוק מהמילה "בשדה אחר".

עזרים: 

מהפסוק "בשדה אחר" למדים שתי הלכות: 

א. שהבהמה אכלה בשדה פרטי ולא ברשות הרבים, שם פטורה.

ב. שהערכת הנזק )"'שמין"( היא ביחס לשווי של שדה גדול )"שדה אחר"(, כדי להקל על 

המזיק.

הגמרא שואלת כיצד אפשר ללמוד את שני הדברים, אולי הפסוק בא ללמדנו רק דין אחד:

הסבר 

בלשונך את 

התשובה

כדי ללמדנו מדוע נכתב 

הלשון:

תשובה: אם כך, 

לשון הכתוב 

היה צריך להיות 

באופן אחר.

הסבר השאלה: 

אולי נאמר 

שהפסוק בא 

ללמדנו רק את 

ההלכה )השלם 

איזו הלכה(:

שאלה

ששמין על גב 

שדה אחר

מאי 

_________

אם כן, לכתוב 

רחמנא 

________

א"נ ______

_____________

ולא את ההלכה

_____________

האי ובער 

בשדה חברו 

מבעי ליה

לאפוקי 

רשות 

הרבים

ש"מ _____

פירוש: 

________

_____________

למה לי 

דכתביה 

רחמנא גבי 

____

אם כן, לכתביה 

רחמנא _____

_______

____________

ולא את ההלכה

_____________

ואימא 

כוליה להכי 

הוא דאתא 

לאפוקי 

רשות 

הרבים 

מנלן?

הלכה: כל בהמה שהזיקה פירות מחוברים, משערים מה שהזיקה בשישים. כיצד? – הרי שאכלה 

בית סאה, שמין שישים בית סאה. וכן אם אכלה קב או רובע, שמין אותו בשישים. )שו"ע חו"מ 

סי' שצד סעיף ד(.
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סוגיה 11

איך מעריכים את נזקי האדם? 

)"ההוא גברא... – נט,א – ה"נ בשישים", )דילוג( "רב פפא ורב הונא . . פרסאה"(

שים לב! בסוגיה זו מדלגים מ"אמר אביי" ... עד "ולא מבעיא חיה"

שאלת פתיחה: לפני חג הפסח הזמין גרשון את חברו ֶּבני, לראות אתרוג נדיר מזן 'קלאבריה' 

שאביו מגדל בחצר. למרות שהוזהר שלא לעשות זאת, נגע ֶּבני באתרוג, והוא נפל מהעץ 

ונפסל. האם עליו לשלם לאביו של גרשון? ואם כן, כמה כסף*?

מטרה מרכזית: קריאת הסיפור בפיסוק נכון, ובתרגום נכון של המילים.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

משנה – ו. מדויקת.

גמרא – יט. דימוי מילתא למילתא.

דמויות: רבי יוסי הגלילי, רבי יהושע, אביי, רבא, רב פפא, 

רב הונא בריה דרב יהושע.

פירות – גפן, תאנה, גוזרי גזירות, ריש גלותא, 'נזקי ממונו' מושגים

ו'נזקי גופו'.

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

גברא, חבריה, אתא, לקמיה,  א"ל, חזי, הוו, תלתא, מאי, 

ר"נ, קתני, אטו, נמי, מי, תניא, בד"א, חכ"א, אית, למימר, 

ה"נ, כוותיה, לישנא, אחרינא, הלכתא.

ההוא גברא, דתניא, במה דברים אמורים, והלכתא.מבנה

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה: סיפור – מחלוקת – 

שאלה )רבא( – תשובה )אביי(.
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הסבר:הבנה, פרשנות והיסק

התלמידים ֵידעו את שתי הדעות – אם יש גם נזק אדם 

שמין בשישים )רב נחמן, אביי(, או שיש לַחלק בין נזקי גופו 

לנזקי ממונו )ריש גלותא, רבא(. ואת ההלכה, שאין לחלק 

בין ממונו לגופו, אלא רק בין דקל ארמאה לפרסאה.

התלמידים יבינו את שתי הסברות: הגביה לפי השווי עתה, 

או שצריך לשלם לו כאילו הפרי היה בשל.

התלמידים יחברו בין הדין "נידון במשוייר שבה" לבין 

"ענבין העומדות ליבצר" )זה בתבואה וזה בפירות(.

סיכום: התלמידים יסכמו את המקרים והדינים בברייתא – 

בכתב )ראה בעזרים( ובע"פ.

הנהגות – ט. חשיבה לטווח ארוך.ערכים

עזרים:

הכרת המשמעות ההלכתית:

1. נדון במשוייר שבה 2. ענבים עומדות ליבצר 3. כמה הייתה יפה וכמה היא יפה.

התלמידים יצטרכו למתוח קווים, האם החישוב בכל אחד משלשת הדינים הוא: לפי השווי 

בהווה או לפי השווי בעתיד.

טבלת קריאה ופיסוק

בהמה שתלשה ואכלה פרי / תבואה

דין דעה 

שניה

דין דעה ראשונה מה 

הזיקה

נטיעה בת שנתה:

בת שתי שנים:

רבי יוסי בשם דייני 

גזירות בירושלים

קטמה 

נטיעה

רואים כמה 

הייתה יפה 

וכמה היא יפה

חכמים נידון במשוייר שבו רבי יוסי הגלילי אכלה 

חזיז

רואים כמה 

הייתה יפה 

וכמה היא יפה

חכמים רואין אותן כאילו 

הן ענבים עומדות 

ליבצר

רבי יהושע אכלה 

סמדר

רואין אותן כאילו 

הן ענבים עומדות 

ליבצר

רבי שמעון בן יהודה 

משום רבי שמעון

פגים או 

בוסר
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עיין במקרים ב' וג' וכתוב ֵאילו שני ַּתנאים סוברים אותו דבר וכיצד רואים זאת?

_________________________________________________________________ 

נזקי גופו ונזקי בהמתו

לשון ברייתא בבהמה שהשחיתה כרם 

סמדר

לשון הברייתא באדם שהשחית כרם 

חבירו סמדר

מה יכול ללמוד רבא מלשון הברייתא לגבי אדם המשחית כרם?

_______________________________________________ 

כיצד יפרש זאת אביי וכיצד הוא מוכיח זאת מהברייתא השנייה? 

_______________________________________________

העשרה: 

100 לחלק ל-3

בסוגייתנו ישנה פעולה מתמטית של חילוק. כך אומר ראש הגולה למזיק: "אני מכיר את 

שלושת הדקלים יחד, שהיו שווים מאה זוז. וכיון שהזקת אחד מהם, לך תן לו שלושים ושלוש 

ושליש". הוי אומר: )100/3=33.3(.

השובר חלון של בית של חֵברו

הפוסקים דנו בשאלה מעניינת: ילד זרק כדור ושבר את חלון ביתו של השכן. אם נשער את נזק 

הזגוגית אגב כל הבית )כמה שווה הבית עם חלון וכמה בלי חלון( לא יהיה הבדל ויהיה פטור... 

אך יש שכתבו, שכל ההשערה אגב דברים אחרים, היא רק בפירות, כיוון שעומדים למכירה. 

אבל בית שאינו עומד למכירה, עליו לתת את הנזק במלואו.

]העמקה למורה: ויש שקישרו זאת למחלוקת בין הרמב"ם והרא"ש, מה פירוש "קץ קשבא 

מחבריה" – רש"י פירש שקצץ עץ דקל, אמנם הרמב"ם פירש שקצץ פירות דקל. משמע שלפי 

הרמב"ם הדין שמשערים בשישים הוא רק בפירות כיוון שהם עומדים להימכר, ולא בעץ או 

בשאר דברים שאינם עומדים להימכר ועליהם משלמים דמים מלאים[.
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הלכה למעשה: הקוצץ פירות דקל מחֵברו – אם היה דקל רומי משערים אותו בשישים על גבי 

הקרקע, ואם היה דקל פרסי משלם דמיו. המחבר פירש )כרמב"ם( דקל רומי – שפירותיו יפים, 

דקל פרסי – שאין פירותיו יפים. הרמ"א פירש )כהרא"ש( שמדובר כאן כשקצץ את העץ עצמו. 

דקל רומי – שנגמר גידולו )וניתן לשתלו במקום אחר(, דקל פרסי – שלא נגמר גידולו )ולא ניתן 

לשתלו במקום אחר( )שו"ע חו"מ סי' שצ"ד סעיף ו, רמ"א ע"פ הסמ"ע סקי"ב(.
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סוגיה 12

השחתת פרי בוסרי

)נט,א למטה "אליעזר זעירא" . . – נט,ב – "ושבקוהו"(

שאלת פתיחה: לצורך אוסף ה'גוגואים' שלהם קטפו יצחקי ומאור ִמשמשים בוסריים )לא 

מבושלים( ממטע פרטי. בעל המטע תובע שישלמו לו עבור הפירות שקטפו )מחיר ִמשמש 

בחנות הוא בסביבות 16 ₪ לק"ג(. כמה עליהם לשלם לו*?

מטרה מרכזית: כללים ודיוקים בביאורי מילים.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

דמויות: שמואל.

פירות – תמר. ריש גלותא.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

הוה, קאי, שנא, הני, להו, גברא, הוו, להו, אנא, מנא, להו, 

בעו, מילתא, האי, מאן, והא, לאו, מיניה, לן, קמיה, שפיר, 

קאמר.

א בראש מילה = על.

התלמידים יבדילו בין 'אמר להו' ו'אמרו ליה' )יחיד לרבים 

או רבים ליחיד(, ולפי זה יַפסקו את הקטע והדו-שיח.

השוואה בין המילים: ליה/להו/לן/לכו.

מינאי/מיניה/מנייכו/מינאי/מנא )לא קשור אבל מבלבל(.

אנא/את/אתון.

זיהוי השאלות לפי "והא".מבנה

הסבר: התלמידים יבינו את הבעייתיות במקרה של מי הבנה, פרשנות והיסק

שקצץ "כופרא" וכן את התשובה "בשישים".

הנהגה – י. יוהרא. יג. ענווה.ערכים

יראת שמים – ט. ציפיה לגאולה.

____________________

* להלכה אנו פוסקים שבעץ רגיל 'דקל פרסי' יש לשער בשישים. כלומר, כמה אדם מוכן לשלם על עץ ִמשמש עם הקרקע 
כשעליו פירות, וכמה אדם מוכן לשלם על אותו עץ וקרקע אך בלי פירות. את היתרה עליו לשלם להם )זה יוצא פחות מאשר 

מחיר המשמשים כשיהיו בשלים, ויותר ממחיר המשמשים כיום כשהם עדיין בוסריים(.



43

העשרה: 

רבי טרפון והתאנים

האם היה מותר לאליעזר זעירא להציל את עצמו על ידי התורה? שאלה זו מתחדדת לאור 

סיפורו של רבי טרפון )נדרים סב, א(:

רבי טרפון ראה תאנים מיובשות ברחוב, הוא חשב שהן של הפקר ואכל אותן. לפתע הגיע בעל 

התאנים וכשראה את רבי טרפון אוכל מפירותיו, הכניסֹו לשק ובא להשליכו אל הנהר! אמר 

רבי טרפון: "אוי לו לטרפון שזה הורגו". הבין האיש כי זהו רבי טרפון, הניח לו לנפשו וברח 

מהמקום... אמר רבי אבהו משום רבי חנניה בן גמליאל, שכל ימיו הצטער רבי טרפון על מקרה 

זה ואמר: "אוי לי שהשתמשתי בכתרה של תורה".

לכאורה, כיצד אליעזר זעירא הציל את עצמו על ידי דברי התורה? המהרש"א תירץ שני 

תירוצים: א. כאן רק הניחוהו במחבוש לידע אם הוא חכם, ולכן מותר היה לו לברר להם זאת. 

ב. בגמרא שם נאמר שרבי טרפון, מכיוון שהיה עשיר גדול, היה לו לפייסו בכסף. ג. ב'אגרא 

דפרקא' תירץ, שאליעזר זעירא עשה זאת לכבוד ירושלים, כדי שלא ייענשו אנשים המתאבלים 

עליה.

הלכה: כשאדם הזיק פירות שאינם גמורין, משערים אותם בשישים, כנזכר בסוגיה הקודמת. 

ואין הבדל בין אדם לבהמה בדין זה )ערוך השולחן, שצ"ד ס"ז(. ומה שמשערים אותם , זה 

בשווים הנוכחי. )ערוך השולחן, סק"ה(
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סוגיה 13

השחתת פירות גמורים

)ר"ש אומר . . סאתים(

שאלת פתיחה: סוף סוף העגבניות של ילדי משפחת כהנא היו בשלות, אבל רגע לפני שהם 

קטפו אותן – ָהעז של ירון ברחה מהדיר ואכלה את העגבניות. כמה עליו לשלם להם *?

מטרה מרכזית: הכרת סוגיית בירור המקור בתורה.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

גמרא – יד. קבצים.

כללי פסיקה – א. דן ופסק.

דמויות: רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה.

שמין, כתובה. מידות ושיעורי חז"ל – סאה.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

ר"ש, מ"ט, הא, רחמנא, ה"מ, הני, צריכי, בעי, א"ר,   

הלכתא, ר"מ, כי, תנן.

מ"ט, דתניא, כי הא.מבנה

הכרת המבנה: כותרת "דן רב כר"מ ופסק כר"ש". ולאחר 

מכן פרוט "דן רב כר"מ..." וכו'. התלמידים ימצאו את 

הכותרת ואת הפירוט.

הסבר: התלמידים יבינו את טעמו של ר"ש, כיצד משתמע הבנה, פרשנות והיסק

מהפסוק רק פירות שאינן גמורים.

התלמידים יבינו את סברת רבי מאיר שאם חתמה רק לשני 

איבדה את כתובתה. ואת סברת רבי יהודה החולק על דבריו

הנהגה – ו. דוגמה חיה.ערכים

הלכה: אכלה פירות גמורים שאינם צריכים לקרקע, משלמת דמי פירות גמורים בשווים; אם 

סאה, דמי סאה. אם סאתיים, דמי סאתיים" )שו"ע חו"מ סי' רצד סעיף ה(, כרבי שמעון דרב 

פסק הלכה כמותו.

____________________

* תשובה בסיום הסוגיה: אם העגבניות כבר גמורות, עליו לשלם מחיר מלא של העגבניות. אם הם עדיין לא גמורים, מעריכים 
את השווי בכמות של פי שישים כמה היא נחסרה.
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סוגיה 14

קבלת שמירה ברשות סתמית

)מתני' המגדיש . . ואנטר לך הוא(

שאלת פתיחה: מנחם ביקש רשות משכנו יורם להכניס לחצרו כמה מגשי פיצה שהזמין לערב. 

יורם הסכים. כשהגיע מנחם בערב, גילה שהחתול של יורם נגס בפיצות. האם על יורם לשלם 

לו על המגשים*?

מטרה מרכזית: 'אוקימתא' לצורך העמדת המשנה כרבי.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

משנה – ט. סתם משנה.

דמויות: רבי יהודה הנשיא, רב פפא.

שדה – גדיש. שומרים.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

לימא, תנן, אי, האמר, הכא, במאי, עסקינן, א"ל, עייל.

לימא. הכא במאי עסקינן.מבנה

חלוקת המשנה – כאמד"ט.

עיון: התלמידים יעיינו במקור מחלוקת רבי וחכמים במשנה הבנה, פרשנות והיסק

)דף מ"ז:(.

השוואה: התלמידים ישוו בין המשנה לבין מחלוקת רבי 

וחכמים ב"נותן רשות", ויאמרו כדעת מי המשנה, לדעתם.

הסבר: התלמידים יבינו את ההבדל בין סתם אדם שאומר 

"הכנס", לבין שומר שאומר זאת.

הנהגות: ז. דייקנות.ערכים

____________________

* תשובה בסיום הסוגיה: הדבר תלוי במחלוקת רבי וחכמים: לדעת רבי, נתינת רשות אינה שמירה כל עוד שלא אומר בפירוש. 
לדעת חכמים, נתינת רשות כוללת שאדם ישמור שממונו הפרטי לא יזיק את הדבר. )וראה בהלכה שהמחבר פסק כדעת רבי 

והרמ"א כדעת חכמים(.
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הלכה: תכניס לחצר – השו"ע פסק )ע"פ הרמב"ם והרי"ף( כדעת רבי, שנתינת רשות סתמית 

אינה נחשבת לקבלת שמירה. ואילו הרמ"א פסק )ע"פ התוס' והרא"ש( כדעת חכמים, שרשות 

כוללת שמירה על רכושו שלא יזיק )אבל לא שמירה על מזיקים מבחוץ(. )שו"ע חו"מ סי' רצ"א 

ס"ג וסימן שצ"ח ס"ה(. להלכה, פוסק הש"ך שאם תפס לא מוציאים ממנו )סי' רצ"א סק"ט(.

]העשרת המורה: עיין בדף מח, ב. שזוהי מחלוקת רב ושמואל – רב פסק הלכתא כחכמים 

ושמואל כרבי. ושם בתוס' שלפי הכלל שהלכתא כשמואל בדיני הלכה כרבי, אבל מכמה גמרות 

מוכח שרבא פסק הלכה כחכמים[. 

]תכניס לבית – מה הדין אם אמר לו להכניס לבית )ולא אמר לו שישמור(? יש אומרים כי דווקא 

כשאומר לו שיכניס לחצר, הכוונה היא "תשים ותשמור" )נתיבות המשפט(. אבל כשאומר לו 

להכניס לבית, כיון שאדם  מקפיד שלא ייכנסו סתם לביתו – הכוונה לפי כולם: "תשים ואני 

אשמור" )ש"ך סי' רצ"א סק"ח([.



47

____________________

* תשובה בסיום הסוגיה: הדבר תלוי במחלוקת בסוגייתנו: לדעת חזקיה – חייב, לדעת רבי יוחנן – פטור )וראה בהלכה, 
שלהלכה נפסק כחזקיה שהיה רבו של רבי יוחנן(.

סוגיה 15

הצתה על ידי שליח

)"מתני' השולח . . –ס,א – ניב שפתיים"(

שאלת פתיחה: האחראי על תהלוכת ספר תורה נתן לילד בן שנתיים להחזיק לפיד בוער ללא 

השגחה. הילד הקטן הניח את הלפיד על אופניים שהיו לידו והם נשרפו. מה הדין*?

מטרה מרכזית: אוקימתא במשנה, גירסאות במשנה.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

אמוראים – ג. מרב לתלמיד. ד. נוסחאות )'ניבה' ו'ליבה'(.

גמרא – ו. מקרה )מחלוקת אם לעשות 'אוקימתא' במשנה(. 

כללי פסיקה – ב. חזקיה ורבי יוחנן.

דמויות: חזקיה, רבי יוחנן, ריש לקיש. רב נחמן בר יצחק 

)בהקשר לסידור הגמרא, ועשיית סימנים(.

נזקים – אש, גרמא. פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, מושגים

שליח לדבר עבירה.

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

ר"ל, שמיה. מ"ט, קא, דידיה. מאן. כתיב.

פיסוק: בגמרא לפי כאמד"ט. לעצור לפני אומר, לפני דין, 

לפני טעם.

זיהוי הציטוט מהמשנה בתוך הגמרא, לפי הבדלי שפה 

)ארמית או לשון הקודש(.

לא שנו, מ"ט, ורבי.. אמר, דכתיב. מבנה

משנה: התלמידים יחלקוה לכאמד"ט. וחלוקה לרישא, 

מציעתא וסיפא )ראה בעזרים(.
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הסבר: התלמידים יבינו מה ההיגיון של ר"י שהמוסר הבנה, פרשנות והיסק

שלהבת פטור.

סיכום: התלמידים ֵידעו לסכם את מחלוקת רבי יוחנן ור"ל: 

1 המקרים המוסכמים: באיזה מקרה פטור לפי כולם )גחלת( 

ובאיזה מקרה חייב לפי כולם )גווזא שרגא סלתא(

2. המקרה שבמחלוקת:  מקרה )שלח שלהבת ביד חרש(, 

דין טעם. 3. איך מתפרשת המשנה לפי כל אחד מהם.

הסבר: התלמידים ֵידעו כיצד לומד רנב"י מהפסוקים את 

הגירסאות "ניבה" ו"ליבה".

הנהגה – ב. אחריות.ערכים

בין אדם לחברו – ג. כבוד.

עזרים:

דין מקרה הגדרה

פטור השולח את הבערה

ביד חרש שוטה וקטן

רישא – שלח את הבערה

הפקח חייב שלח ביד פקח

המביא את העצים חייב אחד הביא את האור ואחד 

הביא את העצים

מציעתא – שניים שהדליקו 

בשותפות

המביא את האור חייב אחד הביא את העצים ואחד 

הביא את האור

המלבה חייב בא אחר וליבה סיפא – ליבוי

כולן פטורין לבתה הרוח

לאחר מילוי הטבלה התלמידים יחברו את ששת הדינים לשלוש קבוצות: רישא, מציעתא, 

אמאי, ויתנו כותרת לכל אחד מהחלקים.

כותרת: מקרה: השולח את הבערה ביד חש"ו ונתן לו שלהבת

טעם דין אומר

ריש לקיש משמיה דחזקיה

רבי יוחנן
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אמר רב נחמן בר יצחק

הסבר: איך משתמע מהכתוב דכתיב מאן דתני ______ לא 

משתבש

ליבה

ניבה

פינת הלשון: "ליבוי" – מלשון "לבת אש", כי הליבוי פועל הגדלת לבת האש )כיום משתמשים 

במילה זו גם לכינוי החומר היוצא מהרי געש – "לבה"(.

הלכה: בשו"ע נפסק כדברי ר"ל בשם חזקיה )לפי שהלכה כחזקיה, במחלוקותיו עם רבי יוחנן, 

לפי שהיה רבו(: "השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני 

שמים. במה דברים אמורים? כשמסר להם גחלת וליבוה, שדרך הגחלת להיכבות מאליה קודם 

שתעבור ותדליק. אבל אם שלח להם שלהבת – חייב, שהרי מעשיו גרמו" )שו"ע חו"מ סי' תיח 

סעיף ז(. 
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סוגיה 16

שריפה שהתפשטה בגלל הרוח

)לבתה הרוח . . בנזקין פטור(

שאלת פתיחה: תלמידי כיתה ו'1 עשו 'פיקניק' ביער בן-שמן, סביב מדורה קטנה. תוך כדי שהם 

מלבים את האש, הגיע משב רוח והגדיל את האש יותר. לפתע התלקחה האש באחד העצים 

ונגרמה שריפה גדולה ביער. האם על התלמידים לשלם את נזקי השריפה*?

מטרה מרכזית: הבנת הסתירה וסיכום ארבעת התירוצים

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות התורה 

שבעל פה

דמויות: אביי, רבי זירא, רב אשי )חותם הסוגיה(.

שבת – מלאכת זורה, מלאכת מחשבת. נזקין – גרמא.מושגים

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

ת"ר, לאו, אמאי, הכא, מאי, עסקינן, כי, אמרינן, ה"מ, הכא, 

עלמא. 

התלמידים יבדילו בין התוספתא לגמרא.

התלמידים יַפסקו לבד את הקושיה ואת ארבעת התירוצים.

תנו רבנן, הכא במאי עסקינן.מבנה

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה: ציטוט ממשנה, ציטוט 

מברייתא, קושיא, ארבעה תירוצים.

הבנה, פרשנות 

והיסק

תנו רבנן – תוספתא המרחיבה את המשנה. מה הוסיפה?

הסבר: התלמידים יבינו את ההבדל בין גדר החיוב של שבת 

)מחשבת( לבין גדר החיוב של נזיקין )פעולה בידיים(, והנפקותא 

לעניין של עשייה משותפת.

סיכום וחזרה: התלמידים יסכמו את ארבע התשובות על 

ההבדלים בין זה וזה גורם בשבת ובמקרה דידן.

היסק: האם חייב כשהרוח מסייעת אותו? לדעת שלוש התשובות 

הראשונות – כן, לדעת רב אשי – לא )כי זה רק גרמא(.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: אם מדובר ברוח שאינה מצויה, הם פטורים. אם מדובר ברוח מצויה שנשבה לאותו כיוון שהם ליבו 
את האש )"ליבה וליבתו הרוח" שניהם יחד( – לדעת שלוש התשובות הראשונות בגמרא – חייבים, ולדעת רב אשי – פטורים 

מדיני אדם כדין גרמא בנזיקין )וראה בהלכה שהמחבר פסק שחייבים, והרמ"א פסק כרב אשי, שפטורים(.
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הנהגה – א. בטיחות – אש.ערכים

עזרים:

ברייתא: "ליבה ולבתה הרוח – אם אין בליבויו כדי ללבותו פטור".

שאלה: "אמאי ליהוי כזורה ורוח מסייעתו"?

סוג התשובה הסבר תשובה אומר

)תשובת אוקימתא 

או תשובה מבארת(

הכא במאי עסקינן 

כגון שליבה ______ 

וליבתה הרוח 

_________

אביי

כגון שליבה _______ 

וליבתו הרוח 

_______________

רבא

כגון דצמרה צמורי רבי זירא

כי אמרינן זורה 

ורוח מסייעתו ה"מ 

לענין שבת דמלאכת 

מחשבת אסרה 

תורה, אבל הכא 

גרמא בעלמא הוא 

וגרמא בניזקין פטור

רב אשי

מי מהאמוראים ענו תשובת אוקימתא? אביי, רבא, רבי זירא.

ֵאילו מילים מורות על תשובת אוקימתא? 1( הכא במאי עסקינן. 2( כגון.
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העשרה:

סיגריה בעגלת צמר גפן

בעל ה'פתחי תשובה' )רבי אברהם צבי אייזנשטט, רב בכמה עיירות בליטא; הרבי ה'צמח צדק' 

שלח חסידים מאזורו לקבל ממנו ברכה(; חיבר ליקוט מספרי שאלות ותשובות )מכאן השם 

'פתחי תשובה'(, מביא סיפור מספר 'שבות יעקב':

"ראובן ושמעון נסעו יחד בעגלה טעונה צמר גפן של ראובן, ועישן שמעון במקטרת טבק, ונפלו 

מהקנה כמה ניצוצי אש על העגלה. ומוחה ראובן בשמעון שילך מהעגלה כשמעשן, שלא ישרוף 

סחורתו, ולא השגיח בו. ולאחר שעה באה רוח שאינה מצויה ונפלו ניצוצות לתוך הצמר גפן, 

ונשרף הכל! ופסק ששמעון חייב לשלם מהיפה שבנכסיו". והסיבה היא, כי אמנם הניצוצות 

האלו אין בכוחם לשרוף לבד, אבל יחד עם הרוח שאינה מצויה שהייתה שם לפני כן, יכולים 

לשרוף. לכן היה חייב לקחת את זה בחשבון.

פינת הלשון:

צמרמורת – אנו משתמשים במילה זו כשיש לנו גלי חום בגוף. גם בסוגיה זו אנו רואים את 

הביטוי "צמרה צמורי" – לשון רוח חמה, וזה מלשון צמר שהוא מחמם )עיין ברש"י(.

המלצה להכרת רש"י: רש"י ממשג )ד"ה 'להוי כזורה'(. רש"י מפרש ומסביר )ד"ה 'כגון 

שליבה'(. הכרת רש"י שבאותו ד"ה )'צמרה צמורי'( שמתרגם את המילה ומבאר. מילת 

הפתיחה של הביאור "כלומר".

הלכה: השולחן ערוך מחייב בגרמא )כרמב"ם( ולכן פסק שחייב כשהרוח מסייעת אותו )ודלא 

כרב אשי(. ואילו הרמ"א פסק )כהרא"ש( כרב אשי, שפטור כשהרוח מסייעתו והוא לבד לא 

יכול היה להדליק, כי גרמא בנזיקין פטור.

]העשרה למורה: יש מחלוקת בין האחרונים אם כוונת הרמב"ם לחייב בכל גרמא )דעת הש"ך 

או"ח סי' תיח סק"ד(, או שלדעת הרמב"ם יש לחלק בין גרמא לגרמי, ו'ליבתו הרוח' נחשב 

כגרמי לפי שהוא עשה מעשה )קצות החושן( וראה במושגים – ערך גרמא וגרמי[. 
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סוגיה 17

ארבע הדוגמאות בתורה לנזקי האש – לשם מה?

)מתני' השולח את הבערה . . אחרינא לא, קמ"ל(

שאלת פתיחה: יוני שיחק בחצר חֵברו ושרף עם זכוכית מגדלת נייר עיתון. לאחר שהרים את 

הנייר ראה שרצפת הקרמיקה היקרה שבחצר הבית נהייתה שחורה. האם עליו לשלם על 

הקרמיקה*?

מטרה מרכזית: צריכותא בפסוק, התאמת מחלוקת בפסוקים.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

תורה שבכתב – ד. איידי. ו. צריכותא. ז. קל וחומר.

גמרא – ה. מקור. יב. טעם המחלוקת.

אש – טמון.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

רחמנא, צריכי, אי, ה"א, הוה, אמינא, שכיח, אימא, מנא, 

להו, נפקא, איידי, לאתויי, בעי, הנך, צריכא, אין, אחרינא, 

קמ"ל.

א בראש מילה = על. איידי, אנזקי.

צריכי, צריכא, איידי, קמ"ל.מבנה

התלמידים יזהו את ארבעת חלקי הצריכותא בסוגיה 

)בתחילה קוצים-גדיש. אחר כך קמה ושדה, מופיעה 

השאלה 'למה לי'(.

דו שיח: התלמידים יזהו את הקושיות על רבי יהודה 

והקושיות על חכמים.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: מדברי התורה אנו רואים שחיוב האש הוא גם על עפר ואבנים. מובן שיצטרך לשלם גם על 
הקרמיקה.
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הסבר: התלמידים יבינו את הצריכותא למה קוצים וגדיש הבנה, פרשנות והיסק

בכל אחד מהם יש חידוש אחר.

התלמידים יבינו מדוע הפירוש של "או השדה" היה משתנה 

לולי היו כתובות הדוגמאות הנוספות.

התלמידים ֵידעו את מחלוקת חכמים ורבי יהודה בנזקי 

טמון, מבחינת הסָברה ומבחינת התורה )שהיא גֵזרת 

הכתוב(.

התלמידים ימצאו את נקודת המחלוקת בפירוש הכתובים 

בין ר"י לחכמים )האם אמרינן איידי(.

סיכום: התלמידים יסכמו מה החידוש הנלמד מכל אחד 

מארבע הדוגמאות )ראה בעזרים(.

יראת שמים – ג. דקדוק במצווות.ערכים

עזרים:

טבלת 'צריכותא' – קוצים וגדיש

הסבר: לכן כתבה 

התורה גם מה? ומה 

משמיעה לנו?

מה היינו אומרים 

שפטור ומדוע

מה היינו אומרים 

שחייב ומדוע

אילו היה כתוב

אבל ____ 

ד_____________ 

אימא לא

הוה אמינא משום 

ד________________

_______________

אי כתב רחמנא 

______

)ומה לא היה 

כותב?_____(

אבל ____ 

ד_____________ 

אימא לא

הוה אמינא משום 

ד______ _____

_______________

ואי כתב רחמנא 

______

)ומה לא היה 

כותב?_____(
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 "כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבערה".

שאלת רבא: "למה לי דכתב רחמנא קוצים, גדיש, קמה ושדה"? מסקנתו )יש חידוש בכל אחד(:

השדה או הקמה או גדיש קוצים

לאתויי 

ניחכה נירו 

וסכסכה 

אבניו

לחלק מה קמה 

בגלוי אף 

כל בגלוי

לרבות כל 

בעלי קומה

חייב אפילו 

דלא שכיח 

אש גבייהו

חייב אפילו 

שהוא 

הפסד 

מועט

חכמים

- )איידי( לרבות כל 

בעלי קומה

לחלק - - רבי יהודה

פינת הלשון: ניר – כיום גם ֵשם של אנשים. משמעותו – שדה חרושה )עיין ברש"י(.

הלכה: גם אם האש שרפה עפר ואבנים או ליחכה נירו – חייב לשלם. )שו"ע חו"מ סי' תיח 

סעיף ב(.
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סוגיה 18

אש הפורענות

)אר"ש בר נחמני . . – ס,ב – משום חציו(

פתיחה: סוגייתנו היא סוגיית 'אגדתא' שאין במרכזה שאלה או דיון הלכתי.

מטרה מרכזית: לימוד אגדתא.

ששת ההישגים בסוגיה

גמרא: כ. אגדתא.יסודות התורה שבעל פה

אש - משום חציו.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

ר"ש, א"ר, מאי, כתיב, כולי, האי, ת"ר, תא, ה"מ, 

היכא, ליכא, איכא, יתיב, אינשי, עלמא, טפי, ת"ש, 

אע"ג, כתיב, יהיבא, לית, ליה, בי, הני, מילי, לימא, 

מלתא, אי, הכי.

התלמידים יַפסקו את הקטעים לפי ברייתות: סימנים 

"תנו רבנן", חילוף בין עברית לארמית.

תאני, ת"ר, וכי תימא, ואומר, ת"ש )באמצע דיון(, מבנה

שנאמר, ואומר.

הקשר: התלמידים יחפשו בכל קטע את ההקשר 

לנושא הכללי של משנתינו, או לאחת המימרות / 

או אומריהם שהוזכרו בקטעים הבאים: אר"ש בר 

נחמני. תאני רב יוסף אמר רב יהודה אמר רב. ת"ר 

דבר בעיר וכו'. ת"ר כלבים בוכים. יתיב רב אמי וכו'. 

מהי נקודת הממשק?
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עיון לצורך הבנה: הבנה, פרשנות והיסק

המורה ידגיש וידגים לתלמידים: בכל פעם שמובא 

פסוק כמקור, פותחים בפנים ולומדים את הרקע – 

על ידי הבאת הרקע בכל פסוק.

התלמידים יבינו כיצד נלמד הדבר מתוך הפסוק 

עצמו. )לדוגמה: "והכרתי ממך צדיק ורשע" – הצדיק 

מופיע לפני הרשע(.

הסבר: קוצים וגדיש מה מסמלים )רשעים, צדיקים(. 

ומדוע?

כיצד מתפרש הפסוק "כי תצא אש ומצאה קוצים 

ונאכל גדיש" לפי פירושו של ר"ש בר נחמני 

)בתחילת הסוגיה( ולפי האגדתא של רבי יצחק 

נפחא "כי תצא אש . . שלם ישלם המבעיר".

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את ה"תנו רבנן", 

הפסוקים וההסברים, ויחברו בין הברייתות )ראה 

בעזרים(. 

ניתוח: "מאי דכתיב", צריכים לחפש מה קשה 

בפסוק.

בין אדם לחברו – ב. ויתור. הנהגה – ד. בריאות. ערכים

יראת ה' – א. אמונה.
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עזרים:

)המורה ישרטט לתלמידים את הטבלה ריקה, ובה רק את המילים המופיעות כאן במודגש(

ת"ש . . מאי ואומר?

וכי תימא ...

מקור 2: 

ואומר

מקור 1: 

שנאמר

מה לעשות תנו רבנן 

)מקרה(

מקור 2: 

"לך עמי 

בא בחדריך 

וסגור 

דלתיך"

מקור 3: 

"מחוץ 

תשכל חרב 

ומחדרים 

אימה", 

אע"ג 

דמחדרים 

אימה, מחוץ 

תשכל חרב.

מקור 2: 

ה"מ בליליא 

אבל ביממא 

לא

מקור 3: 

ה"מ היכא 

דליכא אימא 

מגואי, 

אבל היכא 

דאיכא אימא 

מגואי כי 

נפיק ויתיב 

ביני אנשי 

בצוותא טפי 

מעלי

"לך עמי 

בא בחדריך 

וסגור דלתיך 

בעדך"

מקור 3: 

ואומר: 

"מחוץ 

תשכל חרב 

ומחדרים 

אימה"

"ואתם לא 

תצאו איש 

מפתח ביתו 

עד בוקר"

כנס רגליך דבר בעיר

"לכו ונפלה 

אל מחנה 

ארם אם 

יחיונו נחיה"

ה"מ היכא 

דליכא ספק 

נפשות, אבל 

איכא ספק 

נפשות לא

"אם אמרנו 

נבוא העיר 

והרעב בעיר 

ומתנו שם"

"ויהי רעב 

בארץ וירד 

אברם 

מצרימה 

לגור שם"

פזר רגליך רעב בעיר

הסתייגות סיבה מה לעשות תנו רבנן

- מפני שמלאך המוות 

מהלך באמצע הדרכים

אל יהלך אדם 

באמצע הדרך

דבר בעיר

- דכיון דיהבי ליה רשותא 

מסגי להדיא

אל יהלך בצדי 

דרכים

שלום בעיר

וה"מ דלא קרו 

ביה דקדקי ולא 

מצלו ביה עשרה

דכיון שלית ליה רשותא 

מחבי חבויי ומסגי

שמלאך המוות מפקיד 

שם כליו

אל ייכנס אדם 

יחידי לבית הכנסת

דבר בעיר
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סימני הכלבים

הסתייגות סימן מקרה

מלאך המוות בא לעיר כלבים בוכים

והני מילי דלית בהו 

נקבה

אליהו הנביא בא לעיר כלבים משחקים

הכרת תבנית הגמרא ומילותיה )הְׁשלם!(

סיפור הילדה והזקנה 

יתיב רב ____ ורב _____ קמיה דרבי ____ _______

מר אמר ליה: לימא מר _______ ומר אמר ליה: לימא מר _______

פתח למימר ______ ולא שביק ליה מר, פתח למימר _______ ולא שביק ליה מר.

אמר להם: אמשול לכם משל, לאדם שיש לו שתי נשים. האחת _____ והאחת ______.  

____ מלקטת לו _______ ו_____ מלקטת לו _______

נמצא קֵרח מכאן ומכאן. אמר להם אי הכי אימא לכו מילתא דשויא לתרווייכו:

האגדתא: כי תצא אש ומצאה קוצים – ___ _______ שלם ישלם המבעיר את הבערה – 

_______________________ אני הצתי אש בציון, שנאמר ___________________________

ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ____________________________.

שמעתא: פתח הכתוב בנזקי _______ וסיים בנזקי _____ לומר לך: ____ ______ _______.

העשרה:

ֶדֶבר – עוד לפני שגילו את ה"חיידקים" חז"ל כבר ידעו לומר לנו שבֵעת מחלות יש לסגור את 

החלונות ולא להימצא בקרבת אנשים.

"לא מתערבים"

הרב מאיר אריק )נפטר בשנת תרפ"ו( היה רב בעיר טארנה. פעם פרצה מחלוקת בעירו 

והוא פנה אל כמה עסקנים שיַישבו את המחלוקת, אבל הללו טענו שהם מעדיפים להיות 

'ניטרליים'. אמר להם רב מאיר, בדרך ניטרלית נקטו כבר לפניכם, ביציאת מצרים. כתוב 

שכשאליהו הנביא בא "כלבים משחקים" וכשמלאך המוות בא "כלבים בוכים". ביציאת מצרים 

הגיעו שניהם, מה עשו הכלבים? – "לבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו", הם לא בכו ולא צחקו 

כדי "לא להתערב"... )גדולי הדורות, חלק ג עמ' 992(.
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הברית שהצילה

רבי יצחק אייזיק מקמארנה הגיע לעיר אחת והיה שם חולה ששכב גוסס ובמיטה אחרת הייתה 

אשתו עם בן זכר שנולד להם. המתינה המשפחה שקודם החולה ייפטר ל"ע, אז יכניסו את 

הילד לברית מילה ויקֵרא על שם אביו. אמר להם רבי יצחק אייזיק: "לא יפה אתם עושים, 

הכניסו את הבן לברית ואז יבוא אליהו. אנו רואים שכאשר אליהו בא הכלבים שוחקים 

וכשמלאך המוות בא הכלבים בוכים, משמע שהם לא באים יחד". עשו כדברי הצדיק והכניסו 

את הבן תחת טליתו של האב החולה, שהיה הסנדק והמוהל. מיד החל החולה להבריא 

וכשהסתיימה סעודת הברית יצא כבר החולה בריקוד יחד עם הרבי. )גדולי ישראל בילדותם 

עמ' קעה(.

המלצה להכרת רש"י: לקרוא את כל הרש"י עד "אם אמרנו". לפענח אם רש"י בא: לתרגם, 

לפרש. 

הלכה: בדרך אגב הובאו כאן הכלבים. המשנה אומרת )דף עט, ב(: "לא יגֵדל אדם את הכלב 

אלא אם כן היה קשור בשלשלת". להלכה מותר לגדל כלב שאינו מסוכן או כלב מסוכן לצורכי 

שמירה, אבל צריך שיהיה קשור בשלשלת. אמנם מידת חסידות לא לגדל כלב בבית: "כל 

המגדל כלב בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו" )כי עניים מתרחקים מביתו( וגם "פורק ממנו 

יראת שמים" )שבת סג, א(. 



61

סוגיה 19

מעשה שלושת הגיבורים

)"ויתאוה דוד . . – סא,א – משמא דגמרא"(

שאלת פתיחה:

1. איציק לא הצליח להתארגן לשיעור עם כלי כתיבה, למרות שהוא תחת אזהרה בנושא. האם 

מותר לו לקחת עיפרון מתיקו של חברו )שלא נמצא( ללא רשותו, כדי שלא ייענש*?

2. במסגרת מבצע בטיחות בדרכים של העירייה, כל המביא את אופניו הישנים מקבל אופנים 

חדשים ובטיחותיים. האם מותר לישראל להחליף מעצמו את האופניים של נדב שנסע לחו"ל 

והפקידם ברשותו *?

מטרה מרכזית: סיכום והשוואה בין שלשה פירושים שונים בפסוקים.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה  יסודות 

שבעל פה

תורה שבכתב – ה. משלימה. ט. דרך הפשט ודרך הדרש.

גמרא – א. עניינה.

דמויות: רבא, רב נחמן, רב הונא.

אש – טמון. להציל עצמו בממון חברו.מושגים

מלך פורץ גדר.

מילים,  אוצר 

קריאה והיגוי

קא, ר"נ, אי,  איתימא, בשלמא, מאן, איבעיא, ואיתימא, 

תרי, אע"פ, קרא, הוו, נמי,  בהו, הני, תרתי, חדא, הנך, 

ניחא, להו, מכדי, עבד, כתיב, למ"ד.

כללים: נהו בסוף מילה = אותם.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: בסוגיה למדנו ש"אסור להציל עצמו בממון חברו" )חוץ ממלך(, כשהכוונה היא שמותר להציל, אבל 
בתשלום לאחר מכן. אבל כאשר אין מדובר בפיקוח נפש, אסור לאדם להשתמש בממון חברו כלל.

* תשובה בסיום הסוגיה: אסור לאדם להחליף את חפצו של אדם ללא רשותו. )אך ראה בהלכה שיש אומרים שבמקרה שזוהי 
בוודאי זכות עבורו וגם זו הזדמנות שאינה חוזרת, מותר להחליף כדין 'זכין לו לאדם שלא בפניו'. ויש אומרים שזה רק במקרה 

שהאופניים היו עומדים למכירה או להחלפה(.
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מבעי ליה, בשלמא .. אלא, איתימא, אמר לך.מבנה

פיסוק ואפיון הסוגיה לפי מילות מפתח:

חלק א' – הפירושים: התלמידים יזהו את שלושת 

הפירושים לפי: אומר, המקרה )לפני 'קמבעיא ליה'(, 

הבעיה )מופיע בעברית – לפי הכלל שדברים שבמסורת 

הועברו בדרך כלל בלשון הקודש – ומתחיל במילה 'מהו'(, 

והתשובה )מתחיל 'פשטו ליה' או 'שלחו ליה'(.

חלק ב' השאלות – התלמידים יזהו את תחילת השאלה 

)בשלמא(, את הדבר המובן למ"ד הראשון )היינו דכתיב(, 

את הקושיא למ"ד )אלא למ"ד . . מאי . . ( ואת תחילת 

התשובה )בחלק יש את הפתיחה: "אמר לך"(.

פרשנות  הבנה, 

והיסק

עיון במקור: לפני פירוש הדרש, יש לקרוא את הפסוקים 

מבפנים כפשוטם.

הבנה: התלמידים יקראו את הפסוקים ויבינו אותם לפי 

פשוטם. דוד המלך התאווה למים בימי הקציר )המצודות: 

רק אמר שהתאווה אך לא בקשם להביא(, וכשהביאום 

ניֵסך אותם לה'. מה הקושי בפירוש הפשוט? )לא מסתבר 

שדוד יסכן את עצמו בגלל ש'מתאווה' לשתות מים( ולכן 

מפרשים חז"ל את הפסוק כמדרשו.

הקשר: התלמידים יבינו את הקשר בין נושא "ויתאוה דוד" 

לסוגייתנו.

השוואה: התלמידים ישוו בין הדעות – מי יוצא הדופן 

)מבחינת התשובה, ומה שדוד "לא רצה לשתותם", טמון 

יוצא דופן כי הפטור הוא מן הדין ולא מצד היותו מלך, ולכן 

הפירוש שלא רצה לשתותם הוא – שלא אמר בשמם אלא 

בשם הגמרא(.

סיכום וניסוח: התלמידים ֵידעו לסכם את הפירוש הפשוט, 

את שלושת פירושי חז"ל בדרך הדרש. וכיצד מתפרשים 

ארבעת הפסוקים לפי שלוש הדעות )ראה בעזרים(.

יראת שמים ב. אתכפיא. ז. לפנים משורת הדין. ח. מסירות ערכים

נפש.
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עזרים:

"ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו שלשת הגיבורים במחנה 

פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער" – מה פירוש הסיפור?

ופשטו ליה מאי קמבעיא ליה מה היה המקרה אומר

מאי דפשטו ליה קמבעיא ליה אי  

_____ _____ אי 

_______

טמון באש רבא אמר רב נחמן

שלחו ליה _____ 

 ______ _______

______ _____ אבל 

אתה ____ אתה 

ו___ פורץ גדר 

לעשות לו דרך ואין 

מוחין בידו

וקמבעיא ליה 

______ _____

 _______ ______

______

גדישים ד______ 

דישראל הוו. _____ 

_____ _______

_______

רב הונא

שלחו ליה _____ 

 ______ _______

______ _____ אבל 

אתה ____ אתה 

ו___ פורץ גדר 

לעשות לו דרך ואין 

מוחין בידו

וקמבעיא ליה 

______ _____

 _______ ______

______

גדישים ד______ 

דישראל הוו. _____ 

_____ _______

_______

_______ ואיתימא 

 ______ ______

אמרו

סיכום שאלות ותשובות )בתוך לשון הגמרא(

אמר לך מאי אלא היינו בשלמא

מאי 

__________

 _______ ___

 ________

_______ _____

________

?_______

למאן דאמר היינו דכתיב 

חד קרא: _____

__________

וכתיב חד קרא: 

________

_____

למאן דאמר 

_______

דלא ____ 

________

________

מאי _______? למאן דאמר היינו דכתיב 

______ _____

______ ______

למאן דאמר 

_______
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אמר לך ____ 

 ____ _____

_____ _____

מאי איבעי ___ 

?______

למאן דאמר 

 _____ ____

____ _____

היינו דכתיב 

_____ ____

הני ____

 ______ ____

________

אמר _____ 

___  _______

 ______  ____

 _____  _____

_____ מאי 

 _____ _____

?______

למאן דאמר 

 _____ ____

קמיבעיא ליה

היינו דכתיב 

______ _____

______

אמר ______ 

למאן דאמר 

______ _____

 _________

  ______

__________

מאי ____ 

?_____ _____

למאן דאמר 

_____ ____

משום _____  

_______

___ ___

 ____

_________

 _______ _____

______

למאן דאמר 

_____ _____

סיכום פירוש הפסוקים – לפי שלוש הדעות

"ויסך אותם 

לה'"

"ולא אבה דוד 

לשתותם"

"ויתיצב 

בתוך החלקה 

ויצילה"

שני הפסוקים 

– "ותני חלקת 

השה מלאה 

עדשים" . . 

"מלאה שעורי"

אמרם בשם 

הגמרא

לא אמרם 

בשמם

טמון ועוד אחד 

מאלו נשאל לו

טמון

V V V היו גם גדישים 

של שעורים 

של ישראל 

שהתחבאו 

בהם פלשתים

למקלי

V V לא הניח 

להחליפה

V לאחלופי

קשיי לומד: 1. הגמרא מפרשת כאן את הסיפור שלא כפשוטו. 2. לפי פשוטו לא מובן כיצד דוד 

יסכן חיי חייליו רק בגלל ש"התאווה" לשתות מים מבור מסוים.

הסבר: השאלות האלו מתרצות אחת את השנייה. בגלל הקושי לפרש את הסיפור כפשוטו, לכן 

פירשו אותו חז"ל באופן אחר )ועיין בהעשרה, פירוש המתאים גם לפי פשוטו(.

מאן 

דאמר

הפסוק
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העשרה: ה'ירושלמי' מביא את דברי בר קפרא, הנותן הסבר אחר המסתדר עם פשוטו של 

מקרא: "חג הסוכות היה, וניסוך המים היה והיתר במות היה". כלומר, דוד התאווה לנסך מים 

לה'. היה זה לפני הקמת בית המקדש, שהיה "היתר במות" להקריב בכל מקום. וכיון שהיה זה 

חג הסוכות רצה דוד לעשות 'ניסוך המים' ולצורך זה סיכנו הגיבורים את נפשם עבור המצווה, 

ואז ניסך אותם דוד לה'.

הלכה: בסוגייתנו יש כמה נושאי הלכה רלוונטיים לימינו:

א. להציל עצמו בממון חברו – מותר לאדם להציל את עצמו בממון חברו, אם זה סכנת נפשות, 

אבל חייב לשלם לו על כך. לדוגמה: אדם שתוקף אותו שודד ומאיים עליו עם אקדח שיביא לו 

סכום מסוים, ולידו יש חנות פתוחה של חברו שיש בה כסף, מותר לו ללכת להביא את הכסף, 

אבל עליו להחזיר את הסכום )אם הוא עובד בבנק – אינו חייב לשלם, כי הגזלן בא ישירות 

לבנק והוא רק פקיד( )שו"ע חו"מ סי' שפח סעיף ד(. אך ילד שמישהו מאיים עליו שאם לא 

יביא לו כסף הוא ירביץ לו, יש מחלוקת בפוסקים אם מותר לתת כסף של מישהו אחר על מנת 

לשלם לו אחר כך, ולמעשה מותר )כמובן צריכים להודיע מיד להורים או למורה שיש מישהו 

שמאיים עליו והם יטפלו(.

ב. גֵזלה כדי לשלם דבר יפה הימנו – אסור לגזול מחבר דבר ללא רשותו, אפילו שמשלם לו. 

הרא"ש כתב שכאשר זה לטובת המוכר, מותר. האחרונים נתנו ארבעה תנאים לכך: 1. מדובר 

בחפץ העומד למכירה. 2. המוצר שנותן הוא יותר טוב מהמוצר שלוקח. 3. הזיכוי נעשה מיד, כי 

הדבר שנותן כבר נמצא בפועל. 4. הלקיחה שלו היא פומבית ולא בסתר )שאז זו גניבה( )שו"ע 

חו"מ סי' שנט סעיף ב ונו"כ שם(*.

ג. מלך פורץ גדר – מותר למלך להשתמש בממון הציבור שלא בהסכמה. בשולחן ערוך מופיעות 

שתי שיטות בנוגע ל'דינא דמלכותא': יש אומרים שזה דווקא בנוגע למיסים הקשורים לקרקע, 

כי הקרקע שייך למלך והוא מחליט מי גר והיכן )וכך פוסק הש"ך(, ויש אומרים שבכל דבר, 

וכן פוסק הרמ"א. נגד דיני התורה אין דינא דמלכותא. ]נפקא מינה לימינו האם מותר למדינה 

להפקיע אדמות לתועלת הציבור או לצרכי ביטחון. אמנם יש מחלוקת בין האחרונים האם דין 

מדינה היא כדין המלך או לא, ואכ"מ[.

____________________ 

* נפקא מינה מעניינת: אם ילד בוכה בחנות – האם מותר לתת לו לאכול עוד לפני ששילמו? אך כיון שמדובר שלוקח שם לפני 
תשלום מיידי, זה מותר רק כשידוע שבעל הבית לא מקפיד על זה.
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סוגיה 20

שריפה שעברה גדר

)"עברה גדר . . ח' אמות פטור"(

שאלת פתיחה: כיתה ח'2 עשו מדורת ל"ג בעומר בתוך חבית עמוקה. אך להב המדורה עבר את 

החבית והדליק שריפה בעץ הסמוך. האם חייבים לשלם על נזקי הדליקה*? 

מטרה מרכזית: מחלוקת באוקימתת המשנה.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

ברייתא – א. עניינה.

גמרא – ו, מקרה.

דמויות: רב, שמואל, רבא – רב פפא )מסביר את דברי רבו, 

רבא(.

דרך הרבים, עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל.מושגים

מידות ושיעורי חז"ל – אמה.

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

דידן, תניא, כוותיה, בד"א, מתני', אפי'.

והתניא, לא שנו, תניא כוותיה.מבנה

התלמידים יערכו תרשים הסוגיה.

הבנה: התלמידים יבינו את הסתירה בין המשנה לברייתא, הבנה, פרשנות והיסק

את המושגים "מלמעלה למטה" ו"מלמטה למעלה" לפי 

הסבר רש"י שהכוונה היא במשנה "עד בכלל" – שארבע 

אמות פטור, ובברייתא "לא עד בכלל" ולפי תשובת הגמרא 

מה הדין בגדר שהיא ארבעה אמות )פטור(.

התלמידים ֵידעו את פירוש המושגים "קולחת" ו"נכפפת" 

)לפי שני הפירושים ברש"י בנכפפת. התלמידים גם ישוו 

ביניהם – מי מתייחס לגדר ומי לדרך הרבים(.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו וינסחו את שלושת חלקי 

הסוגיה )1. סתירה ותירוץ. 2. הלכה מרחיבה ופירושה. 3. 

מחלוקת רב ושמואל באוקימתת המשנה.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: אם זאת אש נמוכה )קולחת( שאין לה להב גדול – פטורים אם הרחיקו כראוי )שי"ח ס"ג וס"ד(. אם 
יש להב גדול העולה ונכפף )נכפפת( ויש עצים באזור – חייבים )כי הלכה נפסקה כרב(.
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הנהגה – יא. 'לכתחילה אריבער'.ערכים

העשרה: העמקה: לכאורה לא מובן, מדוע בתנור שהרחיק כראוי ובכל זאת חייב על נזקי 

השריפה, ואילו בשריפה שהרחיק כראוי ויצאה פטור?

כמה תשובות יש על כך:

א. מחמירים בדבר קבוע – תנור הוא דבר קבוע ולכן דרוש בו זהירות ואחריות יֵתרה. מדורה 

שהיא באופן אקראי ואנשים ממילא נזהרים בו, אין להחמיר כל כך )מהרי"ף מובא בביאור 

הגר"א סי' שיח סק"ז(.

ב. הקלו בשיעור התנור – בתנור ביתי אי אפשר לחייב אדם להרחיק כל כך, כי זה דבר הנצרך 

בכל בית, לכן נתנו שיעור יותר קטן. אבל חייבוהו אם הזיק, במטרה שאדם ישמור על תנורו. 

לעומת זאת במדורה, שניתן להגביל את האדם, נתנו שיעור יותר גדול, ופטרוהו אם הזיק 

)'נתיבות המשפט'(.

הלכה: 

קודחת – הלכה נפסקה כרב )ששנינו ברייתא כמוהו( שבאש הקודחת שאינה עולה למעלה או 

מתפשטת לצדדים יש שיעור )ואם עבר את השיעור הוא נחשב לאונס גמור )קצות החושן(, 

אבל אם הדליק בשדה חברו אפילו במקרה כזה יהיה חייב(. 

נכפפת – "אבל אם היה להב גדול העולה ונכפף מגובה עליית הלהב והיו עצים מצויים שם, אין 

לה אומד אלא אפילו עברה אלף אמה – חייב" )שו"ע חו"מ סי' תיח סעיף ה(.
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סוגיה 21

שריפה שחצתה רחוב או נהר

)"דרך הרבים . . – סא,ב – דארעא מקרו"(

שאלת פתיחה: מסביב למדורה של משפחת אברמוב נחפרה תעלה קטנה ובתוכה שפכו מים, 

כדי שהמדורה לא תתפשט, ובכל זאת המדורה התפשטה. האם הם חייבים לשלם על נזקי 

השריפה*?

מטרה מרכזית: מחלוקות בפירוש המשניות )נהר, שלולית( והשוואה בין הדעות**.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

משנה – ט. סתם )ע"פ תוד"ה 'דרך הרבים'(.

גמרא – ז. זיהוי התנא. יא – מחלוקת – המחודש.

כללי פסיקה – ג. רב ושמואל. ו. הפוסקים.

דמויות: רב, שמואל, רבי יוחנן, רב יהודה.

פאה, שדה – אמת המים.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

רה"ר, מאן, ר"א, תנן, מ"ד, אע"ג, ליכא, אי, אית, ביה, אין, 

לית, מאי, התם, כ"ש, ארעא.

זיהוי הכותרות המועתקות מהמשנה. 

זיהוי ופיסוק בין מקור תנאי ואמוראי )לפי שפה(.

מאן תנא, תנן. תנן התם.מבנה

הקשר: מה ההקשר של המחלוקת בדיני פאה לגמרא דידן? 

)בשניהם שלולית מהווה הפסק, ויש מחלוקת בפירוש 

המילה(.

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה: מחלוקת – השוואה. 

מחלוקת – השוואה.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: לדעת שמואל אמת המים מסביב לשריפה – פטורה )וכן נפסק להלכה(. אמנם יש מחלוקת בפירוש 
הדברים: לפי פירוש רש"י )והרמ"א( כוונת שמואל להקל – אפילו יאור או הפסק אחר קטן של מים מפסיק, ופטורים. ]אבל לפי 

פירוש הרמב"ם )והמחבר( כוונת שמואל להחמיר – דווקא אם עברה נהר שהוא רחב ח' אמות ויש בו מים פטור[. 
ולכן למעשה, אי אפשר לחייב את משפחת אברמוב בנזקי השריפה, אלא אם כן הייתה זו מדורה גדולה מאוד, או במקום שאין 

להם רשות לשים מדורה כנ"ל.
** מה יסבור במקרה של השני. א. מה יסבור שמואל במקרה שאין בו מים )אינו הפסק(, ב. מה יסבור רבי יוחנן ביחס למקום 

שמי גשמים שוללים )אינו הפסק(.
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השוואה: התלמידים יבינו מדוע באמת המים – דווקא שיש הבנה, פרשנות והיסק

מים, ובנהר – אפילו שאין בו מים )כי רחב(.

ומה ההבדל בין נהר )שמספיק ח' אמות( לבין דרך הרבים 

)ט"ז אמות( ע"פ תוס' ד"ה 'מאן דאמר'.

ניתוח: התלמידים יבינו האם מחלוקת רב ושמואל היא רק 

בפירוש המשנה )אם מדובר ביאור קטן מלא מים, או בנהר 

ללא מים, כדעת הרא"ש( או גם בדין )ששניהם מדברים על 

נהר ברוחב שמונה אמות, רק ששמואל קורא לו "אריתא 

דדלאי" – כדעת הרמב"ם(.

התלמידים יבינו מה מהווה יותר הפסק – שלולית או אמת 

המים )אמת המים, כי השלולית נחשבת חלק מהשדה(.

הבנה: התלמידים ֵידעו את שני הפירושים במילה 

"שלולית", מלשון "שלל" – קיבוץ, או מלשון "שלל" 

חלוקה.

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו וינסחו את שתי 

המחלוקות ואת ההשוואה ההדדית בין הדעות.

הנהגה – ד. בכל דרכיך דעהו.ערכים

עזרים:

כותרת:  עברה  . . נהר – פטור

מה זה נהר?

מאן דאמר ... ומאן דאמר פירוש אומר

אע"ג ד______ מיא נהר ממש רב

אי ___ ביה מיא ___

אבל ____ ביה מיא ___

אריתא דדלאי שמואל
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תנן התם: "ואלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית".

מאי שלולית?

טעם מה יהיה הדין 

במקרה השני

פירוש אומר

__ ___ אמת המים מקום שמי גשמים 

שוללין שם

רב יהודה אמר 

שמואל

באגנו דארעא 

מיקרו

___ מקום שמי 

גשמים שוללים שם 

._________ __

אמת המים 

שמחלקת שלל 

לאגפיה

רב ביבי אמר רבי 

יוחנן

ֵאילו דברים משותפים יש לשתי המחלוקות? )שתי דעות, אחד מהם מדבר על אריתא דדלאי / 

אמת המים. בשתיהן עושה הגמרא השוואה מה תגיד דעה זו ביחס לחברתה.(

פינת הלשון: "שלולית" – מלשון שלל )קיבוץ של דברים(. גם השלולית היא התקבצות של 

מים. 

"אגפיה" – משתמשים גם כיום במילה זו: "אגפים" שונים שיש למוסד. הכוונה היא לצדדים, 

כי בדרך כלל כל אגף נמצא בצד אחר.

המלצה להכרת רש"י: לפעמים מביא שני פירושים )ד"ה 'אבל נכפפת'( ויש להשוות ביניהם, וכן 

לראות כיצד מתפרשת הסוגיה לכל אורכה לפי כל אחד מהפירושים.

הלכה: לדעת שמואל, אמת המים מסביב לשריפה – פטורה. אמנם יש מחלוקת בפירוש 

הדברים: לפי פירוש הטור – שמואל אינו חולק על רב ובא להקל יותר:  אפילו יאור או הפסק 

אחר קטן של מים מפסיק, ופטורים. ואילו לדעת הרמב"ם, שמואל בא להחמיר: דווקא עם 

עברה נהר שהוא רחב ח' אמות ויש בו מים, פטור. 

הלכה נפסקה כשמואל )כי הלכה כמותו בדיני ממונות במחלוקותיו עם רב(, ובפירוש דבריו 

– השו"ע פסק כהרמב"ם להחמיר, והרמ"א פסק כהטור להקל. למעשה, יוכל בעל המדורה 

להיפטר בטענת "קים לי )סבור אני(" כרמ"א. 

אם הייתה מדורה גדולה מאוד או במקום שאין רשות להדליק מדורה )כמו ברשות חֵברו(, 

יתחייב המבעיר.
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סוגיה 22

שריפה שיצאה משטח פרטי

)מתני' המדליק בתוך . . הלכה כר"ש(

שאלת פתיחה: משפחת שיין גרה בקומת שנייה בבית העשוי מעץ. 1. האם מותר לשכנם 

מקומת הקרקע להציב אח )תנור עצים( שבתוכו בוערת אש? 2. אם האח שרף את קומתם, 

האם יהודה יתחייב לשלם להם על קומת העץ*?

מטרה מרכזית: סיכום דעות )התנאים במרחק הדליקה(.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

דמויות – רבי אלעזר בן עזריה, רבי אליעזר, רבי עקיבא, 

רבי שמעון, שמואל, רב נחמן, רב יהודה, רב יוסף 

)התלמידים יכינו את הסדר באופן עצמאי באמצעות "אמר 

רב . .אמר רב... – רב ותלמיד(.

פאה, שדה – אמת המים.מושגים

בית עלייה, מעזיבה )עיין ברש"י(. כירה ותנור.

שיעורי חז"ל: טפח, אמה. בית כור

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

ר"א, לית, ליה, תנן.

חלוקה בין ברייתא לגמרא באמצעות השמות )תנאים או 

אמוראים(.

והתנן.מבנה

חלוקת המשנה לכאמד"ט.

חלוקת המשנה בב"מ לכאמד"ט.

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה: קושיה, השלמה, 

תירוץ. הלכה, הלכה.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: מותר ליהודה להציב תנור, בתנאי שיש הפסק בגובה שני מטר )ארבע אמות(. ולמרות זאת, אם בכל 
אופן נשרפה העלייה – האחריות עליו )או על הביטוח שהוא עשה על דירתו(.
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פרשנות: "לא יעמיד אדם" מי מעכב בעדו )רש"י ותוספות(.הבנה, פרשנות והיסק

התלמידים יבינו את דעת ר"ש כפי שהובנה בהוה אמינא 

וכפי שמובנת במסקנה. 

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את הדעות במשנה ואת 

ההלכה.

התלמידים יסכמו את הדינים והמחלוקת במשנה בב"מ )לא 

יעמיד אדם תנור וכו'(.

שמירת הגוף והנפש – א. בטיחות – אש 2.ערכים

המלצה להכרת רש"י: רש"י מיישב תמיהות ממהלך הסוגיה: ד"ה 'באמצע'.

הלכה – בשו"ע )חו"מ סי' תיח סעיף ב( נפסק שמשערין את גובה הדליקה ומרחקּה ולפי זה 

חייב )לא מוזכר ד' אמות, כי פוסקים כדעת רבי שמעון בזה, כפי שיתבאר בסוגיה 22(. מותר 

לאדם להציב תנור או כיריים בהפסק הנדרש כמצוין בסוגיה, ואם הזיק בכל אופן חייב.
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סוגיה 23

טמון באש

)"מתני' המדליק את... – סב, א – דמי שעורין בלבד"(

שאלת פתיחה: יוסי וזלמי שיחקו בגפרורים והדליקו צמחייה בחצר, האש התפשטה ושרפה את 

המחסן של השכנים. השכן טוען שבתוך קופסה במחסן היה ארנק ובו 2500 ₪. האם על יוסי 

וזלמי לשלם לו את הנזקים וגם את הסכום*? 

מטרה מרכזית: סיכום מחלוקת )רבי יהודה וחכמים( לפי שני אופנים )רב כהנא ורבא(.

ששת ההישגים בסוגיה

יסודות התורה 

שבעל פה

משנה – ח. מחלוקת בדין זה עצמו )"לפלוג ולתני בדידה"(.

דמויות: רב כהנא, ורבא.

'קים ליה בדרבה מיניה'.מושגים

בית – בירה.

שדה – מוריגין, כלי בקר.

אוצר מילים, 

קריאה והיגוי

ר"י, א"ל, אי,  הכי, סיפא, בד"א, תרתי, פליגי, נמי.

כללים: א בראש מילה על/עד: אנזקי, אדתני. אטמון.

התלמידים יבדילו בין קטעי משניות וברייתות לבין הגמרא.

אי הכי, אלא, לפלוג ולתני בדידה, בד"א, אלא, תנו רבנן.מבנה

חלוקת המשנה לרישא-מציעתא-סיפא.

חלוקה לכאמד"ט.

עריכת תרשים הסוגיה.

הבנה, פרשנות 

והיסק

הסבר: התלמידים ֵידעו את ההבדל בין גדי כפות ועבר סמוך ולהיפך, 

בדין ובטעם.

פרשנות – ה"תנו רבנן" מוכיחה כדעת רב כהנא או רבא )לכאורה – רב 

כהנא(? אם כך מדוע לא מובאת כסיוע לדבריו )רש"י ד"ה משלם(. 

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את מחלוקת רב כהנא ורבא

הנהגה – ה. בדיקה.ערכים

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: יש כאן שני דיונים: א( האם פטור או חייב ב'טמון'. ב( אם חייב על דבר שאינו רגיל להניחו שם. 
חכמים פוטרים בשניהם ורבי יהודה מחייב בשניהם. הלכה נפסקה כחכמים ולכן יהיה פטור ]ועיין בהלכה, שלהלכה פטור בטמון 
רק במקרה שנפלה הגדר שלא מחמת הדליקה ולא גדרה, ולפי זה יהיה חייב כאן מצד 'טמון', אבל אולי יהיה פטור אם אין הדרך 

להניח ארנק במחסן, וראה שם מה הדין אם הצית בכוונה[.
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 עזרים:

ברייתא: המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו

על מה חייב לשלם?

מהו הדין באיזה מקרה מודה דין אומר

א( אינו משלם אלא 

 ____ ___  _____

בלבד

ב( אינו משלם אלא 

___ _____ בלבד

א( במשאיל מקום 

לחֵברו להגדיש גדיש 

והגדיש והטמין

ב( להגדיש חטין 

והגדיש שעורין, 

שעורין והגדיש 

חטין, חטין וחיפן 

בשעורין, שעורין 

וחיפן בחטין

משלם את מה 

שבתוכו

רבי יהודה

משלם כל מה 

שבתוכו

מדליק בתוך של 

חֵברו

אינו משלם אלא 

גדיש של חיטין או 

של שעורין

חכמים

העשרה:

ה"עופות" המסתוריים

מעשה באדם שנסע לחו"ל ומסר את המפתחות לחברו, שישמור על ביתו. נכנס החבר וראה 

שהמקרר עובד, פתח את המקרר והנה הוא ריק. ניתק אותו מהחשמל כדי לחסוך לבעליו. 

והנה, כעבור מספר ימים נכנס שוב וסירחון היכה באפו. מסתבר שהוא לא בדק במקפיא לפני 

שניתק אותו והיו בו עופות שעכשיו התקלקלו והסריחו. פתח השכן את המקפיא, השליך את 

העופות לפח וניקה אותו.

כעבור זמן חזר בעל הבית ושמע משֵכנו את הסיפור, כולל את הבטחתו לתת את דמי העופות. 

בעל הבית החל לזעוק: "אוי לי! מה עשית?!".. מסתבר שבעל הבית הטמין בתוך העופות 

חבילות עם אלפי דולרים ועכשיו הם זרוקים באשפה!

השאלה היא, האם על השומר לשלם גם על הכסף הטמון בעופות?

לכאורה זה דומה לדין 'טמון', שאנו פוטרים בדבר שאין דרכו להטמין. ומכיוון שאין דרך 

להטמין בעופות, לא עלה על דעתו, ולכן יהיה פטור מלהחזיר את הכסף; הוא יהיה אולי חייב 

רק על דמי העופות בלבד.
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הלכה: "טמון באש פטור", אך זהו רק בכמה תנאים: א( שמדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בשל 

חֵברו, ב( שהייתה גדר ונפלה שלא מחמת הדֵלקה, והיה לו לגדור ולא גַדר. אבל אם  הגדר 

נפלה מחמת הדלקה, חייב, כי אישו משום חציו )וכל מה שמקילים זה רק למ"ד אישו משום 

ממונו, שבממון מצינו כמה קּולות ולא בנזקי גופו(. אבל באופן אחר וכ"ש בהולך ומדליק בשל 

חברו, חייב על כל דבר שדרך להטמין או להניח בבית, והוא שיטעון דבר שהוא אמוד בו, וישבע 

על כך )שו"ע חו"מ סי' תי"ח סעיף י"ג(. ואם הצית בכוונה, חייב גם על דברים שאין הדרך 

להניח שם )הש"ך(. 
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סוגיה 24

שומר שהוטעה בשווי הפיקדון

)אמר רבא הנותן דינר – או לא . .תיקו(

שאלת פתיחה: יודי נתן לשלום לשמור על פלאפון ממשחק. שלום שבר את הפלאפון וזרק אותו 

לאשפה, ויודי טען שזה היה פלאפון אמתי ורק אמר לו סתם שזה פלאפון ממשחק. האם על 

שלום לשלם לו כמו על פלאפון אמתי או ממשחק*?

מטרה מרכזית: הבנת הסברא "נטירותא דכספא קבילי עלי".  2. הכרת המושג "תקנת נגזל". 

3. הבנת משמעויותיהם ההלכתיות.

ששת ההישגים בסוגיה

התורה  יסודות 

שבעל פה

אמוראים – א. סמכות האמורא. 

דמויות – אמימר, רב אשי )חותם התלמוד תוך התייעצות 

עם חכמי דורו(.

שומר, תקנת נגזל נזקין – גרמא, גרמי, מסור.מושגים

מילים,  אוצר 

קריאה והיגוי

מאי,  הוה, גביה, נטירותא, דהבא, א"ל, אנן, פשיטא, לן, 

ליה, הכא, נמי, מילתא, בעי, אליבא, מ"ד, שקיל.

אותיות מתחלפות "דהבא" = זהב.

הכרת ההבדלים בין זכר לנקבה )אמר / אמרה( בין מדברים 

לנוכחים )אנן / אתון(.

זיהוי בין ציטוט )לשון הקודש( לדיון )ארמית(.

בעי, תיקו.מבנה

)שתי דעות בתוספות )ד"ה 'עשו תקנת נגזל'( לרב האי 

גאון – תיקו דממונא חולקין. לר"י – אין לחייב כלל(.

התלמידים יערכו תרשים הסוגיה.

____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: מדברי רבא עולה שאם הוא רק היה נאבד ולא נשמר כראוי, שלום היה יכול לומר ליודי "שמירת 
פלאפון ממשחק קיבלתי עליי. אילו הייתי יודע שזה פלאפון אמתי, הייתי שומר עליו כראוי". אבל אם הזיקו בידיים, יכול 

לומר לו יודי: "למה הזקת אותו בידיים?" ולכן חייב לשלם לו דמי פלאפון אמתי.
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פרשנות  הבנה, 

והיסק

עיון: סיפור הגמרא, קיז עמוד ב', על אדם שהלשין על 

תכשיט של רבי אבא, וחכמים חלקו האם פטור או חייב.

הסבר: התלמיד יבין את ההבדל בין 'הזיקה בידיים' לבין 

'פשעה ולא שמרה'.

התלמיד יבין את ההשוואה בין "חטין וחיפן בשעורין" לבין 

"של כסף הוא".

סיכום וניסוח: התלמידים יסכמו את דין רבא ומקורו, את 

דברי רב ושמואל ואת קושיית אמימר.

בין אדם לחברו – ו. לשון הרע.ערכים

הנהגה – ג. אמת.

עזרים:

טבלה לסיכום הגמרא מתוך מילותיה:

"הנותן דינר ____ לאשה ואמר לה הזהרי בו של ____ הוא"

פירוש טעם דין מקרה

משום דאמר לה: משלמת דינר_____ הזיקתו

דאמרה ליה:

נטירותא ד____ 

קבילי עלי

נטירותא ד____ לא 

קבילי עלי

משלמת של _____ פשעה בו

"אמר ליה רב מרדכי לרב אשי:

אתון בד______ מתינתו לה

אנן _________ פשיטא לן

חטין וחיפן בשעורין, שעורין וחיפן בחיטין אינו משלם אלא דמי שעורין בלבד

אלמא אמר ליה נטירותא ד____ קבילי עלי,

הכא נמי אמרה ליה נטירותא ד_____ לא קבילי עלי".
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הלכה: הלכה נפסקה כרבא, שכאשר אמר לחֵברו על דינר זהב שהוא דינר כסף – אם הזיקו 

בידים חייב. אבל אם פשע בו, משלם רק דינר כסף. וכתבו הפוסקים )סמ"ע ועוד( שזה דווקא 

כשיביא המפקיד הוכחה לכך, אבל כאן אין "תקנת נגזל", שהרי הוא בעצמו אמר שזהו דינר 

כסף. ]העשרה נוספת: והוסיף הרמ"א מקרה נוסף: שמעון קיבל ספרים מראובן להעבירם 

ממקום למקום ונלקחו במכס. טוען שמעון שראובן פשע, שאמר לו שאין לוקחים מכס 

מספרים, ואם היה יודע שלוקחים דמי-מכס לא היה מסכים להעבירם כלל. הדין עם שמעון, 

שהוא פטור[. )שו"ע חו"מ סי' רצ"א סעיף ד(.

*

תקנת מסור: 

לגבי מוסר נפסק שדנים דין דגרמי, אבל במקרה שהעדים אינם יודעים בכמה הוא מסר, 

מפני התיקו – אין להוציא ממון )ונחלקו הפוסקים מה תהיה כוונת הפסק שאין מוציאין ממון 

מספק, האם זה לתועלת שני הצדדים ואם הניזק תפס אין מוציאין מידו )כן פסק המחבר, 

כדעת הרמב"ם( או שזה רק לתועלת המזיק, שאין מוציאין ממנו, ואם הניזק תפס מוציאין מידו 

)הרמ"א, כהרא"ש( וראה גם בהלכה בסוגיה הבאה.
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סוגיה 25

טענת הנגזל

)"ההוא גברא... רוצה אני"(

שאלת פתיחה: במהלך טיול בנהר, זרק רובי למים דף מקופל שהיה בידו של לוי והדף נסחף 

ונעלם. לוי טוען שהיה בתוך הנייר הזה 100 ₪. האם על רובי לשלם לו*?

מטרה מרכזית: סיכום בעל פה של מהלכי הסוגיות

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

גמרא – יט. דימוי מילתא למילתא.

דמויות: רב )ששמו היה אבא אריכא(. שמואל. רב אשי 

)עורך הגמרא ותלמידיו(.

כללי פסיקה – ו. ספק ממון. ז. מחבר ורמ"א.

ידע עולם: בית – בירה. גזלן, חמסן, מכירה )תלוה וזבין(.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

גברא, חבריה, אתא, מריה,  הכי,  הוה, גוה, יתיב, ביה, 

כי, האי, לאו, מתניתין, תנן,  אי, הכא, מי, אינשי, אי, נמי,  

איניש, גביה, שקיל, יהיב, קשיא, הא.

כללי מילים: נ' מתחלף בל' – מרגניתא )נהמא(.

פיסוק: התלמידים יחלקו את הסוגיה לשלושה חלקים.

לפי "אמר ליה", תחילת משפט ולפעמים תחילת קטע 

)כאשר זה דיון בין שני דוברים חדשים(, לפי תיקו – סיום 

קטע.

מילות מפתח: ההוא גברא, מאי, תיקו, אמרי לה, והאמר, מבנה

לא קשיא, אי נמי.

הקשר: התלמידים יבינו את ההקשרים בין שלושת קטעי 

הגמרא לנושא. )שני הקטעים הראשונים שייכים לדין 

הבירה במשנה, הקטע השלישי קשור לכאורה, מצד 

העובדה שהשאלה נשאלה מרב אשי(.

התלמידים יערכו תרשים של הסוגיה.
____________________ 

* תשובה בסיום הסוגיה: הגמרא מסתפקת במי שהשליך כספת של חברו למים, והניזק טוען שהייתה בה מרגלית, האם רגילים 
אנשים להניח מרגלית בכספת ונשארת בספק. מדברי רוב המפרשים )ראה בהעשרה( מובן שהספק הוא בכל מקרה שהניזק 

הזיק דבר שאין רגילים להניח בתוכו – וכיון שזה נשאר בספק לכן אי אפשר להוציא 100 ₪ מלוי )אולם אם לוי תפס מרובי 100 
₪ – אם לוי אינו אמוד שיש לו 100 ₪, ודאי מוציאים מרובי. אם לוי אמוד בכך, זה מחלוקת הפוסקים אם מוציאים מלוי או לא. 

]ראה בהלכה שלפי המחבר לא מוציאים, ולפי הרמ"א מוציאים מלוי ומחזירים לרובי. וראה שם – שאם ללוי יש עדים שראו 
שם את ה-100 ₪ בתוך הנייר, שזה גם תלוי במחלוקת הפוסקים וכאן יהיה להיפך: לפי המחבר, מוציאים מרובי כי ההיזק ודאי. 

לפי הרמ"א, לא מוציאים מרובי כי לוי פשע בכך שהניחם במקום לא ראוי([.
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הסבר והשוואה: התלמידים יבינו את ניסיון ההשוואה של הבנה, פרשנות והיסק

מרגינתא לבירה ואת היתכנות ההבדל ביניהם.

סיכום וניסוח: התלמידים יערכו סיכום בכתב ובעל-פה 

לשלושת חלקי הסוגיה.

ב הנהגה – ד. לא לחמוד.ערכים

עזרים:

סיכום השאלות והתשובות בסוגיה

להעיר שרוב השאלות הם מתלמידיו או חבריו של רב אשי, עורך הגמרא

מסקנה תשובה שאלה שם השומע שם האומר

תיקו אי דקא טעין 

___ הכא נמי, 

הכא דק טעין 

______ מאי?

מי ____ אינשי 

מרגניתא 

בכספתא

 או ___

לאו היינו 

מתניתין דתנן 

ומודים חכמים 

לרבי יהודה 

במדליק את 

הבירה שמשלם 

כל מה שבתוכו 

שכן דרך בני 

אדם להניח 

בבתים

1. רב אחא 

בריה דרבא

2. רב אשי

1. רבינא

2. רב אחא 

בריה דרבא

חזינא אי איניש 

____ הוא דאית 

ליה ___ _____

אי נמי איניש 

_____ הוא  

ד______ אינשי 

גביה 

_______ _____

ואי ____ לאו כל 

כמיניה

טעין כסא 

דכספא בבירה 

מאי

רב אשי רב יימר
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שאלה: אי יהיב 

דמי ___ קרית 

ליה? והאמר רב 

הונא תלוה וזבין 

– זביניה ____!

תשובה: ___ 

____

הא _____ רוצה 

אני

הא ד___ ____ 

רוצה אני

חמסן ___    ___

גזלן ___ ____ 

______

מה בין ______ 

ל_____?

רב אשי רב אדא בריה 

דרב איויא

העשרה:

העמקה: מה צדדי הספק בכספת? כפי שנראה בפשטות, השאלה היא האם הדרך להניח 

מרגלית בכספת או אין הדרך להניח. אם הדרך להניח – נאמן. ואם לא – לא נאמן. כך אכן 

פירש המהרש"ל ולפי זה הוא פסק שאם הניח את המרגלית בסל או בכד וכדומה – יהיה המאבד 

פטור, כי בזה ודאי אין רגילּות להניח.

אבל התוס' )ד"ה 'מי מנחי'( וכן רוב המפרשים פירשו, שהספק הוא אפילו אם וודאי הדבר )ויש 

עדים( שהוא הניח בכספת, כי צדדי הספק הם: האם על המאבד להעלות על דעתו שאולי יש 

שם מרגלית ולכן יש לחייבו, או שזה לא משנה לנו, כי אפילו אם אין הדרך להניח נטען למזיק 

– מדוע היית צריך להזיק, ולכן נחייבֹו בכל מקרה. ולפי זה הספק הוא גם בכד או חמת וכדומה. 

וכן פסקו המחבר והרמ"א שגם בכד וסל זה ספק ואין מוציאים מיד המזיק )ועיין בהלכה את 

מחלוקתם במקרה של תפיסה(.

סוד הצלחתו של בעל החנות

שתי חנויות מכולת היו משני עברי הכביש. האחת הצליחה מאוד והשנייה – לא. פעם נפגשו 

שני החנוונים, והאחד שאל אותו חברו: "מדוע אצלך יש תמיד תור ארוך ואליי אף אחד לא 

נכנס, מה הסוד שלך?". ענה לו המתחרה: "זה פשוט מאוד. אתה עסוק בניהול שתי חנויות; 

כל הזמן אתה מסתכל על החנות שלי לראות מי נכנס ומדוע, וֵאילו מבצעים יש אצלי בחנות, 

ובמקביל אתה גם מנהל את החנות של עצמך, אבל כמעט לא נשאר לך זמן להשקיע בשלך... 

ואילו אני מנהל רק חנות אחת – את החנות של עצמי. לכן אני מצליח".
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הלכה:

דבר שדרך להניח – הנוטל כיס חֵברו והשליכו למים או לאש או שמסרו ליד אנס – הניזק 

נשבע כמה היה בו ונוטל. והוא שיטעון דבר שהיה אמוד בו, או שרגילים להפקיד אצלו ודרכם 

להניחם בכיס.

דבר שאין דרך להניח – אבל אם אין דרכם להניחם בכלי זה, כמו חמת )כד( או סל מכוסים, 

וטען שהיו שם מרגליות – הגמ' נשארה בתיקו אם נאמן ולכן למעשה אינו נאמן בשבועה, כי 

מספק אי אפשר להוציא ממון. 

]יש עדים – העשרה: אם יש עדים המעידים שהיו שם מרגליות – המחבר: חייב. הרמ"א )ע"פ 

תוס' ד"ה 'מי מנחי'(: פטור, כי הניזק פשע בכך שהניחם במקום שאינו ראוי לו([.

תפס הניזק – נחלקו הפוסקים כשתפס הניזק ממון של המזיק, במקרה של ספק, האם מוציאים 

מידו: המחבר )כהרמב"ם(: אין מוציאים מידו, אבל צריך להישבע )כדין ספק ממון שלדעתו לא 

מוציאים מיד המוחזק בו(. הרמ"א )כהרא"ש(: מוציאים )כדין ספק ממון שלדעתו לא מוציאים, 

ותפיסה אינה מועילה(.
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סוגיה 26

שריפה מנר חנוכה

)סב, ב – "מתני' . . כסוכה וכמבוי"(

שאלת פתיחה: מנדי התבקש על ידי חברו אלי לסייע לו בבדיקת חמץ. במהלך הבדיקה 

התלקחה אש מהנר של מנדי ושרפה את הספה. האם על מנדי לשלם לאלי על הספה*?

מטרה מרכזית: אופן דיוק ההלכה מהמשנה )"שמע מינה . . לא, לעולם אימא לך"(**

ששת ההישגים בסוגיה

התורה שבעל  יסודות 

פה

אמוראים – ט. דרש.

גמרא – ד, טעם. כללי פסיקה – ו. ספיקא דממונא. ז. מחבר 

ורמ"א.

דמויות: רבא ורבינא.

סוכה, מבוי.מושגים

קריאה  מילים,  אוצר 

והיגוי

שמיה, ש"מ, אי, סלקא, אמאי, לימא, ליה, הוה, לאו,  

אימא,  אמרי, אפי', כולי, האי.

שמע מינה, אמרי, לעולם.מבנה

חלוקת המשנה לרישא-מציעתא-סיפא, כאדמ"ט.

פרשנות: התלמידים ֵידעו את ההבדל בין הבנת רבינא שמיה הבנה, פרשנות והיסק

דרבא בטעם שפטור )כי יש מצווה דווקא שם( לבין הבנת 

רבא )כדי לא להטריחו(.

סיכום וניסוח: התלמידים ֵידעו לסכם ולנסח את דיוק 

רבינא שמיה דרבא ואת דחיית הגמרא והאם הדבר נפסק 

להלכה.

הנהגה – ח. ויגבה ליבו בדרכי ה' ערכים

יראת שמים – ד. זיעה של מצוה.

____________________ 

* * תשובה בסיום הסוגיה: לכאורה, לפי חכמים – חייב למרות שזוהי מצווה. לפי רבי יהודה – לכאורה פטור כי עשה ברשות 
מצווה. אך יש לחלק ולומר כי כאן היה עליו להיזהר ואין לפטור אותו בגלל שעשה מצווה גם לפי רבי יהודה.

** התלמידים יבינו את העיקרון שלא ניתן להכריח הלכה מתוך דיוק בדברי המשנה )"שמע מינה"(, אלא אם כן לא ניתן לתת 
טעם אחר לאותו דיוק. 
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העשרה:

סיפורים על מבצע "פרסומי ניסא" של הרבי והשפעתו הגדולה.

הלכה: הלכה שאם הניח נרו מבחוץ, גם אם זה נר חנוכה – חייב, שהיה צריך לשמור על נרו 

)שו"ע סי' תיח סעיף יב(.

למרות שהוכחת רבא נדחתה, כיון שהלכה תמיד כרבא, פוסקים להלכה, שיש מצוה להניח את 

נר חנוכה )הלהב( בתוך עשרה טפחים, אבל דווקא למעלה משלושה )המשנ"ב מביא מהפר"ח 

שבדיעבד יצא בלמטה מג'(. בפועל, בגלל שמניחים כיום בתוך הבית וחוששים לילדים קטנים, 

לפעמים מניחים למעלה מעשרה. אבל אם אפשר, יש להשתדל להדליק דווקא בפחות מעשרה 

טפחים.

אין להניחה למעלה מעשרים אמה, שאז לא יצא )כיון שהעין לא שולטת. לכן גם החנוכיות 

הגדולות שעושים ברחוב לא יעלו על גובה עשרים אמה )9.6 מטר(. ואם יעלו על גובה זה, 

יהיה אסור להדליקם בברכה )שו"ע תרע"א סעיף ו(.



85

טבלת ביאורי מילים ו'מילות מפתח'

להקנייה בכיתה ה'

מילות מפתח

התלמידים יהיו בקיאים ב75 מילות מפתח 

ומשמעויותיהן:

איבעיא להו, איבעית אימא, אי הכי, איכא 

דאמרי, איידי, אימא, אי נמי, אימא סיפא, 

איתיביה, איתימא, אלא, אמאי, אמר מר, 

אמר רב, אמרי, אמרי לה, אמר לך, אפילו 

תימא, אתמר, במה דברים אמורים, בעי, 

בעא מיניה, בשלמא, דיקא, ההוא גברא, 

היכי דמי, הכא במאי עסקינן, הכי השתא, 

הכי קאמר, הכי קתני, הניחא, ואומר, 

ואימא, ואימא הכי נמי, והאמר, והלכתא, 

והתניא, והא תנן, וכי תימא, ותו, כי הא, 

לא מבעיא, לא צריכא, לא קשיא, לא 

שנו, לימא, לפלוג וליתני בדידה, לעולם, 

מאי, מאי איריא, מאי טעמא, מנא הני 

מילי, מאי לאו, מאי קאמר, מאן תנא, מהו 

דתימא, מתקיף, פשיטא, צריכא, צריכי, 

קמ"ל, שאני, שמע מינה, שנאמר, תא 

שמע, תיקו, תנא, תנו רבנן, תני, תניא 

כוותיה, תניא נמי הכי, תנינא להא, תנן, 

תנן התם.

ביאורי מילים

התלמידים יהיו בקיאים בכ-150 מילים 

בסיסיות:

אורחא, אחרינא, אטו, אי, איבעיא, 

איבעית, איידי, איכא, אילימא, אימא, 

אין, איניש, אינשי, איצטריך, אית, 

איתביה, איתימא, אליבא, אמאי, אמינא, 

אמרי, אמרינן, אנא, אנן, ארעא, אשכח, 

אתא, אתמר, בהו, בעי, בעו, בעינן, בר, 

בשלמא, בתר, בתרא, גברא, גביה, גוה, 

דהבא, דידיה, דידן, דלמא, דמי, הא, האי, 

הדר, הוה, הוו, הכא, הכי, היכא, היכי, 

הלכתא, הניחא, הני, הנך, השתא, התם, 

והאמר, ותו, זיל, זימנא, חבריה, חד, חזי, 

טעמא, טעמיה, טפי, יהיב, יומא, יתיב, 

כולי, כותיה, כי, כתיב, לאו, לאפוקי, 

לאתויי, להו, ליה, ליכא, לימא, לישנא, 

לית, למימר, לן, לקמיה, מאן, מי, מילי, 

מילתא, מינה, מיניה, מכדי, מנא, מנלן, 

מצי, מציעא, מר, מריה, מרייהו, מתיב, 

מתניתין, ניחא, נטירותא, נינהו, נמי, 

נפקא, סיפא, סלקא, עבד, עייל, עלמא, 

עסקינן, פליגי, פשיטא, צריכא, צריכי, 

קא, קאי, קאמר, קיימא, קמא, קרא, 

קשיא, קתני, רחמנא, רישא, שאני, שכיח, 

שמיה, שנא, שנו, שפיר, שקיל, שקול, 

תא, תיובתא, תימא, תלת, תנא, תניא, 

תנן, תרי, תרתי.
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מילות מפתח

התלמידים יהיו בקיאים בפירוש המילולי של המילה, במשמעותה ובהגדרתה.

משמעותפירוש מילולימילההגדרה

שאלת ספק שנשאלה בבית נשאלה להם.איבעיא להושאלה

המדרש, מכילה שני צדדים.

איבעית תשובה

אימא

תירוץ נוסף.אם רצונך אמור.

קושיה על תשובה, מכך שלפיה אם כך .. )קשה(אי הכיקושיה

עולה קושיה אחרת

על ידי )ששנה כך שנה איידיתשובה

גם כך(

אין לדייק מהקטע במשנה הוא 

כי הוא נשנה אגב קטע אחר

איכא השלמה

דאמרי

נוסח אחר בסוגיה.יש שאומרים.

אפשרות נוספת.אם גם.אי נמיהשלמה

פתיחה לסתירה.תאמר את סוף המשנה.אימא סיפאקושיה

האמורא מקשה על אמורא אחר השיבואיתיביהקושיה

ממקור תנאי

אם תאמר / יש אומריםאיתימאהשלמה

פתיחה לשינוי, בדרך כלל בא לא כך אלא אחרת.אלאתשובה

בתירוץ.

פתיחה לשאלת בירור הטעם.על מה, למה?אמאישאלה

ציטוט מהברייתא לצורך דיון.אמר האדון.אמר מרפתיחה

פתיחת מימרא.אמר רבפתיחה

פתיחה לאמירת רבים )פעמים אמרו.אמריתשובה

רבות היא פתיחת תשובה(.

יש אומרים את השמועה באופן אומרים להאמרי לההשלמה

שונה

אילו היה כאן היה אומר אמר לךתשובה

לך

מתרצים קושיה שנשאלה על 

חכם שלא בפניו 
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פסיקת הלכה בסיום הסוגיהוהלכהוהלכתאסיום 

שלילת סברא שהייתה ניתנת ואם תאמרוכי תימאהשלמה

להיאמר

ורמי אינהו, השלך ורמינהוקושיה

אותם.

סתירה בין שני משניות/ 

ברייתות.

שאלה נוספת.ושוב.ותוקושיה

פתיחה לדוגמה.כמו זו.כי האהשלמה

לא אמרנו )אלא רק לא אמרןהשלמה

במקרה כזה( .

אוקימתא בדברי האמורא.

דבר המובן מאליו, מובא לא צריך )לומר(לא מבעי השלמה

כהקדמה לדבר החידוש שמובא 

אח"כ

– לא )כפי שחשבנו לא צריכאתשובה

אלא(, צריך!

אוקימתא במקרה מסוים.

התחלה של תשובה.- לא קשה.לא קשיאתשובה

לא שנו השלמה

אלא -

)רק במקרה מסוים( אוקימתת לא שנינו במשנה, אלא.

בכוונת המשנה.

ניסיון פירוש או אוקימתאאולי נאמרלימאשאלה

מה הפירוש?מה?מאישאלה

הבנה ראשונית, שאחר כך נדחיתהאם לאמאי לאוהשלמה

מה הוראה / תפיסה היא מאי איריאקושיה

זו.

למה דווקא נקט דבר זה ולא 

אחר?

שאלת בירור.מה הטעם.מאי טעמאשאלה

בירור כוונת הדבריםמה הוא אומר?מאי קאמרשאלה

שאלת בירור מיהו התנא של מיהו התנאמאן תנאשאלה

המשנה

לולי דברי החכם, היה ניתן לומר מהו שתאמרמהו דתימאהשלמה

באופן אחר

מנא הני שאלה

מילי

שאלת בירורמניין אלו הדברים.

קושיה מהיגיוןמתקיףקושיה



88

העמדה באוקימתא שהייתה אפילו תאמראפילו תימאתשובה

נראית בלתי אפשרית

כשבא בתחילת סוגיה – פתיחה נאמר.אתמרפתיחה

למחלוקת אמוראים.

במה דברים השלמה

אמורים

צמצום דין המשנה למקרה -

מסוים

בעי, בעא שאלה

מיניה

שאלת יחיד.שאל, שאל ממנו.

בשלמא . . קושיה

אלא

בשלום )נוח( ל)דעה 

זו( אבל לדעה האחרת 

קשה.

פתיחה לקושיה שהיא רק לפי צד 

או דעה אחת.

הוכחה מדקדוק לשון המשנה או מדוקדקת גםדיקא נמיסיוע

הברייתא

הא גופא קושיה

קשיא

סתירה פנימית.זו בעצמה קשה.

פתיחה לסיפור.אותו אדם.ההוא גבראפתיחה

שאלת בירור המקרה.איך מדובר?היכי דמישאלה

הכא במאי תשובה

עסקינן

תשובת אוקימתא.כאן במה אנו עוסקים.

איזו השוואה )כך, הכי השתאקושיה

עכשיו?(

קושיה מכך שאין להשוות בין 

המקרים או הדינים

הכי קאמר, תשובה

אימא

אנו מפרשים את כוונת המשנה כך אומר, אמור.

וכאילו "מוסיפים" בה מילות 

פירוש.

פתיחה לקושיה שהיא רק לפי צד זו נוחההניחאקושיה

או דעה אחת.

ראיה מפסוק נוסף-ואומרהשלמה

ניסיון תשובה שבדרך כלל נדחה ואומרואימאשאלה

קושיה ממימרא של אמורא.והרי אמר.והאמרקושיה

תחילת תיובתא )קושיא והרי שנינו במשנה.והא תנןקושיה

ממשנה(.
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התחלת שאלה.פשוט.פשיטאשאלה

צריכא / תשובה

צריכי

הסברת החידוש שבדברצריכה, צריכים

השמעת חידושמשמיע לנוקמ"להשלמה

תחילת תשובה מבארת.שונה )אינו דומה( .שאניתשובה

ניסיון הוכחה.שמע )הבן( ממנה.שמע מינהסיום

מקור לדברי המשנה מהתורהשנאמר בפסוק בתורהשנאמרסיוע

ניסיון פשיטת הבעיא ממשנה.בא ושמע.תא שמעסיום

סיום ללא תשובה.תעמוד.תיקוסיום

פתיחה לתוספתא קצרה.שנה.תנא פתיחה

פתיחה לברייתא ששנה תנא או שנהתניפתיחה

אמורא מסויים

תוספתא המרחיבה את המשנה.שנו רבותינו.תנו רבנןפתיחה

תניא סיוע

כוותיה

סיוע מברייתאשנויה כמותו

תניא נמי סיוע

הכי

סיוע ממשנה / ברייתא.שנינו גם כן, כך.

פתיחה להוכחה או לתיובתא.שנינו במשנה.תנןפתיחה

פתיחה לציטוט ממשנה במסכת שנינו שם.תנן התםפתיחה

אחרת.
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יסודות התורה שבעל פה

תורה שבכתב

א. מחדשת – כל מילה בתורה מדויקת מאת השם, ובאה ללמדנו )"לאתויי"(. אם מילה נראית 

מיותרת – הרי זה כדי ללמד עניין אחר. 

ב. לשון מדויקת - בלשון התורה גם במילה )אחר במקום חבירו( גם באות )בשדה במקום 

שדה(, וגם במיקום המילה )גבי וביער או גבי תשלומין( )כל זה בסוגיה 10(.

ג. כפל לשון - כל מילה בתורה מדויקת כאשר התורה כופלת את הלשון כמו "השב", "תשיבם" 

בא ללמד )זוהי דעת ר"ע אבל רבי ישמעאל בפסוקים מסוימים )ויש אומרים שבכל הפסוקים( 

חולק ואומר ש"דיברה תורה כלשון בני אדם"(.

ד. 'איידי' – יש האומרים כי כאשר התורה חוזרת על אותו לשון בפעם שניה אין בהכרח ללמוד 

מזה כי זה לתיקון והשוואת הלשון )"איידי דכתב רחמנא .. כתב.."( )סוגיה 17(.

ה. משלימה - "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר". הוי אומר במקום השני 

משלימה את כוונתה במקום הראשון )כמו שבשמואל נאמר "חלקת שעורים", בדברי הימים 

נאמר "חלקת עדשים", הכתובים האלו משלימים זה את זה ובאים ללמד. בהתאם לפירושי 

חז"ל השונים, סוגיה 19(.

ו. צריכותא - כאשר התורה מביאה מספר דוגמאות לאותו דבר )כמו "קוצים", "גדיש", 

"קמה" ו"שדה", סוגיה 17( נשאלת השאלה "למה לי?", התשובה לכך נקראת 'צריכותא', כל 

הדוגמאות נצרכות ויש בהם חידוש. 

ז. מידות שהתורה נדרשת בהן: מלבד הלימוד הפשוט מכל מילה, חז"ל קיבלו במסורת את 

המידות )הכללים( על ידם דורשים את דברי התורה הקדושה ולומדים מהם דינים נוספים. 

מהיסודיים שבהם: 1. 'קל וחומר' – התורה תכתוב את הדין המחודש יותר )חמור( וממנו נלמד 

מסברה והגיון את הדין הפחות מחודש )קל(. 

ח. מתפרשת בתורה שבעל פה – הקב"ה מסר את פירושי התורה בעל פה, וכן את הכללים על 

ידם יפרשו חכמי ישראל בכוח עצמם את התורה שבכתב.

ט. דרך הפשט ודרך הדרש: יש פרד"ס התורה, פשט רמז דרש וסוד. יש קטעים מסוימים 

בתנ"ך, שמתוכם מובן, וכן מקובל במסורת, שעיקר כוונתם לדרש שנתנו בהם חכמים ולא 

לפשוטם.

משנה

מהותה

א. מסורת התורה שבעל פה – המשנה היא מסורת התורה שבעל פה שהועברה מרב לתלמיד, 

ושוננה בעיקר בידי חמשת תלמידי רבי עקיבא )רבי יהודה, רבי יוסי, רבי מאיר, רבי שמעון, 
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רבי אלעזר(. רבי יהודה הנשיא קיבץ את כל המסורות וערך מהן נוסח אחיד מבורר.

ב. סדרי משנה. המשנה מחולקת לשישה סדרים, לפי שישה נושאים כלליים )שראשי התיבות 

שלהם הוא "זמן נקט": זרעים )דינים הקשורים בצמחי האדמה והפירות(, מועד )הלכות זמני 

ומועדי השנה(, נשים )הלכות המשפחה, בין איש לאשתו(, נזיקין )הלכות שבין אדם לחֵברו(, 

קדשים )עבודת המקדש( טהרות )טומאה וטהרה(. כל סדר כולל מסכתות שהן נושאים בתוך 

הנושא הכללי )כמו נזיקין – סנהדרין )בית הדין הגדול(, אבות )ענייני דרך ארץ(, נזיקין(.

ג. מסכת נזיקין, בבא מציעא. מסכת נזיקין )בתוך סדר נזיקין יש גם מסכת נזיקין( היא מסכת 

גדולה שעניינה דינים ומשפטים בין אדם לחֵברו. הגמרא חילקה אותה לשלושה שערים 

)מסכתות(: בבא בתרא )שער אחרון( העוסקת בשותפויות ומכירות, בבא מציעא )שער אמצעי( 

העוסקת בממון של השני שבא לידי בתור מציאה או בתור פיקדון וכדומה, ולענייננו, מסכת 

בבא קמא )שער ראשון( העוסקת בדיני נזקים.

מאפייניה

ד. מתומצתת – המשנה נשנתה בקיצור ובתמציתיות, כדי שיוכלו כל התלמידים מדור לדור 

לשננה בעל פה ולזוכרה. האמוראים, מפרשי המשנה, פירשו את כוונתה ולפעמים שילבו 

בתוכה מילות קישור או משפטים נוספים כדי לפענח את כוונתה הקדושה )זהו הנקרא: "חסורי 

מחסרא והכי קתני" או "הכי קאמר"(.

ה. יש בה חידוש - עקרון החידוש שיש בתורה שבכתב נכון גם ביחס למשנה: הלכה המובנת 

מאליה לא נכתבה )ואם כן, תישאל השאלה "פשיטא!"(, אלא אם כן יש בה חידוש )"מהו 

דתימא ... קמ"ל(. כך גם כאשר ההלכה נאמרה כבר במשנה אחת תישאל השאלה מה החידוש 

הלא שנינו זאת כבר פעם אחת )"תנינא חדא זימנא"(!.

ו. מדויקת - כאשר המשנה נוקטת לשון מסוים, יש בכך הוראה )"קתני . . רואין אותה וכו' ולא 

קתני בשישים, סוגיה 11( וכן כאשר המשנה נותנת דוגמה מסויימת  )כמו  "הכונס צאן" במקום 

"שור" בו עסקה עד עתה(( ניתן להבין שזה דווקא ובא למעט דין אחר.

ז. מניינה – כאשר משנה )או ברייתא( נותנת מניין לדברים, זה מלמד שבא למעט דברים 

אחרים.

ח. מחלקת בדין זה עצמו - כאשר המשנה רוצה להביא דוגמה שדעה אחת מודה לשניה, היא 

תעדיף להביא דוגמה מאותו מקרה עצמו )ע"י הקדמת ההסתייגות "במה דברים אמורים( לפני 

שתביא דוגמה ממקרה אחר. אם היא מביאה דוגמה ממקום אחר זה מצביע שבמקרה זה עצמו 

אין חילוק )'אדתני . . לפלוג ולתני בדידה", סוגיה 23(. אלא אם כן יש לה סיבה אחרת הגורמת 

לה להביא דוגמה ממקום אחר.

ט. סתם משנה - רבי יהודה הנשיא הוא עורך ששה סדרי משנה, אך ערך את המשניות שקיבל 

מרבותיו וכמעט לא הכניס בתוכם את דעת עצמו )ובעיקר הכניסה בתוספתא על המשנה(. את 

עיקר נוסח המשנה לקח מרבי מאיר. ולכן "סתם משנה רבי מאיר", נעדיף להעמיד סתם משנה 
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כדעת כולם, ובמיוחד כדעת רבי מאיר וכדעת רבי. להלכה אנו פוסקים ש"הלכה כסתם משנה", 

ואם יש אחר כך מחלוקת  הלכה כסתם? )תוספות ד"ה דרך הרבים סוגיה (.

י. תנא קמא -  כאשר המשנה מביאה הלכה בסתם ואחר כך שם תנא החולק על ההלכה, אנו 

נכנה את הדעה הראשונה בשם 'תנא קמא' )התנא הראשון( או 'חכמים'.

מדרשי הלכה

התנאים סדרו את חידושי התורה שבבתי מדרשיהם על סדר המקראות במדרשים, כמו 

'מכילתא' 'ספרא', 'ספרי'. אחד מלשונות המדרש המפורסמים: "אין לי אלא . . מניין, תלמוד 

לומר . . מכל מקום".

ברייתא 

א. עניינה – מלשון 'ברא' )בחוץ(, משום שלא נכנסו על ידי רבי בשישה סדרי משנה. אחת 

הסיבות לכך, הוא האריכות שיש בהם.

ב. חשיבותה – בגלל שהברייתא מפורטת יותר מהמשנה, היא משמשת כגורם מרחיב להבין 

את המשנה המתומצתת. לכן האמוראים השוו בין המשניות לברייתות כדי לברר את ההלכה 

באמצעות הברייתות.

תוספתא 

תוספתא קצרה – רבי יהודה הנשיא לא הכניס כמעט מדברי עצמו בתוך המשניות, אלא ְׁשנאם 

בתור הוספה על דברי המשנה. זוהי התוספתא הקצרה שסימנה 'תנא' )ראה סוגיה 14(. 

ולפעמים אומרים 'כאן שנה רבי' )סוגיה 22(.

אמוראים

א. אמורא = מפרש. אמורא פירושו מתורגמן. אין סמכותו כתנא והוא אינו יכול לחלוק על 

תנא אלא רק לפרשו. כאשר אמורא מחדש הלכה או מתרץ שאלה, עליו להביא סיוע ממשנה 

או ברייתא. דברי האמורא צריכים להתאים עם דברי המשנה )"לימא תהוי תיובתא דרבא" 

סוגיה....( כאשר מביאים הוכחה ממשנה זה יותר חזק מאשר הוכחה מדברי אמורא )אנן 

ממתניתא פשיטא לן"(.

ב. סמיכה – היו חמישה דורות של תנאים וחמישה דורות של אמוראים בארץ ישראל, ובבבל 

היו שבעה דורות של אמוראים. זיהוי אמוראי ארץ ישראל ואמוראי בבל לפי המקום שהוזכר 

בו )נהרדעא או טבריה וכיו"ב( או לפי התואר: רב )או מר( הוא מבבל, ורבי הוא מארץ ישראל, 
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לפי שכאשר הוסמך רב בארץ ישראל הוסיפו לו האות י' וָהפך ל'רבי' )וסימנך רב = בבל, רבי = 

ישראל(.

ג. מרב לתלמיד – התורה שבעל פה הועברה בעל פה מרב לתלמיד. התלמידים דייקו לומר 

בדיוק ממי הם שמעו את ההלכה, כדי לשמור על רצף המסורת ומהימנותה. לפי שמו של מי 

שהעביר ושם רבו, ניתן לדעת מי היה רב ומי תלמיד )כאשר אומרים "אמר רב.. אמר רב.." הרי 

זה רב ותלמיד. כאשר אומרים "אמר רב .. משום רב.." הרי זה רק שאמר משמו אך לא שמע 

ממנו ישירות(.

ד. נוסחאות – ה'תורה שבעל פה' הועברה בעל פה מרב לתלמיד ולכן יש נוסחאות שונות 

)"איכא דאמרי"(. או כי הרב חזר בו, או כי כל אחד זכר אחרת. וכן "אמרי לה" – אומרים לה, 

לשמועה, בנוסחה אחרת.

ה. סימנים לזיכרון – כיון שהמסורת הועברה בעל פה, עשו חכמים סימנים לזכרות ההלכות 

)עיקרון הסימנים, בחירת אות או מילה מרכזית מתוך כל קטע והרכבתם יחד למילה, או 

למשפט וכיו"ב(. כמו העברת התורה שבעל פה – היו מעבירים דברים אפילו שונים בתכנם אך 

היה להם צד שוה כמו "דן כר"מ ופסק כר"ש" אפילו שהם שני עניינים שונים.

ו. 'לשיטתו' – לכל חכם הייתה שיטה ודרך משלו, שלפיה פסק בכל הסוגיות הנוגעות לעיקרון 

זה.

ז. חידוש – הלכה שאין בה חידוש לא תיאמר בבית המדרש. כאשר אין רואים את החידוש, 

נשאלת השאלה "פשיטא". התשובה לכך היא: "לא, צריכא" – הדבר נצרך, מחודש. ללא 

החידוש הייתי אומר )"מהו דתימא"( שהדין הוא שונה, ולכן בא החידוש להשמיענו שאין הדין 

כן )קא משמע לן(. 

ח. 'לא מבעיא קאמר' -  החידוש יכול להיות בשתי אופנים: א. דוקא קאמר – בא למעט מקרים 

אחרין )כמו נחבטה ולא אכלה( ב. 'לא מבעיא קאמר' – כלומר בא להוסיף מקרה מחודש, נוסף 

על האחרים שהם מובנים מאליהם. כמו אפילו נחבטה ואצ"ל שאכלה חייבת(. )רואים זאת גם 

בהמשך הסוגיה, שמ"ד הוחלקה 'דוקא קאמר', ומ"ד דחפתה - 'לא מבעיא קאמר'(.

ט. "דרש" – אחד מהדרכים להעברת התורה שבעל פה הייתה באמצעות הדרשה בבית הכנסת 

להמון העם.

גמרא

א. עניינה –"גמרא" – היינו מסורת. מלשון "גמרא גמירי להו". וזה קשור גם לגמרא שלנו 

שהיא לקט תלמוד חכמי בבל שהועברו במסורת מדור לדור, בדורות שלאחר חתימת המשנה 

עד חתימת התלמוד. שנשנו מדור לדור במסורת, ובצד זה היא גם "תלמוד" שעניינו הבנה 

והשגה, להבין ולדון בדברים שנאמרו במסורת.

ב. מסודרת לפי קטעי המשנה – רב אשי וסייעתו, ערכו את התלמוד על המשניות, כאשר 

התלמוד מבאר את המשנה קטע אחר קטע.
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מטרתה העיקרית של הגמרא היא בירור ההלכה למעשה, זאת על ידי שלושה חלקים: פירוש 

המשניות, פירוש דברי האמוראים, תקנות חכמים.

תפקיד ראשון – פירוש המשניות

תפקידי הגמרא בפירוש המשניות:

א. פירוש – התפקיד הראשון והבסיסי של הגמרא הוא לפרש את פשט המשניות )כמו: המשנה 

מקצרת ואומרת "תחתיו" הגמרא מבררת "תחתיו דמאן?(

ב. טעם – המשנה מקוצרת וכמעט לא הביאה את טעמי ההלכות. הגמרא מחפשת את טעם 

ההלכות שבמשנה. חשיבות ידיעת הטעם היא – כי על ידי שינוי הטעם משתנית ההלכה. )ראה 

בסוגיה 24 שטעם ההלכה )מדוע "בנר חנוכה פטור" לרבי יהודה( משנה את ההלכה בפועל(.

ג. מקור: "מנא הני מילי" – כל הלכה במשנה צריכה מקור בתורה )או בסברה( הגמרא מבררת 

את מקור ההלכה.

ד. מקרה – הגמרא מבררת את המקרה המדויק בו עסקה המשנה. לעתים מעמידה הגמרא את 

המשנה במקרה מסוים בלבד, זהו הנקרא 'אוקימתא' – ַהֲעָמָדה )ראה סוגיה 8 "נפלה לגינה 

ונהנית" איך בדיוק נהנתה(.  ולעתים יש מחלוקת אם להעמידה באוקימתא )כמו בסוגיה 14 

מחלוקת ר"ל ורבי יוחנן, אם לומר "לא שנו" במשנה( לעתים חכמים הרחיבו את ההלכה של 

המשנה )כמו דברי רבא בסוגיה 20: "ד' אמות שאמרו אפילו בשדה קוצים"(.

ה. זיהוי התנא – רבי ליקט משניות חלקן אמר בשם אומרם וחלק סתם בסתמא. לכן יתכן 

שמשנה אחת סתמה כדעה אחת ואילו אחר כך מופיע הדבר כמחלוקת וזה תברר הגמרא "מאן 

תנא" )לא שואלים סתם, רק כשיודעים שיש כמה דעות(.

ו. חידוש – התורה שבעל פה אינה אומרת דבר המובן מאליו )אם לא כן השאלה הנשאלת 

היא" פשיטא"(, אלא אם כן באה ללמד על מקרה מסוים המחודש שהיה ניתן לומר שדינו שונה 

)"מהו דתימא". . .קמ"ל(. לאחר הבנת החידוש שבדבר יש להבין את המקור עליו מתבסס 

החידוש,  כלומר, אם אכן ניתן לומר אחרת אולי נאמר כך )"ואימא הכי נמי"( ומה מקור 

החידוש ההלכתי?

תפקיד שני – פירוש דברי האמוראים

ז. העברה במסורת – דברי האמוראים הועברו בעל פה. הם הועברו בלשון הקודש כמתכונת 

המשנה, בצורה מקוצרת. לעתים זכרו רק מילה אחת על המשנה )כמו "אמר רב בנחבטה", 

סוגיה 8(.

ח. פירוש דברי האמוראים הראשונים – חכמים עמלו להבין את דברי האמוראים הראשונים 

ופירושיהם, מה בדיוק נאמר, והאם באה לרבות או למעט. לעתים חלה אי הבנה או אי דיוק 

בהעברת דבריהם, מגלים אותה כשאין הגיון או יש קושיה על הדברים, ולפי הסברא הגמרא 
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מפרשת מחדש את כוונתם )כמו דברי רבה "והוא שחתרה" בסוגיה 4 שמתייחסים על הסיפא 

ולא על הרישא, או דברי רב "בנחבטה" בסוגיה 8 שכוונתם לרבות ולא למעט(. בדרך כלל 

הכוונה שהייתה גם גרסה אחרת, ולפי הקושיות מגלים שהגרסה האחרת היא הנכונה. 

ט. מחלוקת – המחודש -בעת מחלוקת בפירוש המשנה או בהבנת מקרה – יש לראות מי הדעה 

המחודשת. זאת ע"י השוואה - מה תסבור כל דעה ביחס למקרה שמביאה הדעה השניה )האם 

זהו דווקא במקרה שלו, או להיפך, אפילו במקרה שלו וכ"ש של חברו(.

י. טעם המחלוקת. לימודים מהפסוקים – מחלוקות חכמים צריכים שיהיה לכל אחד מקור 

בפסוקים וכל אחד צריך לסדר את כל הלימודים מהפסוקים עד שבאים למקור המחלוקת )ראה 

סוגיה 17 מחלוקת רבי יהודה וחכמים(.

יא. בירור הגירסא וכוונתה: "כי אתמר אהא אתמר". כיון שדברי הרב הועברו בעל פה זכרו 

לעתים מילה שרבה אמר כמו "חתרה", וזכרו שהיה זה על המשנה דידן, אך טעו שזה על 

הרישא במקום הסיפא. ויש לכך נפקותות הלכתיות משמעותיות.

יב. קובצים – הגמרא מקבצת את דברי האמוראים כקובצים. לעתים הגמרא מביאה בהקשר 

לדברי חכם אחד דברים נוספים שאמר הסימן הוא "ואמר".

תפקיד שלישי – בירור ההלכה

יג. איבעיות – הגמרא מביאה איבעיות )שאלות(, שהן ספיקות בנושאים חדשים או בפירושי 

ההלכות. האיבעיות ששאלו תלמידים את רבותיהם או שאלו בישיבה. לכל איבעיא יש שני 

צדדים )האם אנו אומרים כך, או דילמא, אחרת(.

יד. פשיטתם – אופן פשיטת הבעיא, היא ממשניות, ברייתות או מעשה רב. 

טו. סיום ללא פתרון – החכמים חוקרים רק עד כמה שידם מגעת, כאשר אין תשובה לאיבעיא 

היא עומדת בעינה – "תיקו". 

טז. הלכה במקרה של ספק – במקרה של 'ספק' הולכים באיסורים להחמיר. כגון: אם יש לנו 

ספק אם דבר מסוים אינו כשר – נאסור אותו. ואילו בדיני ממונות )ראה בערכים 'איסורא' 

ו'ממונא'( – נעמיד הממון בחזקתו. ואם תפס מחבירו – יש מחלוקת בין הפוסקים אם מוציאים 

ממנו )לדעת הרמ"א( או אין מוציאין ממנו )דעת המחבר(.

יז. דימוי מילתא למילתא – חכמים חידשו הלכות ע"י דימויים להלכות אחרות. אלא שלצורך 

זה עליהם להיות דומים, כאשר אינם דומים תישאל השאלה "הכי השתא" איזו השוואה היא 

זו? )ראה בסוגיה 8 שהגמרא רוצה להשוות לדינים "הוה לה שלא תאכל", ו"מבריח ארי מנכסי 

חבירו" ודוחה את ההשוואות( )וראה בסוגיה 11 - "אם אמרו בנזקי ממונו יאמרו בנזקי גופו", 

כלומר אין לדמות ביניהם(.

יח. אגדתא - רוב סודות התורה טמונין בה שייך לפנימיות התורה ולחסידות אבל אין מקרא 

יוצא מדי פשוטו. הפשט נשאר ובתוכו טמונים סודות התורה. סוגיות העוסקות בחלק זה 

שבתורה נקראות 'אגדתא' לעומת הסוגיות ההלכתיות הנקראות 'שמעתא'.
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דרכי הבירור

יט. קושיות: "סתירה – ורמינהו". אחת מדרכי הגמרא להוציא הלכות היא על ידי השוואה בין 

שני מקומות סותרים, ומתוך זה באים לבירור ההלכה.

הלכה

כללי פסיקה – הערה כללית: כללי פסיקה אלו הם בסתם, אבל אם מוכח מהגמרא שפוסקת 

כחד מהם, או שמביאה לו הוכחה מהברייתא וכיו"ב, הלכה כמותו.

א. דן ועבד - הפסיקה נעשית על ידי הפסיקה בבית המדרש, ויותר חזק זהו "עבד", כאשר 

הפסיקה הייתה לגבי מעשה בפועל.

ב. חזקיה ורבי יוחנן – כיון שחזקיה היה רבו של רבי יוחנן הלכה כחזקיה וכריש לקיש.

ג. רב ושמואל – הלכה כרב בדיני איסורים וכשמואל בדיני ממונות

ד. רבה ורב יוסף. הלכה כרבה חוץ מג' מקומות. 

ה. רבא. הלכה כרבא כי הוא "בתראי" )אחרון( ]העשרה למורה: במחלוקתיו עם אביי הלכה 

כרבא חוץ מששה מקרים שסימנם "יע"ל קג"ם"[.

ו. תיקו - ספיקא דממונא – להלכה הכלל בספק ממון )כגון שהגמרא נשארת ב'תיקו'( הוא 

שאין מוציאין מיד המוחזק בממון. ונחלקו הפוסקים מה הכוונה אין מוציאים, האם זהו 

פסק הלכה לטובת הנתבע או שזה תיאור מצב שיועיל גם לתובע: לדעת המחבר )שפסק 

כהרמב"ם( זה תיאור שמניחים את המצב הקיים – ולכן במקרה שהתובע תפס – אין מוציאים 

מיד התובע. ואילו לדעת הרמ"א )שפסק כהרא"ש( זהו פסק הלכה, ולכן כאשר התובע פסח 

מוציאים מידו.

ז. המחבר והרמ"א – הגמרא לא פסקה בדרך כלל ההלכה, היא נפסקה בפוסקים הראשונים – 

כמו הרמב"ם )הרי"ף( והרא"ש. ונסדרה למעשה בפוסקים אחרונים – ובראשם מרן, רבי יוסף 

קארו בעל השלחן ערוך )שהתבסס בעיקר על הרמב"ם( ועליו הגהות ופסקי ורמ"א )שהסתמך 

בעיקר על הרא"ש ועל חכמי אשכנז(. 

רש"י

א. פרשן. רבי שלמה יצחקי, נולד בצרפת בסביבות שנת ד'תת, נקרא "פרשנדתא" – פרשן 

הדת, כי הוא פירש את התורה, נביאים וכן את הגמרא שעד אז הייתה חתומה בפני המון 

העם. דרכו לפרש פירוש פשוטם של דברים.

ב. גירסת הגמרא – לפעמים רש"י מתקן את גרסת הגמרא ומעמידה על גרסתה הנכונה 

)הסימן הוא "הכי גרסינן"(.

ג. מרחיב ומבאר - נושאים ומושגים המובאים ממקומות אחרים, וכן את מציאות החיים 
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שהייתה בימי הגמרא.

ד. מתרגם – מתרגם מילים לא מוכרות מהגמרא ללשון הקודש וללע"ז )צרפיתית עתיקה(.

ה. מבאר את הטעם - רש"י מבאר את הגיון והסבר הדברים המופיעים בגמרא.

ו. מנגן – רש"י מלמד את "מנגינת" הגמרא, ומאפיין את קטעי הגמרא, האם הם שאלה 

)בתמיה(, תשובה )בניחותא( וכדו'.

ז. מתרץ – כאשר קושיה פשוטה שמתעוררת במהלך הלימוד, רש"י מיישב אותה, לפעמים 

בצורה מפורשת ולפעמים השאלה מתורצת מתוך דבריו.

תוספות

א. בעלי התוספות - כשלש מאות חכמים מאשכנז ומצרפת שחיו בתקופת הראשונים, בים בעלי 

התוספות המרכזיים הינם חתנו של רש"י רבינו מאיר בן רבינו שמואל, ושלשת בניו – רבינו 

יעקב )רבינו תם( ורבינו שמואל ב"ר מאיר )הרשב"ם(, ורבינו יצחק ב"ר מאיר )הריב"ם(.  

ב. פירושם - אחד ההבדלים ביניהם לפירוש רש"י שהם פירשו את הגמרא בהתאם להשוואתה 

עם מקורות אחרים בש"ס )לעומת רש"י שהתייחס לפירוש הגמרא על אתר( לכן נחלקו רבות 

עם פירוש רש"י )שכונה בפיהם 'הקונטרס'(.

ג. מסיקים הלכה – בניגוד לרש"י שאינו בא לפסוק הלכה אלא לפרש את הסוגיה, בעלי 

התוספות חותרים )בנוסף לפירוש הסוגיה( גם להוציא הלכה למעשה מהסוגיה. לכן הם 

דנים בהכרעת ההלכה בהתאם לכללי הפסיקה, וכן דנים בנושאי הלכה נוספים העולים מתוך 

הסוגיה.
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דמויות

התלמידים ירכשו ֶידע בסיסי בתולדות תנאים ואמוראים אלו. להלן הבאנו רק מספר נקודות 

נחוצות, חלקן נוגע ומוסיף טעם והבנה בתוכן הסוגיה.

אבוה דשמואל – מגדולי חכמי בבל בדור המעבר בין התנאים לאמוראים.

אביי – אחיינו ותלמידו של רבה בר נחמני וחברו ובר הפלוגתא של רבא. התייתם מאביו ואמו 

וגדל אצל דודו רבה )שמו היה "נחמני" והוא כונה "אביי", מלשון אבי', כי שמו היה כשם אביו 

של רבה(. היה גם תלמידו של רב יוסף. כיהן כראש ישיבת פומבדיתא לפני רבא.

בר קפרא – תנא בדור המעבר בין תנאים ואמוראים. תלמידו של רבי יהודה הנשיא. שנה הרבה 

ברייתות שנקראו "משנת בר קפרא".

רבי אלעזר )האמורא( – בן פדת. עלה מבבל. גדול תלמידיו של רבי יוחנן. לא אמר דבר שלא 

שמע מפיו. לאחר פטירת רבי יוחנן כיהן כשנה אחת תחתיו עד לפטירתו הוא.

רבי אלעזר )התנא( – בן שמוע. מתלמידי רבי עקיבא. העמיד תלמידים הרבה, ביניהם רבי 

יהודה הנשיא. האריך ימים, מוזכר בין עשרת הרוגי מלכות.

רבי אלעזר בן עזריה - חכם, עשיר ומיוחס. דור עשירי לעזרא הסופר. התמנה לנשיא לצדו של 

רבן גמליאל.

רבי אמי – עלה מבבל יחד עם רבי אסי, שניהם כוהנים חשובים, למדו אצל רבי יוחנן ותלמידיו. 

רבי אמי כיהן כראש ישיבת ארץ ישראל בטבריה וקיסריה.

אמימר - דיין בעיר נהרדעא. רבו וחברו של רב אשי.

רבי אסי – חברו ודן לצדו של רבי אמי.

רב אשי – עורך התלמוד הבבלי. היה ְגדול אמוראי בבל בדור השישי. היו אצלו תורה וגדולה. 

במשך כשישים שנה עמד בראשות ישיבת מתא מחסיא )שליד סורא(, שם ערך את התלמוד עם 

חכמי דורו. שמו מופיע ברבים מסיומי הסוגיות כחותם סוגיות התלמוד.

רבן גמליאל – משושלת הנשיאות מצאצאי הלל הזקן. כיהן כנשיא הסנהדרין ביבנה לאחר רבן 

יוחנן בן זכאי. ביבנה התקין וברר את נוסח שמונה עשרה ברכות העמידה. 

רב הונא – ְגדול חכמי בבל בדור השני. כיהן כראש ישיבת סורא לאחר פטירת רב. בנו היה רבה 

בר רב הונא.

רב הונא בריה דרב יהושע - תלמיד רבא. חברו ובעל הפלוגתא של רב פפא. שימש לצדו כראש 

כלה בישיבת נרש.

חזקיה - אחד מבניו התאומים של רבי חייא. ידוע בצדקותו. לימד תורה בטבריה. רבו של רבי 

יוחנן.
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רבי טרפון – חכם ועשיר. בצעירותו היו מהלויים בבית המקדש, לאחר החורבן היה מחכמי 

יבנה.

רב יהודה )אמורא( – תלמיד רב ושמואל. קיבל מהם הרבה הלכות ופירושי המשנה. מייסד 

ישיבת פומבדיתא שנודעה בחריפותה.

רבי יהודה )ברבי עילאי( – מתלמידי רבי עקיבא. הלכה נפסקה כמותו במחלוקותיו עם רבי 

מאיר.

רבי יהודה הנשיא – בנו של רשב"ג ומצאצאי הלל הזקן. קיבל מתלמידי רבי עקיבא ומפי 

נוסחתם. עורך המשנה, הוסיף עליה פירושים וביאורים כ'תוספתא' מבחוץ )"כאן שנה רבי"(.

רבי יוחנן – ְגדול אמוראי ארץ ישראל. מניח את הבסיס והיסודות של התלמוד הירושלמי. למד 

אצל רבי יהודה הנשיא בקטנותו. שימש שנים רבות כראש ישיבת טבריה.

רבי יוסי הגלילי – דור השלישי לתנאים. צדיק, חכם וחריף שבא מהגליל לישיבת יבנה.

רב יוסף – אמורא בדור השלישי בבבל. חברו ובר הפלוגתא של רבה. היה סומא. מכונה "סיני", 

על שם בקיאותו המופלאה במשניות וברייתות אותם מביא בשם "תני רב יוסף". 

רבי ירמיה – עלה מבבל ללמוד אצל תלמידי רבי יוחנן, רבו המובהק היה רבי זירא. מפורסם 

בבעיות שהעלה שחקרו בדקדוקי הלכות.

רבי יצחק נפחא – אמורא בדור השני-שלישי בארץ ישראל. מתלמידיו המובחרים של רבי יוחנן, 

בקיא בהלכה ובאגדה.

רב כהנא - תלמיד רבא. העמיד תלמידים רבים בישיבת פום נהרא. תלמידו המובהק הוא רב 

אשי.

רבי מאיר – תנא מתלמידי רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נוסחתו הייתה הבהירה ביותר מבין 

נוסחאות המשנה, ולכן קבע רבי את 'סתם המשנה' שלא הוזכר בה ֵשם כגירסת רבי מאיר. היה 

חריף ביותר, עד שחכמים לא יכלו לרדת לסוף דעתו ולכן לא פסקו הלכה כמותו.

רב נחמן – דיין וראש ישיבת נהרדעא לאחר פטירת שמואל. למרות צעירותו נודע לאחד מחכמי 

הדור השני במקביל לרב יהודה ולרב הונא. לאחר חורבן נהרדעא עבר לעיר מחוזא, שם למד 

אצלו האמורא רבא.

רב נחמן בר יצחק - ממסדרי הגמרא. תלמיד רב נחמן ורב חסדא. ראש ישיבת פומבדיתא לאחר 

פטירת רבא. עשה סימנים לסדר וזיכרון התורה שבעל פה.

רבי עקיבא – תנא מחכמי יבנה )דור השלישי(. היה רועה צאן בירושלים שלפני החורבן. בגיל 

ארבעים התחיל ללמוד תורה, עד שהפך לגדול מעבירי המשנה. תלמידיו המפורסמים: רבי 

מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי ורבי אלעזר.

רב פפא – אמורא בדור החמישי. תלמיד רבא. ראש ישיבת נרש. נודע בשיטת התיווך שלו בין 

דעות שונות במטרה לחברם יחד.
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רב – אמורא בדור הראשון. ְגדול חכמי בבל. מתלמידי רבי יהודה הנשיא. אחיינו של רבי חייא. 

מאז שירד לבבל נוסדו הישיבות בבבל בדוגמת ישיבת הסנהדרין בארץ ישראל. יסד את ישיבת 

סורא. שיטתו הייתה דרך הפשט והבקיאות. הלכה כמותו )במחלוקותיו עם שמואל( בדיני 

איסורים.

רבא – אמורא מפורסם בדור הרביעי. תלמיד רב נחמן וחֵברו של אביי. שניהם יחד נודעו 

בבקיאותם ובחריפותם, עד שהדיון התלמודי העמוק נקרא על שמם "הוויות אביי ורבא". 

שימש כראש ישיבת פומבדיתא לאחר פטירת אביי.

רבה – ראש ישיבת פומבדיתא בדור השלישי וחברו ובר הפלוגתא של רב יוסף. נקרא "עוקר 

הרים וטחנן זה בזה בסברה" על שם עוצם חכמתו וחריפותו. היה בקיא גם בסדרים זרעים 

וטהרות )שאמוראים אחרים לא היו כה בקיאים בהם(.

רבינא - בצעירותו למד אצל רבא. עורך הגמרא לצדו של רב אשי.

ריש לקיש – בקטנותו ראה את רבי. בשל גבורתו וכוחו נתפס לקבוצת גיבורים וסר מהדרך. רבי 

יוחנן החזירו למוטב ולקחו כחתן לאחותו בתנאי שילמד תורה. היה שקדן מופלא ולמד אצל 

תלמידי רבי, בר קפרא ורבי ינאי ועוד. בר פלוגתא חריף, דן לצידו של רבי יוחנן.

שמואל – אמורא בדור הראשון בבבל. דיין וחכם גדול בדיני ממונות. בקיא גם בחכמת התכונה 

והרפואה. יסד את ישיבת נהרדעא. שיטתו שיטת ההיגיון והפלפול. הלכה כמותו במחלוקותיו 

עם רב בדיני ממונות.

 



101

מושגים

בית וכליו

• בירה – בית גדול.

• מעזיבה – טיח, שטחים בו את התקרה לחזקּה.

• עלייה – קומה נוספת מעל גג הבית.

• כירה – תבנית המונחת על הארץ, עליה מניחים קדרות )סירים( ומתחתיה מדליקים אש.

• תנור – מבנה בבית או בחצר בו מסיקים עצים עבור חימום הבית או עבור צליית בשר.

גֵזלה

• חמסן – אדם הנוטל חפץ של חברו ללא רשותו ותמורתו נותן לו מעות. החמסן פסול לעדות 

מדברי חכמים.

• לסטים, גזלן – הגוזל חפץ מחברו ללא נתינת דמים. הגזלן פסול לעדות מן התורה.

• תקנת נגזל – חכמים תיקנו שהנגזל יישבע כמה גזלֹו הגזלן וייטול.

אנשים

• מלך – פורץ גדר – מותר למלך להשתמש בממון הציבור שלא מדעתם )לדעת הרמב"ם מותר 

רק לצורך המלחמה, לדעת רש"י גם לצרכיו האישיים(.

• גוזרי גֵזרות בירושלים – אדמון וחנן שקבעו סכומים קצובים לקנסות )קנסות אלו משום יישוב 

ארץ ישראל(.

• ריש גלותא – מצאצאי יכניה מלך יהודה, שהוגלה לבבל על ידי נבוכדנצר, הוכר כמנהיג 

היהודים על ידי השלטונות הפרסיים. היה גובה מיסים ופוסק הלכות, היו לו אנשים )שוטרים( 

שכופים את דינו. בדרך כלל היה גם תלמיד חכם. החכמים היו עולים אליו לרגל ל"שבתא 

דריגלא".

מקומות

• דרך הרבים – נלמד מהדרך של עם ישראל במדבר, שהייתה רחבה לפחות שש עשרה אמה 

)כשמונה מטרים(, כדי שיוכלו לעבור בה העגלות שנשאו את קרשי המשכן.

• חצר המשתמרת – חצר המוקפת גדר או חומה, שכאשר מכניסים בתוכה דבר הוא משתמר.

מידות ושיעורי חז"ל
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הערה: המידות והשיעורים המובאים כאן הם לשיטת הגר"ח נאה, מגדולי הפוסקים של חסידי 

חב"ד.

• קב – 4 לוגים )24 ביצים(, קרוב ל-1.5 ליטר.

• סאה – 6 קבים )144 ביצים(, מעל 8 ליטר. כמות המים במקוה צריכה להיות 40 סאה.

• בית סאה – שטח של 50 אמה על 50 אמה )כ-530 מ"ר(, בו ניתן לזרוע סאה של תבואה. אורכו 

של חצר המשכן היה בית סאתיים )100 על 50 אמה(.

• כור – 30 סאים. )4320 ביצים(, קרוב ל-250 ליטר. מידה זו נקראת בלשון התורה 'חומר' 

)"חומר שעורים", ויקרא כז, טז(.

• בית כור – שטח של 1500 אמה על 50 אמה )30 פעמים בית סאה(, בו ניתן לזרוע כור תבואה.

סימן לזיכרון המידות והשיעורים – כאס-קלב יגודו:

המידות )מהגדול לקטן(:  כור, איפה, סאה, קב, לוג, ביצה.  

היחס: כור מכיל – י )10 איפות(, איפה מכילה – ג )3 סאים(, סאה מכילה –  ו )6 קבים(, קב 

מכיל – ד )4 לוגים( לוג מכיל – ו )6 ביצים(. 

• טפח – שלושה טפחים – 4 אצבעות )8 ס"מ(.

• אמה – 6 טפחים – 24 אצבעות )48 ס"מ(.

מכר וקניין 

• קניין, משיכה – רגע העברת הבעלות מהמוכר לקונה )שמאז הקונה נעשה בעל הבית על 

החפץ ואם נאבד, נשרף וכדומה זהו הפסד שלו( נעשה באמצעות פעולת 'קניין'. אחת מפעולות 

הקניין )במיטלטלין כמו בבעלי חיים קטנים( היא משיכת החפץ על ידי הקונה.

• מסור – אדם שמסר )הלשין( על חברו בפני השלטונות והם לקחו את ממונו. הדבר נתון 

במחלוקת האמורה אם דיינינן דינא דגרמי, אז חייב בדיני אדם. ואם לא – חייב רק בדיני 

שמים.

• שעבוד – כאשר אדם מתחייב לחברו כסף, במקרים מסוימים הנכס )קרקע( שברשותו הופך 

לָעֵרב על תשלום החוב. זהו הנקרא 'שעבוד'.

מושגים תורניים

• השבת אֵבדה – התורה מַצווה על אדם המוצא חפץ שיש בו סימן, להשיבו לבעליו.

• ֵחרש – אינו שומע ואינו מַדבר, נחשב כאינו בן דעת כשוטה וקטן.

• מבוי – חצר המוקפת בבתים ופתוחה לרשות הרבים. חכמים אסרו לטלטל בה בשבת משום 

שהיא דומה לרשות הרבים )שאסור לטלטל בה בשבת(. חכמים הצריכו להעמיד "ֶלחי" – עמוד, 
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או "קוָרה" כמו צורת הפתח, להיכר שזהו רשות היחיד ולא רשות הרבים.

• כתובה – כתב ההתחייבויות של הבעל לאשתו. אחד הדברים המופיעים שם הוא שאם יגרש 

אותה יתחייב בתשלומים. החובה של התשלומים גורמת שעבוד )ראה בערכו( של שדה, 

שהאישה תיקח במקרה של גירושין )אם לא ישלם לה בכסף(.

• פאה – על בעל השדה להשאיר בקצה שדהו תבואה, עבור העניים. כאשר יש הפסק בין 

השדות, צריך להשאיר מכל שדה ושדה.

• פרת חטאת – פרה אדומה הנשרפת בחוץ. מערבבים את אפרּה במים חיים שלא נעשו בהם 

מלאכה, ומזים על טמא מת. המים נקראים 'מי חטאת'.

ביטויים והגדרות הלכתיות

• 'העוסק במצוה' – אדם העוסק במצווה אחת, כמו בנתינת צדקה לעני אחד, פטור לעסוק בו 

בזמן במצווה אחרת, כמו בנתינת צדקה לעני אחר.

• עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל – כאשר אומרים "עד" ניתן לפרש את המילה בשתי דרכים, 

כולל זה )ה"עד"( או לא כולל. )לדוגמה: דעת רבי יהודה לגבי קריאת שמע שחרית שהיא "עד 

ארבע שעות", ויש ספק בגמרא האם הכוונה היא 'עד ועד בכלל' – כלומר, כולל שעה רביעית. 

או 'עד ולא עד בכלל' – דהיינו, רק שלוש שעות. )דוגמה מהחיים: "קבלת קהל עד יום שלישי" 

– האם זה כולל את יום שלישי או רק עד סוף יום שני?(.

• 'קם ליה בדרבה מיניה' – תרגום: נעמד לו בגדול ממנו. פירוש: כאשר יש שני חיובים, אחד 

חיוב ממוני והשני חיוב מיתה – החיוב הממוני מתבטל מפני חיוב מיתה. 

שינוי רשות

• "אין שליח לדבר עבירה" – אדם שעשה עֵברה בשליחות מישהו אחר, האחריות מוטלת על 

השליח, כי לא היה עליו להישמע להוראה הפסולה.

• "היה לה שלא תאכל" – סברת רב לגבי מניח סם או פירות לפני בהמת חברו והבהמה אכלתן 

ומתה. לדעת רב – פטור, בגלל הסברה "היה לה שלא תאכל", היא הזיקה לעצמה.

• "מבריח ארי מנכסי חברו" – מציל נכסי חברו מבלי שהיה לו הפסד מכך, עשה טובה וחסד 

לחברו ואין חברו מחויב לשלם לו עבור ההצלה.

נזיקין

• ארבעה אבות נזיקין: שור, בור, מבעה, הבער. אלו הם סוגי המזיקים שהוזכרו בתורה. שור, 

בור ואש נשנו במפורש, רגל ושן נלמדו מהפסוק "ושילח )רגל( את בעירו וביער )שן( בשדה 

אחר".
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• אש – "אשו משום חציו" – האש נחשבת ככוחו של האדם המדליקה, כמו חץ שיצא ממנו 

והזיק, ולכן הוא חייב לשלם ארבעה דברים שחייב בהם אדם המזיק )צער, ריפוי, שבת ובושת(. 

זוהי דעת רבי יוחנן, הנחלק )בדף כב, ב( עם ריש לקיש שסובר ש"אשו משום ממונו" ולכן אינו 

חייב בארבעה דברים, כדין ממונו שהזיק.

• אש – טמון באש – השורף את גדישו של חברו והיו טמונים בו כלים. לדעת חכמים – פטור על 

הכלים מגֵזרת הכתוב, לדעת רבי יהודה – חייב על הכלים.

• רגל – נזק שהבהמה עושה בדרך הילוכה )כמו דריסת כלים וכדומה( ללא כוונה להזיק, ברשות 

הרבים – פטורה.

• שור תם – שור שנגח בפעם הראשונה והשנייה, משלם חצי מדמי הנזק, בתנאי שאין זה עולה 

על סכום השור עצמו )'מגופו'(.

• שור מועד – שור שנגח בפעם השלישית ואילך, משלם נזק שלם, גם אם מחירו יותר ממחיר 

השור עצמו )'מהעלייה'(.

• שן – נזק שהבהמה עושה להנאתה, כמו אכילת פירות. ברשות הרבים – הבהמה פטורה.

• 'גרמא' – נזק שאדם גרם, אך לא עשה בצורה ישירה, דינו: פטור מדיני אדם וחייב בדיני 

שמיים עד שישלם. יש האומרים שהוא פסול לעדות עד שישלם )מאירי(.

• 'גרמי' – נזק הנגרם על ידי האדם בצורה מובהקת יותר )גרמי = הגרם שלי(. דוגמה לכך: 

השורף שטרותיו של חברו. רבי מאיר דן 'דינא דגרמי' וכן נפסק להלכה, לחייב ממון ב'גרמי'. 

]להעשרת המורה: יש מחלוקת בין הראשונים להגדרת ההבדל בין 'גרמא' ל'גרמי': יש 

המגדירים את 'גרמי' – כנזק מיידי )רשב"ם(, או כעשיית פעולה בגוף החפץ עצמו )ר"י מבעלי 

התוספות( נזק וודאי )הרמב"ן( או נזק הנעשה על ידי האדם ולא על ידי רכושו )מאירי(. 

מחלוקת נוספת האם זהו חיוב מן הדין )רמב"ן( או שהוא קנס של חכמים )הריצב"א( או שהוא 

חיבור יותר ישיר של המזיק[.

• דיני אדם – חיוב ממון בבית דין. דיני שמים – חוב מוסרי, אם האדם לא יתקן את העוול הוא 

יישפט על כך בידי שמיים.

• נזקי ממונו – ממונו שהזיק, כמו שורו וכדומה. נזקי גופו – נזקים שאדם עשה על ידי מעשי 

גופו.

פירות

• גפן – אשכול הענבים טרם פריחתו נקרא לולבי גפנים. כינויי פרי הגפן במהלך גידולו: 1. 

לאחר הפריחה – סמדר. 2. הפרי קצת גדל אך עדיין לא בשל – בוסר. 3. הפרי הבשל – ענבים.

• תאנה – כשהפרי עדיין לא פרח הוא מכּונה 'ייחורי תאנים'. כשהפרי קצת גֵדל אך עדיין אינו 

בשל, נקרא 'פגה' )מקביל לבוסר בענבים(.
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• כופרא – פרי התמר כשאיננו בשל )במקביל לבוסר בענבים ופגה בתאנים(.

שדה

• אמת המים – בימיהם היו משקין את השדות בשאיבה ידנית )לא כפי שהיום שיש מערכת 

השקיה אוטומטית(. כדי להקל את העבודה היו חופרים בשדה הסמוכה לנהר – 'יאור השקיה', 

שנקרא "אריתא )יאור( דדלאי )של השקיה(", שרוחבו ועומקו היה אמה. ה'יאור' נמשך מן 

הנהר אל תוך השדה וממנו היו משקים.

• גדיש – לאחר קצירת התבואה היו עורמים )גודשים( אותם בעֵרמה, לקראת עשיית שאר 

מלאכות השדה )דישה, זרייה וכו'(.

• בי דרי – בבקעה שכללה כמה שדות. בגלל הקושי בהצבת שומר לכל גורן, היו מרכזים את 

הגרנות במקום אחד )בי דרי( והיו שוכרים שומר אחד לכל הגרנות )'נטר בי דרי'(.

• כלי חרישה – מוריגין – קרשים נקובים ובהם יתדות של עץ או ברזל, שדשים בהם את 

התבואה.

• כלי בקר – הצמד שהיו מניחים על הבהמות כדי לחברם יחד.

שומרים

• שומרים – התורה הזכירה דין ארבעה סוגי שומרים וחיוביהם: 1. שומר חינם – פטור מהכול, 

חוץ מפשיעה. 2. שומר שכר – חייב גם בגניבה ואֵבדה. 3. שוכר – נחלקו אם דינו כשומר חינם 

או כשומר שכר. 4. שואל – חייב גם באונסין ופטור רק ב'מתה מחמת מלאכה'.

• תחילתו בפשיעה וסופו באונס – שומר שפשע בשמירה, אך לבסוף הפיקדון הוזק או נגנב 

באונס. הדוגמה לכך: אדם שהניח את כסף הפיקדון בצריף העשוי מערבות )'אורבנא'(, שלעניין 

שֵרפה זוהי פשיעה אך לעניין גניבה זוהי שמירה טובה, ובכל זאת הכסף נגנב. יש מחלוקת 

האם חייב או פטור.
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ערכים

בין אדם לחֵברו:

א. התחשבות – התורה מתחשבת במזיק ובניזק, שהמזיק לא ֵיצא מורווח מדי וגם לא מופסד 

מדי. אפילו שהוא הזיק והוא אשם, עדיין התורה מתחשבת בו שלא ייפגם יותר מדי אך גם 

לא יושבח. מכאן ניתן ללמוד שגם אם נמצא מישהו אשם באיזה דבר, עדיין יש להתחשב 

ברגשותיו. אמנם עליו להיענש, אך גם זה צריך להיעשות במידה ולא באופן שישבור אותו.

ב. ויתור – רבי יצחק נפחא ָסנט בתלמידיו שאינם נותנים מקום לדבר של החבר, והתוצאה היא 

"נמצא קרח מכאן ומכאן" – כולם מפסידים. אם היו מוותרים לחבר, בסוף היה מקום גם להם 

)מצד שני, כשרבי יצחק ראה זאת, הוא חיפש לתת פתרון מתאים לשניהם. אבל לא תמיד זה 

מצליח, חייבים ללמוד לוותר...(

ג. כבוד – לעתים יש מחלוקת ולשתי הדעות יש מקום. לכן אין למהר לזלזל בדברי החבר, אלא 

לבדוק אם גם לדעה זו יש מקום )"מאן דתני . . לא משתבש"(.

ד. לא לחמוד – השם נותן לכל אחד את הראוי לו. לחמוד את מה שיש לשני, מלבד זאת שאין 

בזה תועלת; כי כל אחד מקבל את מה שהשם הקציב עבורו, נגרמת מכך תוצאה הפוכה – 

האדם החומד מהפסיד גם את מה שכבר יש שלו )ראה סיפור בעזרים(.

ה. לחץ חברתי – מה אני יכול לעשות כשחברים מסיתים אותי לדבר שלילי? לזכור שהשם 

אומר לך להתנהג חיובי! "דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעים?".

ו. לשון הרע – המֹוסר ממון חברו או גופו לשודדים וכדו', זהו אחד המעשים החמורים מבחינת 

ההלכה. כי היכולת של אדם לפגוע באנשים היא לפעמים על ידי הלשון עוד יותר מאשר פוגע 

בגופו.

יראת שמים

א. אמונה – לא תמיד אנחנו מבינים את הנהגת השם בעולם. לפעמים נראה שצדיקים סובלים 

)כמו בשואה, שנרצחו כל סוגי היהודים(. זאת משום שאין בכוח הנברא להשיג את הבורא, 

ובכל זאת לפעמים אפשר להבין את דרכי השם )"מפני הרעה נאסף הצדיק"(.

ב. 'אתכפיא' )התגברות על תאווה( – לפי פירוש הפשט, דִוד ִהתאווה לאיזה דבר ולאחר מכן 

התחרט, ובגלל זאת לא מילא תאוותו ולא שתה את המים. הנהגה זו נקראת בלשון החסידות 

"אתכפיא" – לכפות את היצר. על ידי שבירת התאווה מתחזקת הנשמה מאוד והיצר הרע 

נחלש.

ג. דקדוק במצוות – אנו רואים בגמרא שיש סברה לחֵייב בנזק קטן ופעוט עוד יותר מנזק גדול, 

כי דווקא בו אנשים עלולים לזלזל יותר )כמו שנחמיר דווקא בקוצים ולא בגדיש(. יש להיזהר 

דווקא בדקדוקי מצוות ולנהוג בזהירות יֵתרה ב'דברים קטנים' של הזולת, כי בהם ניתן להיכשל 

ביתר קלות.
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ד. זיעה של מצוה – כדי לדרבן אחרים לקיים מצוה, אל לנו להקשות עליהם. אבל לעצמנו לא 

נוותר ונקיים בשמחה את המצווה על כל דקדוקיה.

ה. יראת שמים – כשאדם גורם נזק, גם אם לא מחייבים אותו או תופסים אותו – עליו לזכור כי 

"עין רואה ואוזן שומעת", אין דבר דבר נסתר מהשם.

ו. כוונה – התורה מחייבת שמירה רבה יותר בקרן מאשר בשן ורגל. שן ורגל אין כוונתן להזיק 

ואילו קרן מתכוון להזיק. על חשיבות הכוונה אנו יכולים ללמוד עד כמה צריכים להיזהר 

כשחושבים לא טוב על יהודי, ומאידך עד כמה מועילה הכוונה בתורה, בתפילה, ברצון 

להשתפר.

ז. לפנים משורת הדין – גם כשהתירו לדִוד לשרוף או להחליף את גדיש ישראל, הוא לא אבה 

לעשות זאת, לפנים משורת הדין.

ח. מסירות נפש – שלושת הגיבורים מסרו את נפשם על התורה. מצד אחד הם מוזכרים לשבח 

כ"גיבורים", מצד שני דִוד לא רצה לומר זאת משמם )לפי הפירוש הראשון(. האם הסתכנות 

עבור דברי תורה היא דבר חיובי או לא? )היבטים שונים(

ט. ציפייה לגאולה – יהודים זוכרים תמיד את החורבן ומצפים לגאולה. זה מתבטא בהלכות 

מסוימות )כמו שבירת הכוס בחופה, השארת חלק בבית לא מסויד(. גם בתפילה ובדיבור אנו 

מזכירים בכל פעם את הציפייה לגאולה, שהיא אחת מעיקרי האמונה.

י. שמחה של מצוה – קיום מצווה צריך להיעשות לא רק בגלל שחייבים, אלא מתוך שמחה 

ואושר על הזכות להתחבר אל השם ולעשות רצונו.

הנהגות 

א. אחריות – על אדם לשמור על בהמותיו, רכושו וחפציו שלא יזיקו. העברת אחריות לאדם לא 

אחראי, אינה פוטרת מאחריות אישית. אם הנזק אירע באונס, נקל מעל האדם. אך אם אירע 

כתוצאה מרשלנות, נחמיר עליו.

ב. אחריות – חכם "רואה את הנולד" ולא נותן לילד קטן לשמור על דבר חשוב. שומר שמסר 

לשומר, לדעת רבא חייב. גם בעבודת השם, הקב"ה נותן לכל אדם אחריות לקיים מצוות 

– לעזור להורים ולחברים ולקדש שם שמיים בסביבתו ככל שידו מגעת. עלינו לקחת את 

האחריות בעצמנו ולא לסמוך על אחרים שיעשו זאת.

ג. אמת – מֵעבר לאיסור לשקר, בסופו של דבר האדם גם ניזוק מהשקר. כמו במקרה זה, 

שהטעה את האישה באומרו כי זהו מטבע כסף; מה שגרם לה לא לשמור על המטבע. )הסיפור 

"זאב, זאב" ראה בעזרים(

ד. "בכל דרכיך דעהו" – על יהודי לתת להשם מהעמל שלו, מכל שדה ושדה. ואפילו שדה אחת 

שנראית כשניים )על ידי ֶהפסק(, צריך לתת 'פאה' כדי שירגיש שנותן מכל חלק שלו. 

ה. בדיקה – לפני שאנו זורקים נייר או חפץ, עלינו לבדוק פעם נוספת האם אין זה חלק של 
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מכשיר, או האם דף זה אינו חשוב עבורנו או עבור ההורים. גם דבר שלא נראה חשוב בעינינו, 

עשוי להיות חשוב מאוד לזולתנו )כמו 'טמון'(.

ו. דוגמה חיה – לומדים מאתנו לא רק את הדברים שאנחנו אומרים, אלא גם ובעיקר את 

ההנהגה שלנו בפועל. כחסידים של הרבי עלינו לדעת שמתבוננים בנו כיצד מתנהגים 

תלמידים במוסד של הרבי, ובכוחנו לקדש שם שמיים.

ז. דייקנות – לפעמים אנחנו אומרים מילה, אבל בגלל הֶהקשר שלה היא מקבלת משמעות 

אחרת. לכן, לפני כל מילה שמוציאים מהפה יש להיזהר ולחשוב כיצד השני יפרש אותה?

ח. "ויגבה ליבו בדרכי ה'" – על יהודי לפרסם את חסדי השם ואת ההשגחה הפרטית שראה, 

ובאופן כללי יותר – לא להתבייש במעשים טובים שעשינו. אולם, דבר שנכשלנו בו אין לפרסם; 

נתייעץ עם ההורים או מחנך שיסייעו לנו שלא להיכשל שוב.

ט. חשיבה לטווח ארוך – היצר הרע רואה רק את הרגע, ומשכנע את האדם שהנזק שבמעשיו 

קטן. אבל כשאדם יעצור לרגע ויחשוב על העתיד, יכול לראות שמה שכרגע נראה כנזק קטן 

עלול להיות נזק גדול בעתיד. לדוגמה: כשמכים מישהו או מעליבים אותו עלול להיגרם לו נזק 

לכל החיים )"רואין כאילו הן ענבים עומדות להיבצר"(.

י. יוהרה – על אדם להכיר את מקומו. אסור לאדם להראות כאילו הוא תלמיד חכם, או להציג 

את עצמו ידען באיזה תחום שאינו בקיא בו.

יא. 'לכתחילה אריבער' – אש היא דבר שלילי מזיק, שבכוחה לדלג גם מעל גדר. אבל במובן 

הרוחני יש 'אש של קדּושה': כאשר יהודי חדור בהתלהבות של קדושה, הוא יכול לדלג מעל כל 

המכשולים )"עברה גדר וכו'"(.

יב. סבלנות – להעביר אחד אחד, הסבלנות מונעת נזק. כמו בנסיעה במכונית.

יג. ענווה – אליעזר זעירא לא ידעו אנשים בגדולתו. רק כשלא הייתה לו ברירה גילה את 

גדולתו בתורה.

יד. תכנון – להיות מתוכנן. לא לחכות לרגע האחרון.

שמירת הגוף והנפש

בטיחות 

א. אש 1 – שיטת ה'סמוך' מוכרת לצערנו. אדם עושה מעשה קטן, ממש בלי כוונה, אבל 

לפעמים יכול לצוץ משהו בלתי צפוי – כמו הדלקת גפרור קטן, שרוח חזקה המגיעה 

בפתאומיות הופכת אותו לשֵרפה משתוללת. כך גם  נשרפו בתים ממשחק קטן בגפרור ואנשים 

איבדו את ראייתם ממשחק ב'קפצונים' בפורים.
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ב. אש 2 – יש להיזהר לא לשים ידיים מעל האש או מתחתיו, כמו נר הבדלה, מיחם, גז וכדומה. 

גם מתחת לנרות יש לנקוט אמצעי זהירות, כמו בנרות שבת – לשים מגש מתחת לנרות כדי 

למנוע מהמפה להישרף, וכבר היו מקרים ל"ע.

ג. התרחקות מסכנה – כיום, במיוחד בארץ ישראל, אין אנו עוסקים בענייני "שדים" ו"מלאך 

המוות", במיוחד לפי מה שגילתה תורת החסידות שיש להתעסק באור ובדרך ממילא החושך 

מסתלק. אמנם אפשר ללמוד מהדברים להיזהר ולהתרחק מסכנות וממחלות, כמו מחורבה 

נטושה, שעלולים להיות שם נחשים או אנשים מפוקפקים; לא לשתות מכוס של אדם חולה 

כדי לא להידבק וכו'.

ד. בריאות – עוד לפני שגילו את ה"חיידקים", חז"ל כבר ידעו לומר לנו שכאשר פורצת מחלה 

יש לסגור את החלונות ולא להימצא בקרבת אנשים שחולים במחלה מידבקת.

ה. הבהלה – "שתקע לו באזנו וחרשו". לפעמים ילדים מבהילים את חבריהם בצעקה, או 

שזורקים נפץ בפורים, או שמושכים את הכיסא לחבר שרוצה להתיישב )להביא כמה סיפורים 

עד כמה מעשים אלו מסוכנים(.

ו. הגנה – "תחזור לדעת" הכוונה היא שהבעלים לא שמר כראוי )רש"י(. ברגע שנגרם נזק 

כתוצאה מכך שהבעלים לא שמר, זה נחשב כאילו הוא עשה זה מדעתו. גם בעבודת השם, 

כאשר מישהו רואה שיש מכשול רוחני או גשמי, עליו לגדור אותו כראוי, ואם לא – זה נחשב 

כאילו מכשיל מדעת.

ז. פינוי נזק – אם נשבר חלון, כוס וכדומה, נַפנה מיד )בהשגחת מבוגר( את השברים, כדי שלא 

יזיקו.

תורה

א. "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" – לעתים יש מחלוקת ולשתי הדעות יש מקום. לכן אין 

למהר לזלזל בדברי החבר, אלא לבדוק אם גם להם יש מקום )"מאן דתני . . לא משתבש"(.

ב. דיוק בדברי תורה – כאשר שומעים שיעור 'בערך', עלולים לטעות בהבנת כל העניין! )כמו 

בסוגיית "נפרצה בלילה", שבתחילה הבינה הגמרא כי דברי רבה מכוונים לרישא וזה לא היה 

מובן כלל(.

ג. חידוש – אין בית מדרש בלא חידוש. על אדם לשאוף ללמוד דברים חדשים בתורה שלא ידע 

קודם לכן, ולחפש את החידוש בכל דבר.
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