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בבא קמא פרק ז' משנה א'                                                         בס"ד 

 ְמֻרָּבה        

 ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל       
 ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה

 

 תשלומי ______ של גנב נוהגים במקרים ______ יותר הסבר:

 מתשלומי __________________ של גנב שטבח ו______ את הבע"ח שגנב.
 

 דכתיב: -נוהגת ב 
 מידת ש

 תשלומי כפל

 בין _______________

 ובין ______________

 _________" רע"ב:

_______________ 

"__________ 

מידת תשלומי ו
 ארבעה וחמשה

(לא נוהגת בדבר ש_____ בו 

רוח חיים. ואפילו בדבר שיש 

) -בו רוח  חיים, נוהגת 

 ב__________ בלבד

_____"___________ 

________________ 

"_____________ 

פעמיים ומזה שכתוב 
משמע שרק  שור ושה

בהם משלם ד' וה' ולא 
 באחרים.

 

 ולא משלם ארבעה וחמשה? ,גנב לא משלם כפלאיזה 

 _________ ____________לא משלם כפל:

 ודורשים: ולא מבית ה______. –" _____________שנאמר: "ו

 ________________ _____________לא משלם ארבעה וחמשה:

 (רבינו יהונתן) ה'. -" נאמר גם לגבי תשלומי ד' וָהִאיׁש ִמֵּביתוהמיעוט של "
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 השלם והסבר:

 ___________________________________________-ל פי _____" "גנב ע

 _________________________________________-"וטבח ומכר על _____" 

 ________________________________________-"או על פי __________" 

 משלם תשלומי ________ ו_________.

שעדות על טביחה ומכירה  :" הואאחרים שנים ע"פ(תוי"ט: והחידוש במקרה של טבח ומכר "

 תהטביחה או המכירה כל אח ועדותהגניבה  עדותאינה נחשבת לעדות של ____ דבר, אלא 

������������� ולכן משלם ד' וה' גם על עדות של שני עדים אחרים.) .א עדות של דבר ____ימהם ה �	�
�
 

��� ����� �������� ���� ��������
 (רע"ב ומשנה ד') 

 גנב ו_________
 ב__________

בשבת זה  מקח וממכרכי איסור 
לא איסור מ________ (אלא 
מדרבנן) ולא חייב עליו מיתה 
וא"כ אין את דין "קים ליה 

 בדרבה מיניה" וחייב ד' ו___.

בשבת שאז שטבח 
על  תהמיחייב 

הטביחה ופטור 
 מממון של ד' וה'.

 גנב ו__________
 ל___________ זרה

כי הוא רק סייע לעבוד ע"ז (ועבר 
על "לפני עוור") אך לא _____ 
עבודה זרה  ולא מתחייב על זה 
_____,וא"כ חייב לשלם ממון 

 של ד' וה'. 

לע"ז שאז שטבח 
כיון שעבד  ע"ז חייב 

על (חמור) מיתה 
הטביחה ופטור 

 של ד' וה'.(קל) מממון 

 __________גנב ו
 ביום ה___________

כיון שביום הכיפורים חייב על 
_____  -איסור מלאכה בזדון 

(ולא סקילה) ואין "קים ליה 
בדרבה מיניה" ולכן חייב לשלם 

 _______ ו_______.
(ומדובר שהעדים לא התרו בו 

 למלקות) 

אם היתרו בו 
ל_______, שאז 
כיון שלוקה (עונש 

חמור) נפטר 
מתשלומין (קים ליה 

 בדרבה מיניה)
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������������� המשך:                �	�
�
 

��� ����� �������� ���� ��������
 (רע"ב ומשנה ד') 

 גנב משל _______
וטבח ומכר 
 ואחר כך 
 ______ אביו

כי טבח ומכר לפני שאביו ____ 
ועדיין השור היה שייך ל______ 

 וכבר אז נתחייב לשלם 
 _______ ו_______ לאביו,

 לכן חייב לשלם ד' וה' 
 לאחיו  היורשים. 

רק ואם מת אביו 
, שאז אח"כ טבח

נחשב שטבח ומכר 
גם את שלו (כיון 
שגם לו יש חלק 

 בירושה)

גנב וטבח 
 ואחר כך 
 ______________ 

 כי בשעת ה_______ הבהמה
היתה שייכת עדיין ל______ וכבר 

 אז נתחייב 
 ב_____ ו_______

אם הקדיש ואח"כ 
כי בשעת  טבח

הטביחה היתה 
ייכת להקדש ש

 (ולא לבעלים)

גנב וטבח 
 ל___________

 או ל___________

, כראויכיון ששחט את הבהמה 
 __ וה' -ויכול לאוכלה חייב 

ואפילו שלא שחט אותה לצורך 
אכילת בנ"א (אלא לצרכי ______ 

 או להאכיל ה_____). 

 

  השוחט

 (את הבהמה שגנב)

 ונמצא _________
(כלומר: שלאחר השחיטה 
נמצא שהיה בה מום שלא 
 יכלה לחיות יותר מי"ב 

 חודש ולכן אסורה באכילה)

כיון שת"ק סובר ש"שחיטה 
 ______"ְׁשָמּה  –שאינה ראויה 

[והחיוב של ד' וה' הוא על 
 הטביחה, והרי היתה

 כאן "______".]

 

  השוחט _________

 ) (שגנבה

 בעזרה

(שדין השוחט בהמת חולין 
 שנאסרת בהנאה) -בעזרה 

כנ"ל:   כיון שת"ק סובר 
ְׁשָמּה  –ש"שחיטה שאינה ראויה 

______"   [והחיוב של ד' וה' הוא 
על הטביחה, והרי היתה כאן 

[."______" 

 

 

ֵני ֵאּלוּ  ׁשְ ְמעֹון ּפֹוֵטר ּבִ י ׁשִ  ...ַרּבִ
 באלו שני מקרים פוטר רבי שמעון את הגנב מתשלום ד' וה'? 

1______________________(2 .______________________( 
כי סובר שכיון שנאסרה באכילה לאחר השחיטה אינה נחשבת "______" ולכן פטור  מדוע?

מודה ר"ש שנחשב  "גנב וטבח לרפואה או לכלבים"אבל במקרה של   מ_______ ו_______.
שחיטה, כי השחיטה היתה ______ ויכול לאוכלה אם רוצה.
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 ...ְׁשַנִים ִּפי ַעל ָּגַנב                         

 

 הסבר את המושגים:

 ______________________________________________________-כפל 

 ______________________________________________-ארבעה וחמשה 
 (לשור)או __ ) ְלֶׂשה( 2מקרן + _____ +  ____________ [ממה בנוי הד' וה'?

שבאו ____ אחרים והעידו שהעדים ה_____   מה הפירוש "הזמה"?   –עדים זוממין  

 היו איתם באותו יום במקום _____ ולא יתכן שראו את ה______ שהעידו עליו.
 _________________________. לאלו עדים מאמינים?

____________________________________. שנאמר:  מה דין העדים שהוזמו?

ֲעִׂשיֶתם " ֲעׂשֹות ְלָאִחיו _____ ___ ַּכֲאֶׁשרַוֽ  (דברים יט,יט) "ַלֽ

 .כי הוברר שלא _____ כלום -__________ מה דין האדם שהעידו עליו?
 

 העדות על הטביחה  התבטלהאם הוזמה העדות על הגניבה, ממילא  כלל:
 שהרי אם אנו לא יודעים שהבהמה נגנבה, אין מה לחייבו על הטביחה  ומכירה. 

 גנבה.הבהמה מבעליה ולא קנה את י והמכירה, כי אול
 

 
 הוא

(האדם שהעידו 
עליו...)

 העדים
(שהעידו שגנב וטבח)

ַנב ַעל   ּגָ

י   __ ________ּפִ

 ְוָטַבח ּוָמַכר 

יֶהם   ַעל ּפִ
 ותם ____ (כלומר שא

 העידו גם על ה_____
 וגם על הטביחה 

 או ה______)

ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין

 המקרה
 :של המשנה

הוזמו  שקודם
על הטביחה 

 אח"כ רק ו
על הגניבה

�����._______ 
_____________ 

_____________ �����_________ 

_________ 

_____________ 

_____________ 

מקרה נוסף 
 :ע"פ תוי"ט

קודם אם 
הוזמו על 

  הגניבה
 אח"כ רק ו

הטביחהעל 

�����._______ 
_____________ 

_____________ �����_________ 

_________ 

_____________ 

_____________ 
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ַנב" י ַעל ּגָ י ַעל ּוָמַכר ְוָטַבח__ _____ ּפִ  "ֲאֵחִרים__ _____ ּפִ

 
 הוא

(האדם שהעידו 
עליו...)

 עדים
 ראשונים

 (שהעידו
שגנב) 

 עדים
 אחרונים

(שהעידו שטבח  
ומכר)

 ֵאּלוּ 
(עדי טביחה 

 מכירה)ו

 ְוֵאּלוּ 

 )גניבה(עדי 

ִנְמְצאּו 

זֹוְמִמין

 המקרה
 :של המשנה

שקודם 
 עדיהוזמו 

רק הטביחה ו
 אח"כ 

הגניבה עדי

�����._______ 
 משלמים

__________ 

 משלמים

_________ 

 (לשור)

כי בטלה כל 	����

 העדות 

והתברר 

 שהוא כלל

 לא _____. 

כי העידו על 
מעשה  

ורצו  -ה_____ 
לחייב אותו 
_____, ואת 
מה שהם רצו 
לחייבו, הם 

חייבים 
 ל____.

כי העידו על 
ה_____ או 

 -ה______ 
שחייבים עליהם 

ד' ו__, ואת 
התוספת שרצו 

לחייבו, הם 
 חייבים ל____.

 המקרה
 :הרע"בשל 

קודם אם 
 עדיהוזמו 
רק ו הגניבה

 אח"כ 
הטביחה עדי

�����._______ 
 משלמים

__________ 
 כנ"ל	���� ___________

כי _____ 
 אותם
 (כנ"ל)

כשהוזמו כי 
הראשונים, 

התבטלה ממילא 
 שלהם ___ה__

 ולכן פטורים.

 ִנְמְצאּו 

 ַאֲחרֹוִנים
 (עדי טביחה ומכירה)

זֹוְמִמין
 (והראשונים 

לא הוזמו)

 משלם�����
_________ 

לא משלמים 
______ 

 משלמים

___________ 

כי עדות 	����
ה_______ 
קיימת וחייב 

 -על גניבתו 
.______ 

 כי לא הוזמו.

כי העידו על 
ה_____ או 

 -ה______ 
שחייבים עליהם 

ד' ו__, ואת 
התוספת שרצו 
לחייבו (יותר 

כפל) , הם מה
 חייבים ל____.
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 הוא

(האדם שהעידו 
עליו...)

 עדים
 ראשונים

 (שהעידו
שגנב) 

 עדים
 אחרונים

(שהעידו שטבח  
ומכר)

ֶאָחד ִמן 
 ____________הָ 

 (עדי טביחה ומכירה)

זֹוֵמם
 (כלומר שהזימו

 ___ ֵעד רק 
מבין שני העדים 

 האחרונים,
ואת הראשונים לא 

הזימו כלל)

 משלם�����
_________ 

לא משלמים 
______ 

___________ 

כי הראשונים �����

העידו עליו 

 ש_____.

(והם לא 

 הוזמו)

 כי לא הוזמו.

כי הדין "כאשר 
זמם" זה רק 
כשהזימו את 

___ העדים, וכאן 
הוזם רק ֵעד 
____. וא"כ 

_____" 
 "ֵעדּות ְׁשִנָּיה 

 (נמצא) 
ֶאָחד ִמן 

 ָהִראׁשֹוִנים

 )גניבה(עדי 
זֹוֵמם

 (כלומר שהזימו
 ___ ֵעד רק 

מתוך שני העדים 
ה_______)

�����_________ _________ ___________ 

כי ______ �����
 .כל העדּות

כי הדין "כאשר 
זמם" זה רק 
כשהזימו את 
___ העדים, 

וכאן הוזם רק 
 ֵעד ____.

 וממילא "_____
 "ָּכל ָהֵעדּות 

כי אחרי 
שהתבטלה עדות 

 ה______
ממילא התבטלה 
 עדות ה______ 

(ולא מדין עדים 

והכלל  זוממין)
ֶׁשִאם ֵאין הוא: "

_____ ֵאין , ְּגֵנָבה
 _____".ּו

ואפילו אם יבואו אחר כך עדים ויזימו בנפרד את שני ה______ האחרונים, גם  רע"ב:

עדותן בצורה אחרת, לא  (הכחשה היא פריכתאז יהיו ______.  כי כבר בטלה עדותן והוכחשו. 

כי אם לא  ראשונים...)עדים העימנו הייתם אלא הוא היה עמנו או כמו במקרה שלנו שהזימו את אחד מן ה

(שאומרים "עימנו הייתם")  עדיםורק בהזמת היתה גניבה, אין גם _____ ו_______. 

 חייבים לשלם מדין "ועשיתם לו כאשר _____"... 



  

 

 מקרה שמוסיף הרע"ב:
 

 
 הוא

(האדם שהעידו 
עליו...)

 עדים
 ראשונים

 (שהעידו
שגנב) 

 עדים
 אחרונים

(שהעידו שטבח  
ומכר)

מּו וּ ה  זְּ

ַנִים  ׁשְ

 ָהִראׁשֹוִנים

 )גניבה של(
ולא הוזמו 
 האחרונים

 טביחה ומכירה) של(

�����_________ _________ ___________ 

כי ______ �����
 .כל העדּות

כי רצו לחייב 
אותו _____ 

 והוזמו, 
ואת מה שהם 

רצו לחייבו, הם 
 חייבים ל____.

דכבר בטלה 
______ 

בהזמת  
 הראשונים.
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 ארבעה וחמישה?  אינו חייב מכירההְׁשַנִים"... באיזה אופן על הטביחה ו ִּפי ַעל _____"

 "על פי שני עדים... יקום דבר" שנאמר: – __________" ִּפי ַעל ָמַכרּו ְוָטַבח) "...1

 ולכן פטור מתשלומי ______________. ,ד ____ולא ע"פ עֵ  - (דברים יט,טו) 

פטור מתשלומי ד'  -שהגנב עצמו הודה שטבח או _____  – ______" ִּפי ַעל אוֹ ) "...2

 ש"מודה בקנס _____".וה'. כיון שד' וה' הם תשלומי קנס והדין הוא 

  מה הגנב חייב לשלם?______. מדוע?________________________________.

  עיין ברע"ב:

 שטבח ומכר נודעשאם  :מה רצתה המשנה להשמיענו בדין
 פטור מד' וה', הרי זה פשוט? - עד אחד ל פיע 

 

 טבח" דומה בדינו ל"טבח על פי _____אלא שרצתה המשנה להשמיענו ש"

 עד נוסף אח"כ יבוא אם –". שכמו שב"טבח ע"פ ֵעד אחד" פי ֵעד _____ על

 (כלומר, שהפטור יכוליצטרף עמו ל_____ ויתחייב בד' וה',  -ויעיד שטבח ומכר 

 אם יבואו ________ שני עדים –אם "טבח ע"פ עצמו"  כך גם להישתנות)

 כיון שב"מודה בקנס" אם באו אח"כ  –ומכר, יתחייב בד' וה'  שטבח ויעידו

 יהיה _____!  –עדים 

 . ..ואין זה בכל המקריםמוסיף הרע"ב: 

 מדוע? הדין: .אלא..

 "לא גנבתי"אם אמר 
____.  ובאו עדים והעידו ש

וחזר ואמר "טבחתי 
ואח"כ באו עדים  ומכרתי"

 והעידו ש_____ או _____

_______ 

כי כשאמר: "טבחתי ו______" לא 
נתחייב לשלם כלום וזה לא נחשב שהודה 

 "מודה ב____ פטור"כי ידע ש -במשהו 
וא"כ אין כאן הודאה שמבטלת את  –

תשלום הקנס של ד' וה'.  לכן העדים 
 שבאו לאחמ"כ מחייבים אותו בד' וה'.

 אבל אם הודה שגנב
 ואח"כ באו עדים ש_____

______ 

 מידאת עצמו ְוִחֵּיב  -כי הודה ש____ 
וזו הודאה גמורה  -לשלם את ה____ 

 שמבטלת את הקנס של כפל וד' וה'.
וגם אם יבואו אח"כ _____ ויעידו שגנב  

 וטבח יהיה פטור מקנס של כפל וד' וה'
 

 ְׁשַנִים ִּפי ַעל ָּגַנב
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מהם ארבעת המקרים הנוספים 

 שבהם חייב רק כפל 

 ולא ארבעה וחמישה?

 מדוע פטור
 מד' וה'?

1( 
ַנב וְ   ______ּגָ

ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ

______________________ 

______________________ 

______________________ 

2( 
ַנב וְ   ______ ּגָ

 ָזָרה_______ לַ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

3( 
ל  ֶ ַנב ִמׁשּ  _____ּגָ

 ּוֵמת ָאִביו 
ְך   __________ְוַאַחר ּכָ

______________________ 

______________________ 

______________________ 

4( 

ַנב וְ   ______ ּגָ
ְך  ְוַאַחר ּכָ
___________ 

______________________ 

______________________ 

שאז חל ההקדש ע"י  -וזה רק אם הקדיש לאחר ____  תוי"ט:
 _____ ושינוי _____. (שמשתנה להיות ברשות הקדש)

יתחייב ד' וה' כי שחט את  -אבל אם טבח לפני שהבעלים _______
 הבהמה כשהיא היתה עדיין שייכת ל______ ולא להקדש.

 



  

       בבא קמא פרק ז' משנה ד'               -3-              בס"ד 

 

 

משלם  -על הדין של "גנב ו_____ ואח"כ ____ ו____  רבי שמעון? לא חולק מהעל 

 פטור מד' וה'.ואח"כ טבח ומכר"  הקדישגנב וש" תשלומי ד' וה'". אלא גם הוא סובר
 

 רבי שמעון חולק על דין שאמרו חכמים במקום אחר: ...אלא

 

 -מבית הבעלים  הקדשאדם שגנב 
 מדוע? הדין:  , האם חייב ד' וה'?ומכרֹו וטבחֹו

 ______ לפי חכמים:
 מד' וה'

 ____"הָ ____ ְוֻגַּנב ִמ "דכתיב: 
 –ודורשים: הגונב מבית האיש 
חייב, ולא מן ה_____ שאז 

 .(וכפל)פטור מארבעה ו______ 

 לפי
רבי 
 שמעון:

מבית האיש וטבח אם גנב 

 ____ָקָדִׁשים ֶׁש 
 ְּבַאֲחָריּוָתם

כגון  .להביא קרבן שנדר(
" עֹוָלהָעַלי ֲהֵרי שאמר: "

שגם אם קרה משהו לקרבן 
 חייב להביא בהמה אחרת)

______ 
 בד' וה'

  "ב________ חייב"כיון ש
____ ְוֻגַּנב ִמ " זה נקרא

כי נחשב לממונו של  – ____"הָ 
(שהרי אם יאבד, יצטרך  הבעלים

ולכן יתחייב  הבעלים להביא אחר)
 על טביחתו ______ וחמישה.

מבית האיש וטבח אם גנב 

ַחָּיב  ___ָקָדִׁשים ֶּׁש 
 ְּבַאֲחָריּוָתם

כגון  .להביא קרבן שנדב(
שאם " עֹוָלהזּו ֲהֵרי שאמר: "

נפסלה לקרבן לא צריך 
 )להביא אחרת

______ 
 מד' וה'

  "ב________ חייב אין"כיון ש
נחשב לממונו של  אין זה
 אלא כממון _____הבעלים 

____ ְוֻגַּנב ִמ " ודורשים
 ולא מן ה______. - ____"הָ 

 ולכן _____ מד' וה'.

 



  

בבא קמא פרק ז' סיכום משניות ב',ד'                         -4-          בס"ד 

       

סיכום החייבים והפטורים 
 משניות ב', ד' – בארבעה וחמשה

 
 

 

 החייבים
 בארבעה וחמשה

 (משנה ב')

 הפטורים
 ארבעה וחמשהמ

 (משנה ד')

  ל פיטבח ע
 העדים ה_____ 

 על פיאו 
 ______שנים 

 עדות כראוי.
  ל פיטבח ע
  אחד____ 

 _____על פי או 

אין נחשבת 
מודה  \עדות 

 בקנס פטור.

 _____ בשבת
לא עבר איסור 

 דאורייתא
 ואין קלב"מ. 

 _____ בשבת

עבר איסור 
 דאורייתא

ויש קלב"מ  
 ופטור מממון.

 ______ לע"ז
לא עבר איסור 
 המחייבו מיתה

 ואין קלב"מ. 
 ______ לע"ז

עבר איסור 
 דאורייתא

ויש קלב"מ  
 ופטור מממון.

 טבח ואח"כ
 ____ אביו

שטבח כשהיה 
 שייך עדיין

לאביו, וכבר 
 התחייב קודם. 

 ___ אביו 
 ואח"כ _____

שלא כל מעשה 
הטביחה היתה 

 באיסור

_____ ואח"כ 
______ 

ששחט בהמה 
השייכת 
 לבעלים

_____ ואח"כ 
______ 

ששחט בהמה 
של הקדש 

 ופטור
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 אלו חמישה מקרים נוספים מביאה המשנה 

 לא יתחייב בתשלומי ד' וה' אלא רק בכפל? –שאם גנב, טבח ומכר 
 �������� �� 	��
���

 

� �������� ��
 

 _______ְמָכרֹו "
________________ מִ 

ּבוֹ   "ׁשֶ

גנב ש_____ את כל 
 הבהמה

 _____  מדבר חוץ
 לעצמו.  שאת זה השאיר

 

[ומדובר שהשאיר לעצמו 
דברים שכדי להתירם צריך 

, כגון שהשאיר ______
 לעצמו חלק מועט בבשר]

 כולהמשום שלא היתה "מכירה" 
באיסור שהרי יש לו חלק מועט 

 ב______.
והטעם שזה דווקא אם יש לו חלק 

, שכתוב: בדבר הניתר ע"י שחיטה
"וטבח או _____", שכמו שטביחה 

זה מעשה שמתיר את מה שצריך 
צריך שימכור  –שחיטה, כך מכירה 

את כל מה שצריך להתיר ע"י 
_______, ואילו קרניים וגיזותיה 
 אינם צריכים טביחה להתירם.  

(למעט אם הגנב השאיר לעצמו חלקים שאינם ראויים לאכילה. 
 )שאז יתחייב ד' וה' -כגון: ____________ 

ָהְיָתה"  אֹו ׁשֶ
 ________"____בֹו לֹו 

 בבהמה  _____ היה גנב ה
 לפני ש_____ אותה 

 .או ______ ומכרה -

שייכת  בהמהכיון שחלק מה
כולו  ל_____, זה לא נחשב שמכרוֹ 

 (תוי"ט) ____._ב_

ֹוֵחט " ַהׁשּ
__________ וְ 

ָידוֹ   "ּבְ

אם הגנב _____ את 
 נפסלההבהמה והשחיטה 

) (כגון שהסכין היה פגום
 -והבהמה נהייתה _____ 

 ונאסרה באכילה.

 בכל אלו פטור מד' וה'
 שעשה לא נחשב כלל כי מה

 למעשה "_____". 
ְׁשִחיָטה ואפילו לרבנן שסוברים ש"

(כגון _____" ְׁשָמּה  –ֶׁשֵאיָנּה ְראּוָיה 

כאן  השוחט ונמצא טריפה שחייב בד' וה')
כיון שזה  -יודו ש_____ מד' וה' 

 לא מעשה _____ כלל. 

 ___________"הַ "

הגנב לא ______ את 
 הבהמה

אלא הרג אותה ע"י  
 ש________________.

 __"_________הַ "

הגנב לא _____ את 
הסימנים של הבהמה 

(קנה וושט) אלא _____ 
 ומתה. –אותם 

 



  

בבא קמא פרק ז' משנה ה'               -2-                           בס"ד 

       

 

כפל  ויתחייבתחשב ל"מעשה גניבה"  - טביחתה ומכירתהו מבעליה, כדי שלקיחת הבהמה

 נקראורק אז הגבהה) או  (כגון משיכהבבהמה  "מעשה קנין"צריך שיעשה  -וארבעה וחמישה 

אבל אם לא עשה "מעשה ____" . (אם טבח ומכר) ד' וה'ולשלם תשלומי כפל  ויתחייב גנב 

 כדין מזיק)  - (אלא ישלם רק את הנזק שגרם לבעל הבהמה__ וד' וה' מתשלומי __ יהיה ____ בבהמה,
 

קנין המעשה  מהו וטבח ומכר גנב
 בבהמה:שעשה 

 
אותה כשהוציאה  שמשך

 מ______ לרשות הבעלים
 __________ב

 חוץ 
 מ______

 חוץ
 מ________

 ש_______ אותה  ______ב
 מחוץ  בשעה שְגָנָבה

 לרשות הבעלים
 חוץ

 מ________
 חוץ

 מ________

 הדין: _____ בתשלומי כפל וד' וה'.

 

 מדוע פטור? 
כיון שלא עשה "מעשה 

 ____" בבהמה.
כי הגנב החזיק בבהמה 
  בתוך רשות ה_________

 ולא _________ אותה משם.
(שהרי "משיכה" ברשות הבעלים 

 ולכן  אינה קונה)
   ________ מכפל וגם מד' וה'.

 וטבח ומכר גנב

 ב___________ ___________ב

 

כדי שייחשב מעשה קנין לגבי  -להיכן מספיק שיוציאה מרשות הבעלים  עיין בתוי"ט:[
 תשלום כפל וד' וה' (אפי' שלענין קניה אין משיכה קונה שם)? ________________.

 ששם משיכה קונה.] -הוציאה ל______ דווקא אבל התוספות כתבו שדין זה רק אם 
   



  

  ,ְויֹוֵצא ָהָיה מֹוְׁשכֹו      

 

דין  המקרה:
 הגנב:

  

 מדוע?  
(את שור או השה   מושכו (הגנב) היה

(השור או ויוצא, ומת מרשות הבעלים)  

  ברשות ה______. השה)

._______ 
 

 (מכפל)

כי לא עשה בבהמה שום "מעשה 

כי נשארה ברשות ה_____  ____"_

 ועדיין לא ______ משם

או ש_____  (הגנב)ִהְגִּביהוֹ 
  מרשות הבעלים, ומת.

._______ 

 (כפל)

 בבהמה שגנב.כי עשה "מעשה קנין" 
 שהיא "______", עשה - "הגביהן"

ברשות לו קונה בכל _____ ואפי
 __"עשה "____ -"משכוֹ"   בעלים.

שמשך אותה אל מ____ לרשות  –
הבעלים ולכן נתחייב לשלם על 

 מיתתה כפל.

 (הגנב, כשהוא ברשות הבעלים) נתנו
(לכהן כדי לפדות בו את בנו לבכורות בנו 

לשומר  (או)או לבעל ___, בכורו) 
לנושא  (או)ל____,  (או)____, 

ולשוכר, והיה  (או)____ 
(הכהן, או הבעל חוב או אחד מושכו 

(השור או ומת בציווי הגנב...)  -מהשומרים 

 ברשות ה______. השה)

._______ 
 

 (מכפל)

בבהמה שום "מעשה  ולא עשהם כי 

(עבורו), והיא נשארה  ____"_

 ב______ הבעלים

 ולכן לא חייב כפל על מיתתה. 

(הכהן, הב"ח, או אחד הגביהוֹ 

מרשות או ש_____ מהשומרים...) 
 הבעלים, ומת.

הגנב 
._______ 

 (כפל)

של ה_____  שליחיוכי הם היו 
להוציא או להגביה את ה______ 
ובזה שעשו זאת, הגנב _____ את 
 הבהמה וחייב על מיתתה _____.

 

  .וכאן לא אומרים "אין שליח לדבר עבירה" [שהשליח מתחייב ולא המשלח] תוי"ט:
ולא  יא שלוהלא ידעו שהבהמה הגיעה לידם ב_____ (וחשבו ש השומר או הכהןכיון שכאן 

אי אפשר לומר "דברי הרב (הקב"ה) ודברי התלמיד (המשלח), דברי מי כאן ...) ולכן גנבה
(מפני שהמעשה  ._____ – המשלחפטורים, ו –הם ולכן  .שומעים"...? כי לא ידעו שזה אסור

 שלהם מתייחס למשלח, והוא הגנב)
 

      בבא קמא פרק ז' משנה ו'                                               בס"ד 



  

ְמַגְּדִלין ֵאין           בבא קמא פרק ז' משנה ז'                                                             בס"ד 

ִיְׂשָרֵאל... ְּבֶאֶרץ   
 

 

 ?מדוע מדוע?

 לגדל 
בהמה 
 דקה 

 (כבשים ועיזים)

 ב________.
(ואפילו בתוך 

 הבית עצמו)

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 ) ב_______.1

גמור,  שאין זה כיבוש
ולא הקפידו בה על 

 _ ההיא.__יישוב ה__
 ישלם) -(ואם תזיק 

) ב______ 2
 שב____

.________ 

שאין שם יישוב 
_____.______ 

 לגדל 
  תרנגולים

 לישראל:
רק 

 ב_______

____ _מפני ה__
שם, שמא  שאוכלים

התרנגולים יביאו 
חתיכת  _______מה

עצם (בגודל שעורה) 
_____ ויטמאו מן ה

 את הקדשים.

 לישראל:
 ב_________

(חוץ 
 מבירושלים)

שאין לישראל 
 טהרות בבית.

 :לכהנים
 ב________

___ _מפני ה___
שהכהנים (התרומות) 
בכל הארץ אוכלים 

 ויטמאום התרנגולים

 לגדל 
  חזירים

 ב________.

 חכמים תיקנו זאת
לאחר שהעלו _____ 

בחומת ירושלים 
 ונזדעזעה ה____...   

  

 לגדל 
 כלב רע

 (שנובח ונושך)

 אם הוא
לא ______ 

 בשלשלת

____________ 

____________ 

 אם הוא
 קשור

 ב________

שאז אין אנשים 
 _________ ממנו.

לפרוס 
  נישבים

 (מלכודת ליונים)

אם זה לא 
רחוק מן 
 היישוב 

 ____ ריס

שלא ילכדו בהם יוני 
 בני ה______

 (חשש איסור גזל)

רחוק אם זה 
  מן היישוב
 ____ ריס

 (=____ מילין)

שאז זה רחוק מספיק 
 מה______

 ולא ילכדו שם  
 יוני העיר.

 



 

  

 'חפרק 

 משניות מסכת

 שם:____________________

 בס"ד
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 דברים: ______ עבור _____, חייב מן התורה לשלם לואת _והזיק אדם שהיכה 

1  ._________(2  ._________(3  ._________(4  .________(5._________( 
 

 

:ùåøéô 
 דין מהיכן נלמד 
 ? זה בתורה

 )והמתבייש (רע"ב ד"ה

ãöéë 
?÷æðä úà íéëéøòî 

÷ÆæÆð 

ה_____ באדם 
וחיסר את אחד 

(יד, מראשי אבריו 

 רגל, עין וכד')
 צריך ל_____ לו

את הפרש  
הסכום שנפחתו 

דמיו מחמת 
ה_____ שחבל 

 בו.

 שנאמר: 
 – ____"ַּתַחת "____ 

כלומר: שצריך ל____ את 
 דמי העין.

[ואין הכוונה שצריך 
 להוציא לחובל 

שנאמר: –את ה___ ממש 
"ולא תקחו ____ לנפש 

לנפש ודורשים:  –____" 
 -לא לוקחים ____  רוצח

 לכפרתו,
אבל לוקחים כופר (ממון)  

אם הזיק  -לראשי _____ 
 את אחד מאבריו.]

 אם "____ את עינו, 
 או ____ את ידו, 

או _____ את רגלו", 
לו הוא רואים אותו כאי

____ (עברי) הנמכר 
ושמין כמה  -______ 

היה שווה אילו היה 
_____ את עצמו עם 
אותו איבר שהיה לו, 

 וכמה הוא שווה עכשיו 
 -בלי ה____ שהזיק לו 

 ואת ההפרש _____ לו.

ø Çò Çö 
צריך  החובל

לשלם ל_____ 
את דמי ה____ 

שציער אותו 
 כשחבל בו.

ַּתַחת "____ שנאמר: 
ומייתור  – ____"

המילים הללו לומדים 
שצריך לשלם על ה_____ 

 שציערו.

אם עשה לו _____ 
בשיפוד חם או הכהו 
במסמר ואפילו על 

_____ במקום שלא 
 –עושה _____ (דם) 

שמין והיה לו צער בזה, 
אדם שהמלכות  לפי

חייבה לעשות לו כוויה 
 -בשיפוד על ______ 

כמה _____ היה נותן 
ר כדי שלא יעשו לו צע

 זה, ואת זה ______ לו.
 (תוי"ט)
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:ùåøéô 
 מהיכן 

 נלמד דין 
 ? זה בתורה
 (רע"ב)

ãöéë 
?÷æðä úà íéëéøòî 

éet Äø 

 החובל את חברו

חייב לשלם את  

דמי ה"_____" 

שצריך כדי 

 לרפאותו.

ַרק "שנאמר: 

ִׁשְבּתוֹ ִיֵּתן 

_____ וְ 

"______ 

 אם  עלו בו צמחים 

 (אבעבועות ______)

 ? ________________חייבמתי 

 ?________________פטורמתי 

המכה"? מה הפירוש "שלא מחמת 

 (רע"ב) __________________

_______________________ 

_______________________ 
****** 

 )הושוב חזר ה המכה,(התרפא :ָחְיָתה ְוִנְסְּתָרה

 לרפאותו? חייבמתי 

____________________ 

 לרפאותו? פטורמתי 

___________________ 

 Æá ÆLú 

 החובל את חברו

ובגלל ה______  

לא יכול לעשות 

מלאכתו, חייב 

 לשלם לו דמי 

ביטול 

.________ 

 שנאמר: 

 _____ַרק "

 ִיֵּתן 

 "ְוַרֹּפא ְיַרֵּפא

 רואים אותו כאילו הוא 

  "______________" 

 )אחרי החבלה את זה יכול לעשותהרי רק (ש
 וישלם לו דמי שומר _____ 

כשיעור הימים שהתבטל בהם 

 בגלל חוליו.מ_______ 

****** 
ומדוע לא משלם לו את דמי ביטול 

מלאכתו הראשונה שפסק ממנה 

 מאז שחבל בו?

כיון ש"כבר נתן לו דמי _____ ודמי 

 -שכששילם לו "____"  –_____" 

כבר שילם לו על הנזק שעשה לו שלא 

 יכול לעבוד במלאכתו הראשונה. 
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:ùåøéô 
 מהיכן 

 נלמד דין 
 ? זה בתורה
 (רע"ב)

ãöéë 
?÷æðä úà íéëéøòî 

 ÆL Éaú 

אדם שחבל 

בחברו וחוץ 

מהחבלה עצמה 

גם גרם לו על 

 _____. -ידה 

צריך לשלם לו 

 דמי ______ 

שהתבייש  -

 בגללו.

שנאמר לגבי 

אשה שביישה 

______ וְ "אדם: 

 – "ֶאת ַּכָּפּה

שאין הכוונה 

שקוצצין את 

____ ממש אלא 

צריכה לשלם 

דמי בושתו של 

 האדם ש_____.

 ַהֹּכל ְלִפי "

 ______"ְוהַ ______ הַ 

כלומר: הנזק משתנה לפי סוג 

 המבייש וה_______.

גורם בושה  שמביישאיזה סוג אדם 
 ______________. גדולה יותר?

 תובוש שביישוהואיזה סוג אדם 
 _______________. גדולה יותר?

****** 
  "המבייש את הערום"

כגון: ש____ עליו או _____ לו 
 (תוי"ט)

כיון שמתבייש בכך  דינו:______.

 בין ערום ובין לבוש.

"המבייש את הסומא והמבייש 

 :______.את הישן"

 : ______.שביישָיֵׁשן 

 מדוע? כי לא התכוון ל_____.

 (וזה נלמד מהפסוק בהמשך)

 ____", ְוִהִּזיק ּו___הַ  ָנַפל ִמן"

 :_______פטור:_______ חייב

 מדוע פטור מבושת? 

ָיָדּה ְוֶהֱחִזיָקה ______ וְ "שנאמר: 

 ושלחהומהמילים " –" ______ּבִ 

" לומדים שלא חייבים על ידה

וכאן  -ה_____ עד ש_____ לבייש 

שבייש בשנתו וכן כשנפל מה___ 

 לא התכוון לביישו.
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 רע"ב: סוף ד"ה והמתבייש:

 אלא שבעולם דין בשום לדון יכולים שאין (כלומר: מדאורייתא)תורה:  ודין"

 ישראל" בארץ ה_______ דיינים

  מהיכן לומדים זאת?

 (שני הבעלי דין) , "ְׁשֵניֶהם ְּדַבר ָיֹבא ______הָ  ַעד") כב שמות( דכתיב:

 .______ בארץ הסמוכים ______ אלא - "אלהים" נקראים ואין

 כאילו הם שליחים של הבי"ד של ארץ ישראל? -באלו דברים דנים בחוץ לארץ 

._____________________________________________________ 

חכמים שיוכלו לדון בהם ומפני שזה דברים המצויים ויש בהם ______ כיס, תיקנו 

 בחו"ל מצד "שליחות" של דייני ארץ ______.

 שהם מועדים. -וכן בהמה שהזיקה ב___________ 

 או במקרים ש_____ הזיק בהמה [שגם זה מצוי ויש בזה חסרון כיס].

 ... במקרה שבהמה הזיקה ______, או ש______ הזיק _____,אבל

 ני שאינו מצוי][מפ אין דנים אותו ב_____ לארץ כלל -

  אלא מה עושים?

 _________________________________________________.אפשרות א':

 _________________________________________________.':באפשרות 

אלו תשלומי ממון לא גובים אותם כלל דייני חוץ לארץ? 

________________________________. 

 אלא שמנדים את מי שהתחייב בהם עד שיעלה עם בעל דינו ל_________________. 
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 חמור יותר מדינו של ____ המזיק: -בדברים האלו, דינו של ה_____ המזיק 
 

 

 ��� �	������  מדוע?���	�

 תשלומי
 צער, נזק

 ,ריפוי
שבת 
 ובושת

_______ 

 _____חייב: 

 _______פטור:

____________ 

ִּכי ִיֵּתן ____ וְ "שנאמר: 
ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ...  מּום ַּבֲעִמיתוֹ 

 "...  ֵּכן ֵּיָעֶׂשה לוֹ 
"___  דווקא ודורשים:

ה חייב לשלם חמש" ַּבֲעִמיתוֹ 
 לאאבל  ,תשלומין

ששור  – "ַּבֲעִמיתוֹ "____  
 שהזיק אדם

_____ מארבעה חיובים  - 
 אלו וחייב רק ב____.

 תשלום
דמי 
 ולדות

 (אם חבל 
באשה והפילה 
ולדותיה משלם 
"דמי ולדות" 

 לבעל)

______________

 ______ְוִכי ִיָּנצּו "שנאמר: 
 "...  ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה

_____  דווקא ודורשים:
 הפילושחבלו באשה ו

_____ לשלם  -ולדותיה 
 דמי ולדות, 

  –אבל _____ שהכו אשה 
 _____ מלשלם דמי ולדות.

 



  

     בבא קמא פרק ח' משניות ג', ה'                                                    בס"ד 

סיכום משניות ג', ה'

 שה תשלומין:יהאם חייב לשלם חמ

 ר, ריפוי, שבת ובושת?נזק, צע 
 

 מדוע? הדין: (משנה ד' בעמ' הבא)
ה ּכֶ  ַהּמַ

 ֶאת ָאִביו 

 ְוֶאת ִאּמוֹ 

ולא עשה 
 בהם חבורה

 (ג')
____________ 

לא  -כיון שלא עשה בהם חבורה 
 התחייב ב____ (ואין קלב"מ)

 _____ בתשלומי ממון. -ולכן  

ועשה בהם 
 ')ה( חבורה

__________ 
 

פטור  -כיון שמתחייב _____ 
 מ_____  כי יש דין קלב"מ.

ַהחֹוֵבל 

ֲחֵברוֹ   ּבַ
(ועשה לו 

 חבורה 

 )הוציא דם –

ביום 
הכיפורים 

 (ג')

__________ 
 

[וכאן יש ריבוי שמשלם ואינו 
משא"כ בכל  –____ ___

ולא משלם] ההתורה לוק

כי לא חייב ______ על חילול 
יוהכ"פ (אלא כרת) ואין קלב"מ 

 _____ בתשלומי ממון. -ולכן 

 בשבת
 ')ה( 

__________
פטור  -כיון שמתחייב _____ 

 מ_____  כי יש דין קלב"מ.

ַהחֹוֵבל 

ֶעֶבד  ּבְ

 ִעְבִרי

 ם)(של אחרי
 )ג'( 

כי הוא ______ לכל דבר, ואם  __________
 הזיק אותו מתחייב בכל החיובים

 שלו
 (ג')

חוץ  _________
 ._מ____

פטור כי מלאכתו  –ֶׁשֶבת על 
החיובים שייכת לו, ואת שאר 

 חייב כיון שהוא כ_____ לכל דבר

ַהחֹוֵבל 

ֶעֶבד  ּבְ

ַנֲעִני  ּכְ

 אחריםשל 
 )ג'( 

 לתנא
 קמא:

_________ 

 ואפילו ____.

 [לאדון]

כי העבד שהוא הזיק אותו חייב 
במצוות כ_____ (וגם בבושת 
ִּכי חייב כי גם הוא נלמד מהפס'  "

 -" ְוָאִחיוָּדיו ִאיׁש ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ַיְח 
 ) תוי"טהוא ב_____ כאשה.  אחיוו

לרבי 
 יהודה

_________ 
 ._חוץ מ____

כי סובר: שרק אם הזיק את 
ישראל חייב גם _____. שנא' "כי 

במי שיש לו  –ינצו... איש ו____" 
 _____ ועבד כנעני אין לו _____.

 (כי אסור לו להתחתן עם ישראל)

 מפני שהוא הממון _____. __________ (ה')של עצמו 
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 רעה"? לו חמשה בני אדם "פגיעתן א

1 ._________(2  ._________(3  ._________(4._________( 5._________( 

 שכל מקרה של פגישה וחבלה עימם מסתיים  מה הפירוש "פגיעתן רעה"?

 לחובה.  שהם שחבלו באחרים :______. ואחרים שחבלו בהם:______. -ל_____ 

 

 
החובל 
 בהן:

הם 
 לאחר��������שחבלו:

 זמן:
 מדוע?

חרש 
שוטה 
 וקטן

_______ 

_._____ 

(כיון שאינן בני 

 _____. תוי"ט)

אם התפקח / ( 
 נשתפה / גדל)

 

._______ 

 עיקר תוי"ט:

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 העבד

 (כנעני)

 והאשה

_______

_._____ 

(כיון שאין 

להם במה 

_____. ל

 )רע"ב

נתגרשה ( 
האשה / 

 נשתחרר העבד)
 

._______ 

 רע"ב:

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 



  

     בבא קמא פרק ח' משנה ו'                  -1-                                     בס"ד 

 ...ַהּתֹוֵקַע ַלֲחֵברֹו נֹוֵתן לֹו ֶסַלע
 מהו המכנה המשותף של כל מקרי ההכאות המובאים במשנתנו? (תוי"ט)

_________________________________________________________ 

 ום שמשלם הוא "______".והתשל

 כמה ישלם? פירוש: המקרה:

 התוקע לחברו
______________ 

______________ 

 לפי ת"ק: ______

 לפי ר"י משום ר"י 

 הגלילי:__________.

 סטרו
______________ 

______________ 
______________ 

 לאחר ידו
______________ 

______________ 
______________ 

 ____)(כי זו בושה יותר ___

 צרם באזנו
______________ 

______________ 

______________ 

 תלש בשערו
______________ 

______________ 

רקק והגיע בו 
 רוקו

______________ 

______________ 

 העביר טליתו
 ממנו

______________ 

______________ 

פרע ראש 
 האשה בשוק

______________ 

______________ 
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האם דמים אלו שחכמים קצבו שישלם, 
 כלומר: מכובד ובזוי? -שווים לכל בני האדם 

לפי תנא 
 קמא:

 "הכל לפי _______"

כל הסכומים שהוזכרו 

במשנה הם רק ל_____ 

ביותר, אבל לאדם 

 בזוי:_________.

לפי רבי 
 עקיבא:

"אפילו _____ שבישראל רואים 

 אותם כאילו הם בני ______ 

  (ולמה?)  שירדו מ_______.

שהם בני אברהם 

 "____________ 

שבין אדם _____ ובין אדם 

כולם שווים  -_______ 

לדיני ______ אלו, 

ומשלמים להם כבושת של 

 "בני חורין שירדו מנכסיהם".
 

וּק ׁשּ ה ּבַ ָ ַרע ֹראׁש ָהִאׁשּ ּפָ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ  ...וַּמֲעׂשֶ

 מה פסק רבי עקיבא:_________________________________.

 מה ביקש אותו אדם מר"ע והסכים לו?_______________________________

 ____________________________________מה עשה אותו אדם?________

__________________________________________________________ 

 מה רצה אותו אדם להראות במה שעשה?_____________________________

__________________________________________________________ 

     מה ענה לו ר"ע:_______________________.

 (כי אסור לאדם לצער עצמו)   ַּׁשאיַר  ַּב_______ אעפ"י ֶׁשֵאינוֹ  "ַהחוֵֹבלמדוע? שהרי....  

 ________"! - ֶׁש______ ּבוֹ  "ֲאֵחִרים. אבל...  _______" –

 _______" - (כי עובר באיסור בל תשחית) ַרַּׁשאי ____ אעפ"י ֶׁשֵאינוֹ __ ַהּקוֵֹצץ"וכן....  

 ________"! - ________ ֶאת ֶּׁשָּקְצצּו "ֲאֵחִרים. אבל... 

אעפ"י שהאשה הזאת _______ את עצמה ברבים, אין בכך כדי לפטור  :כך גם כאן

 ולכן ר"ע חייב אותו ל_____. -מלשלם לה על מה ש____ אותה  -את המבייש אותה 
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י  הּוא נֹוֵתן לוֹ ַאף ַעל ּפִ  , ׁשֶ

 
 

 מתי נמחל למזיק על הנזק שעשה? _____________________________.

 "_____שנאמר: "______________________________________

 אבינולאברהם  שרהשה' אמר לאבימלך שישיב את  -

 .עבורו שיתרפא אברהם יתפללאז וגם יבקש ממנו ________ ו

 נין שלא יהא המוחל אכזרי (כשלא ימחול למבקש מחילה) ומ

 "שנאמר: "___________________________________________

  מחל ל_______ והתפלל עליו לה' ש_______ אותו ואת כל אנשי ביתו.  אברהםש -

 ...ֶאת ֵעיִניַסֵמא ָהאֹוֵמר 

יהיה  ...ואפילו הדין: המקרה:
 הדין:

מפני 
 שמפרשים
 תשובתו:

 הטעם

ָהאֹוֵמר ַסֵמא 
, ֶאת ֵעיִני

, ְקַטע ֶאת ָיִדי
בֹור ֶאת  ׁשְ

 )(ועשה לו כך ַרְגִלי

_____ 

ואפילו ששאל 
ַעל ְמָנת אותו "

_____?" 
[כלומר: אם אעשה 
זאת האם תפטור 
 אותי מתשלומין?]

 "___"וענה לו: 

_____ 

בלשון  -"??? ֵהן"
 תמיהה... 

האם נראה לך 
 שאמחול לך

 על כך? 

 שאין מפני
 בני דרך

 למחול אדם
 צער על

._____
 

ֶאת  ְקַרע(האומר) 
סּוִתי בֹור , ּכְ ׁשְ

י ּדִ (ועשה  ֶאת ּכַ
 )לו כך

_____ 

ואפילו ששאל 
ַעל ְמָנת אותו "

_____?" 
 "___"וענה לו: 

_____ 

 –"??? ָלאו"
בלשון תמיהה... 
וכי לא אמרתי 

לך שתהיה 
 פטור?

 שדרךכיון 
 אדם בני 

  למחול
 נזקי על

._____ 

 (האומר) 

ן  ה ּכֵ ֲעׂשֵ
לֹוִני  ְלִאיׁש ּפְ

 )(ועשה כך

_____ 

 ואפילו שאמר
ַעל ְמָנת לו "

_____." 
על מנת שאני " -

 " (תוי"ט) אשלם

_____ 

 (השליח)

 תוי"ט: 

 "דאין ____

 ל____

."_______ 

 



  

 ט'פרק 

 משניות מסכת

 שם:____________________

 בס"ד
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 מדוע? הגוזל:

ָאן ֵעִצים ַהּגֹוֵזל  ַוֲעׂשָ
ִלים ָאן ֶצֶמר  ,ּכֵ ַוֲעׂשָ

ָגִדים  .ּבְ

 כשעת ה______
 ______דמי 

 ודמי ______

________ 

________ 

_____________ 

_____________ 

 _____ וכל זה דווקא אם עשה בעצים שינוי דלא תוי"ט:
כגון שגזל עצים שלא היו ______  - לברייתו כ_______
גם לאחר אז קנאם בשינוי, אבל אם שושייפן ועשאן כלים 

לו את מחזיר  ,העצים נשארו כבתחילהשעשה מהם כלים 
 .כי לא קנאם בשינוי ולא את דמיהם עצמם ___ה__

ֶרת  ַזל ָפָרה ְמֻעּבֶ ּגָ
 (כבשה)ָרֵחל , ְוָיְלָדה

 ּוְגָזָזהּ  (צמר)ְטעּוָנה 

 דמי ______
_________ 
 ודמי ______
_________ 

 העודף ש______

____________ 

_____________ 

_____________ 

ָרה  ַזל ָפָרה ְוִנְתַעּבְ ּגָ
 ,ֶאְצלֹו ְוָיְלָדה

 ָרֵחל ְוִנְטֲעָנה  
 ֶאְצלֹו ּוְגָזָזהּ 

"משלם כ____ 
 ה______"

 כלומר:
 דמי ________
___________ 

__________ 

____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 ___"__________ְמַׁשְּלִמין ּכִ  _____ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל הַ "

 או שגנב _____, _____ ונעשה__ ___ גנברע"ב: איזה מקרה בא לרבות הכלל?  אם 

 וחמשה ארבעה מתשלומי ש______ הדין הוא: , _____ או וטבחו, ____ ונעשה

  _______________________________________________________.מדוע?
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 "משלם כשעת הגזילה"
 

 

 

גזל בהמה 
 ו_________

__________ 

.__________ 

היתה צעירה ואח"כ אותה  כיון שכשגזל
קנאה הגזלן ב_____ ולא  -_______ 

יכול להשיבה כמו שהיא אלא צריך 
 לשלם את שוויה כשעת __________.

גזל עבדים 
 ו_________

לפי תנא קמא: 

__________ 

__________ 

כיון שחכמים סוברים שעבדים הם 
שנקנים בשינוי ולכן הגזלן  כמטלטלין

לא יכול להחזיר את העבדים אלא רק 
 את _____ שהיו שווים בשעת ה_____ 

לפי רבי מאיר: 

אומר לו" _____ 

"___________ 

כיון שסובר שעבדים הוקשו ל_______ 
וכמו שקרקעות נחשבות תמיד ברשות 

כך גם ______.  ולכן גם  -בעליהן 
לאחר שה______ הזדקנו יכול לומר 
לבעליהם "הרי _____ לפניך" 

 ולהחזירם לו כך.  

  ,ונסדק ______גזל _
 גזל פירות ו______

 (כולם ולא מקצתם),

    גזל יין ו_______

____________    

כי בכל הדברים הללו הגזלן _____ 
 כיון שזה שינוי הניכר -אותם ב_____ 

אלא  -ולכן לא יכול להחזירן כמו שהן 
 ישלם כ__________________.

אלא רק מקצת הפירות הרקיבו?  לא כל הפירות הרקיבואם מה הדין 

 _______________________________. (רע"ב, תוי"ט)הדין:
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 "הרי שלך לפניך"
 

 

  :באלו מקרים הגזלן לא משלם כשעת הגזילה אלא אומר לנגזל
 ומחזירם לו כך? ,"הרי שלך לפניך"
 

 

 מטבע 
 ו_________

גזל מטבע ולאחר מכן נפסל 

 באותה _____

אבל אפשר להשתמש בה 

 במדינה ______.

 תוי"ט:  שיכול לומר לו:
"_______________" 

(אבל אם נפסלה בכל מדינות 
המלך והטביעו כבר צורה אחרת 

 "משלם לו כשעת הגזילה")

 תרומה ו______

 גזל תרומה, וכשהיתה

 ברשותו ______

 שבכל הדברים האלו 

 לא נעשה בהם _____ ניכר

 (ולא קנה אותם הגזלן בשינוי)

 ולכן אומר לו 

 "הרי שלך ______"

______ ועבר 
 עליו ה______

גזל חמץ לפני ______ ועבר 

הפסח והחמץ נאסר 

 ב_______________.

בהמה ו______ 
 בה עבירה

כגון שנעבדה לעבודה 

היא נפסלה ______ שאז 

 ל______.

או שנפסלה 
מעל גבי 
 ה_______

כגון שנפל בה _____ שאינו 

 ניכר 

 (כגון: ____ שבעין)

 ופסולה להקרבה.

או שהיתה 
 יוצאת ל______

כגון שהמיתה אדם 

(ונאסרה ונתחייבה ב_____ 

באכילה ובהנאה גם אם ישחטו 

 אותה כהלכה)
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 ...ְלַתֵּקן  ְלֻאָּמִנין    ָנַתן
 

 

ן  ִנין ְלַתּקֵ ָנַתן ְלֻאּמָ
 _______וְ 

אם נתן לאומנים 

לעשות  -_____ 

מהם _____, 

ולאחר שעשאום 

 _______. -לכלי 

חייבים 
 לשלם:

________ 
ולא רק : 
________ 

___ את כי האומן לא __
, הכלי ע"י שהשביח אותו

אלא כל הכלי כמו שהוא 
יוצא שלא ו שייך לבעה"ב. 

עצים, אלא קילקל קילקל 
לכן של הבעלים ו ____

 לשלם את דמיו. _____

 ָנַתן ְלָחָרשׁ 
ה  ּדָ (עגלה מעץ  למרכב ׁשִ

 נשים)

ָבה   (ארגז קטן מעץ)ּתֵ

ל  (בית אוצר מעץ)  ּוִמְגּדָ
ן וְ   ._______ְלַתּקֵ

 אם נתן לנגר

 (בנוי)____  

 על מנת לתקנו

(כגון לתקוע בו מסמר) 

 ו______ אותו.

________ 

 כי גרם נזק ל____.
ומדוע המשנה כתבה דין 

אלא  הרי זה פשוט? ,זה
שהמשנה רצתה ללמדנו: 

מדובר שמסר  א'שבמקרה 
לאומנין _____ והם 

עשאום כלים ולאחר מכן 
קילקלום. ולמרות זאת 
יהיו חייבים לשלם דמי 

 כלים.

ל ָעָליו  ּבֵ ּקִ ַנאי ׁשֶ ַהּבַ
_____ ִלְסּתֹר ֶאת הַ 

 ֶאת ָהֲאָבִנים____ וְ 

הבנאי שסתר את 
ה_____ ושבר את 
ה______ עצמם 

(ולא השאירם שלימות, 
 כנהוג אז)

________ 

כי היה צריך להיזהר 
להשאיר את האבנים 

._______ 

יק ִהזִּ  אֹו ׁשֶ
או שהבנאי ____ 

 באבנים שנפלו.
________ 

כיון ש"_____ מועד 
 לעולם".

ד  ָהָיה סֹוֵתר ִמּצַ
ד ַאֵחר ֶזה ְוָנַפל  ִמּצַ

הבנאי שבר את 

הכותל האחד, 

והכותל שלצידו 

 נפל ממילא.

________ 

כי הכותל השני לא נפל 
מחמת ה_____ שהיכה על 
הכותל, אלא כיון שאיבד 

את תמיכת הכותל שנשבר, 
והבנאי לא חשב שישבר 

 אנוס (מאירי)ולכן הוא 

ה ּכָ  ְוִאם ֵמֲחַמת ַהּמַ
הכותל השני  אם

נפל מחמת ה____ 

 שהכה הבנאי
 _____ 

תוי"ט: שזה כזורק ____ 
 והזיק בו הוא.
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 מדוע?הדין:

יָחתוֹ וְ   ִהְקּדִ
 יֹוָרה

אם הצמר נשרף 
לפני עוד ( מיד

 שהשביח)

______________ 
 לבעל הצמר)נותן בע (הצָ 

_______________ 

אם  תוי"ט:
הצמר השביח 
 ואח"כ נשרף 

___________    _______________ 

 ְצָבעֹו 
  )עּורכָ ( ָכאּור

 (בפסולת של צבע)

יוֵֹתר ַעל הצמר)  ששוה עכשיו( ִאם ַהֶּׁשַבח
נותן בעל הצמר , (סכום הוצאות הצבע) ַהְיִציָאה

 ,(ואינו מקבל השבח)_________ לצבע: 

נותן , ְוִאם ַהְיִציָאה ְיֵתָרה ַעל ַהֶּׁשַבח 
    (ומפסיד חלק מההוצאות) :________לו

_______________ 

_______________ 

_______________ 

לא קנה את הצמר בשינוי וישלם לבעל הצמר רק את הַצָּבע מדוע  עיין רע"ב:
 צמרו?___________________________________דמי 

ִלְצּבַֹע לֹו 
 ָאדֹם, ּוְצָבעוֹ 

חֹר   ,ׁשָ
חֹר, ּוְצָבעֹו  ׁשָ

    ָאדֹם

לפי רבי 
    מאיר:

_______________ 

 (הצבע לבעל הצמר)
ואם בעל הצמר בכ"ז רע"ב: (

 _______רוצה את הצמר:_
___________________ 

 כי רבי מאיר סובר :

___________________

__________________ 

___________________ 

לפי רבי 
    יהודה:

  :היציאה על יתר ____ה אם
 __________,נותן לו 

 על יתרה _____ה אםו
 _________לו נותן: השבח

(תוי"ט: ואם בעל הצמר לא 
 ___________מעונין בצמר: 

(_____________________ 

 כי רבי יהודה סובר :

___________________ 

___________________ 

___________________ 

לא קנה את הצמר בשינוי (הצבעים) הַצָּבע מדוע לרבי יהודה  עיין תוי"ט:
 וישלם לבעל הצמר רק את דמי צמרו?_________________________.
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 ז':�למשניות ה' הקדמה
אדם שתבע את חברו ממון, וחברו כפר בזה ונשבע ל_____ שלא חייב לו,  א.

           מתחייב בג' דברים:ולאחר מכן שב והודה ששיקר ובאמת _____ לו כסף,  

 צריך להחזיר לתובע את סכום הממון ש_____ לו. – "קרן") 1

צריך להוסיף על הקרן תשלום של חמישית. [וזה  – "חומש") 2

"חמישית ִמְּלַבר" (מבחוץ). כלומר: צריך להוסיף סכום שביחד עם 

הקרן יוצא ששילם סכום של חמישית ממה שהיה חייב.  (כגון: אם 

. ויוצא שהסכום שהוסיף הוא 25, משלם לו 20הפקדון שכפר בו היה 

 חמישית מהסכום הכולל ששילם)]

 צריך להביא קרבן ____ לכהן, שיקריבנו בבית ה_____. – "אשם") 3

חייב להוליך את ה____ אל הנגזל אפילו  –הכופר ונשבע לשקר ואח"כ הודה  ב.

 -ועד שלא יחזיר לו הגזילה   (ויקרא ה, כד)ִיְּתֶנּנּו"  לוֹ  הּוא עד ְלָמַדי. שנאמר: "ַלֲאֶׁשר

 אין לו ______.

כל חיוב השבת קרן וחומש ואשם זה רק בגזילה של שווה פרוטה אבל בגזל  ג.

 של ______ משווה פרוטה אין חייב דברים אלו.

כל דין השבת והולכת הגזילה עד מדי וכו' זה רק לגבי השבת הקרן אך את  ד.

 החומש שצריך להוסיף לנגזל אין חיוב להוליך עד לנגזל אלא רק אם הוא בעירו.
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 הסבר את המקרה:

 ______________________________________"הגוזל את חברו שוה פרוטה":

 .__________________________________"ונשבע לו":

 ._____________________ואח"כ חזר בו והודה לו ש

 __.אין לו _____ ללא זהו -________להחזיר לו?______מה מצווה אותו התורה 

ולהשיב לו הגזילה. שנאמר: אפילו עד לָמדי ויש לו חיוב מיוחד ללכת אליו 

_______"____"_________ 

 ______________________________(תוי"ט)  מה הדין בפחות משוה פרוטה?
 

 מדוע? ��  להשיב ל:האם יכול 

 ___ לבנו
__________________________ 
__________________________ 

__________________________ ___ לשלוחו

 ___ לשליח בי"ד
__________________________ 
__________________________ 

 

 אם הנגזל מת, למי ישיב הגזילה?________________________

 תוי"ט: מה בא לחדש הדין שישלם ליורשיו?עיין 

 פירוש א':_____________________________________________

 פירוש ב':_____________________________________________
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 באלו מקרים: באלו מקרים:

 המקרה:
 ר ונשא

 המקרה: חייב לו:
 נשאר ו

 חייב לו:

1( 
 _נתן:____

 לא נתן:______
_______ 1( 

 נתן:_____
 לא נתן:______

_______ 

2( 
 מחל לו:______
 לא מחל:_____

_______ 2( 
 _____מחל לו:_

 לא מחל:_____
_______ 

3( 

ל: מחל לו ע
1 ._____(
2._____( 

 לא מחל:_____
____________ 

________ 
________ 
________ 

3( 

ל: מחל לו ע
1 ._____(
2._____( 

 לא מחל:_____
____________ 

_______ 

 הדין: __________________

 (ולא חיישינן שמא _____________

________________( 

לילך אחריו זה רק  כי החיוב מדוע?

 __ ולא ה______לגבי השבת ה__

של שווה  סכוםכן בקרן רק על ו

 ולא פחות מכך. ______

 -תוי"ט: אבל אם יבוא אליו 

__________________________ 

 הדין: __________________

   מדוע?

_________________________ 

_________________________ 
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 הסבר את המקרה: 

מדובר שלאחר ש_______ לשקר שלא חייב לו כסף, הודה ששיקר והשיב לו את 

, כגון: שנשבע שכבר נתן לו על הֹחֶמׁש –ה______ ונשבע שוב ______ שניה לשקר 

 אותו... ושוב הודה לו על כך.

 "הרי זה משלם ______ על ______". הדין:

על  -וחייב _____ מהחומש  -כלומר: שהחומש הראשון שכפר בו נעשה _____ 

 שבועת השקר השניה.

 ואם גם נשבע בשקר בשלישית על החומש השני, חייב שוב ושוב חומש.

להיות "פחות משווה ______"   [שזה החומש שכפר בו]עד שיתמעט ה_____   עד מתי?

 (מפני שאין נשבעין על פחות משוה פרוטה) ואשם.שאז כבר לא מתחייב על שבועת שקר זו חומש 

 מהיכן לומדים שצריך לתת חומש שוב ושוב? רע"ב:

 שהתורה ריבתה _______ הרבה לקרן אחד. -שנאמר: "__________________" 

דֹון ִפּקָ  ...ְוֵכן ּבְ

ונשבע על שקר ולבסוף כפירות ממון מביאה המשנה שאם כפר בהם אלו עוד סוגי 

 חומש ואשם הודה, חלים בהם כל הדינים של תשלומי קרן, 

 וחיוב הולכת הגזילה עד הנגזל?

 ______________________________.אדם שכופר ב________. פירוש:   )1

 _____________________________.אדם שכופר ב)_____________. פירוש: 2

 ____________________________.אדם שכופר ב)_____________. פירוש: 3

4 .__________________________________( 

ָמָצא  ֶאת ֲעִמיתוֹ אוֹ  _____ָיד אוֹ ְבָגֵזל אוֹ  ______ְּבִפָּקדוֹן אוֹ בִ " (ויקרא ה) שנאמר:
"...ְוִכֶחׁש ָּבּה ְוִנְׁשַּבע ַעל ָׁשֶקר ______
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שומר חינם שהופקד אצלו כסף או חפץ ונשבע לשקר שאבד או נגנב ממנו, מה צריך 

גנב את החפץ, ומה צריך לשלם אם  \לשלם אם באו עדים והעידוהו שהוא זה שאכל 

 הוא הודה בעצמו? 

 הדין: המקרה:

�� 

 צריך לשלם? האם

 קרן
חומש 
 ואשם

 כפל

ז'
ה 

שנ
מ

 

 בעל הפיקדון:

 "היכן ______"? 

שומר חינם: 

__""______ 

 )ה(טענת אבד

 בעל הפקדון:

____________ 

____________ 

  "____"שומר חינם: 

 השבועה)(שזה נחשב לקבלת 

 אם 

העדים 
 מעידים
 אותו שאכלֹו

 בעצמו

___ 

___ 
 

(כי חומש 
ואשם חייב 

רק מי 
__ ____ש_

בעצמו שנא' 
 )"והתוודה"

___ 
 
 

כיון שהוא לא (
"טוען טענת גנב" 

אלא "טענת 
 אבד")

 אם 

הודה 
 מעצמו
  שאכלֹו

___

___ 
 

 

 כי הודה(

 ב______)

___ 
 

ה 
שנ

מ
'ח

 
 בעל הפיקדון:

 "היכן ______"? 

 שומר חינם:

___""____ 

 )גנב(טענת 

 בעל הפקדון:

____________ 

____________ 

  "____"שומר חינם: 

 אם 

העדים 
 מעידים

 שגנבֹואותו 
 בעצמו

___

___ 
 

 

כי לא (

_________ 

 בעצמו)

___ 
 
 

כדין גנב רגיל (
וכמו שנאמר: 
"אשר ירשיעון 

אלקים 
(הדיינים) ישלם 

 שנים")

 אם 

הודה 
 מעצמו

  שגנבֹו

___

___ 
 

 כי הודה(
 ב______)

___ 
 

 

כי "המודה (

בקנס פטור" 

ר שנאמר "אש

ירשיעון _____, 

פרט למרשיע את 

______, וכפל 

 זה קנס)
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 הסבר את המקרה:______________________________________________

 למי הוא צריך להחזיר את הקרן והחומש?

 זלן. תוי"ט בשם התוספות)) _____________. (של הג1

 ) או ל_________.  (אם אין בנים לגזלן. כנ"ל)2

 וצריך להשיב את כל ה_____ כולל החלק הזה שנפל לו ב______.

 שאין לו תקנה עד שיוציא _______ מתחת ידו. -שנאמר: "_______________" 

________________________.פירוש:____

(ולא יכול  -פירוש:_______________________ 

לוותר על חלקו בירושה).

 ילה כולה)(כדי שיחשב גם כן להשבת הגז   מה יעשה?

 כסף מ_______,  – "לוֶֹוה"

 ומחזיר את הגזל לאחיו כדי לקיים מצוות _____ הגזילה.

 מהם כסף, ונכסיו שועבדו לפירעון החוב.שהגזלן _____  – "ּוַבֲעֵלי חוֹב"

את החלק ששייך  -מדמי הגזילה הזאת שהשיב לבניו או לאחיו  – "ָּבִאים ְוִנְפָרִעים"

שאז יוצא שהוא קיים מצוות השבה כראוי, ולאחר שקיים ההשבה,   -ל______.  

 בעלי החוב מוציאים משם את חלקו

 מה הדין אם אין יורשים לאביו חוץ ממנו עצמו?  רע"ב:

 אפשרות א':_______________________________________________.

 אפשרות ב':_______________________________________________.

 ובשתי אפשרויות אלו הוא צריך להודיע להם: __________________________.
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 תהנה מהם.  שלא -אדם שאומר לבנו כל נכסיי יהיו אסורים עליך 

 מה דינו לגבי ירושת אביו?(ו"קונם" זה לשון קרבן)  

(תוי"ט) :

 "קונם אי אתה 
 נהנה משלי"

_______ 

שזה כאומר: "_____ (שלי) עליך אסורים" 
שכל עוד אביו היה ___ היה אסור לו  –

להנות מנכסיו, אבל לאחר _____, כבר 
 אינם של אביו ומותר לו ל______ מהם 

 ולכן יורש את _____. -

 "קונם אי אתה 
 נהנה משלי

בחיי 
 "ובמותי

________ 
כיון שאביו אסר עליו להנות מנכסיו גם 

לאחר _____, וזה נחשב כאומר לו: 
 (לעולם)אסורים עליך"  "_____ אלו

 ומה יעשה עם כסף הירושה?

___________________________ 
 

איך יכול לתת את הירושה לבניו או לאחיו, הרי יש לו טובת הנאה (מב)  עיין בתוי"ט:
 בזה שנותן להם את זה במתנה?

 (הרמב"ם) ____________________________________________ פירוש א':

____________________________________________________________ 

 הב"י) ______________________________________________( ':בפירוש 

 הסבר:__________________________________________ "ואם אין לו"...

 מה יכול לעשות?______________________________________________

.________________________________________ 

 שפורע חובותיו באותן מעות? בזה –מהיכן לומדים שאין זה נחשב הנאה 

 _____________________________________________________ (רע"ב)

ָהאוֵֹמר ִלְבנוֹ 
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 .במה שונה מיתת הגר ממיתת ישראל רגיל? ____________________________

 מה הגזלן יעשה עם הקרן, החומש והאשם? -הגוזל את הגר, ונשבע לו, ומת הגר 

 קרן וחומש:______________.  אשם:____________

 שנאמר: "________________________________________________

 __________________________________________" (במדבר ה)___

 מאילו מילים בפסוק לומדים:  תוי"ט:

 "________________________" שמדובר בגר

 "___________" לכהן –קרן 

 "___________" לכהן �חומש 

 "________________________" אשם למזבח
 

 (לבית המקדש)   היה מעלה את הכסף ואת האשם"

 מי מת?__________    ". ומת(ולפני שהביאם לכהנים...) 

 מדוע? מה הדין:

קרן 
 וחומש

_______________________ 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

 אשם
________________________ 

 _____________ (לקיץ ה_____)

______________________ 

______________________ 
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ָמר ָוֵמת        י ִמׁשְ ֶסף ְלַאְנׁשֵ  ...ָנַתן ַהּכֶ
 

 ואח"כ ____,   (שגזל מהגר שמת)אם הגזלן הספיק לתת לכהנים את ה_____ והחומש 

 .כבר בהן זכו שהכהנים כיון רע"ב: _____________________________. הדין:

 שנאמר: "____________________________"

ם ִליַדְעָיה ֶסף ִליהֹוָיִריב ְוָאׁשָ  ...ָנַתן ַהּכֶ
 

כל משמר בבית המקדש עובד שבוע.  המשמר הראשון הוא של "יהויריב",  הקדמה:

הבא אחריו הוא של "ידעיה".  כאן מדובר שלא נתן את הכסף  -והמשמר השני 

לאותו משמר, אלא את הכסף (קרן וחומש) נתן למשמר אחד, ואת קרבן  -והאשם יחד 

 יצא יד"ח השבת הגזילה לנגזל והתכפר לו עוונו?נתן למשמר השני...  האם  -האשם 
 

 

נתן 
 ליהויריב

 

 (משמר 
 א')שבשבוע 

 נתן
 לידעיה:

 

(משמר 
 ')שבשבוע ב

 ו... מדוע? :הדין

א'
ה 

קר
מ

 

_____ _____ 

.______ 

(יד"ח השבת 

 הגזילה) 

  שהמביא

 (כסף)_____ 

(לפני עד שלא 

הביא  )ש

 יצא. -____

וכל משמר זכה 

 ב____.

ב'
ה 

קר
מ

 

_____ 
 (תחילה)

_____ 

אם קרבן 
אשם ה

  קיים
 עדיין ו -

לא 
 טרהוק

_____ 
_____ 

 שהמביא

_____ 

עד שלא 

 הביא ____
 יצא. לא-

 ולכן יקריבוהו 

 בני ______. 

 יהיה ו

  גזלו ואשמו

 "_____" למשמר

אם קרבן 
אשם ה

כבר 
 הוקטר

______ 

באשם (
שנתן 

למשמר 
(_______ 

 שהמביא

_____ 

עד שלא 

 ____הביא 
 יצא. ____ -

 וצריך להביא:

 ____ אחר 

ויקריבוהו בני 

יהיה ______ ו

 גזלו ואשמו

 "_____" למשמר
 

 )אלא רק לאחר ההקרבה של האשם. -( _____"הַ  ֶאת ָנַתן ְוא(לפני הקרבת האשם)  ַהֶּקֶרן ֶאת ָנַתן"

 גם את החומש)(אך אח"כ צריך לתת ויצא יד"ח _______.  -מה הדין?  "אין ה__________" 
 



 

  

 י'פרק 

 משניות מסכת

 שם:____________________

 בס"ד
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 מה הם שני המקרים שהבנים אכלו את גזילת אביהם?

 אב שהאכיל לבניו את ה_____ שגזל עוד בחייו,  -" ַהּגֹוֵזל ּוַמֲאִכיל ֶאת ָּבָניו) "1

 ואח"כ ___.

 ולאחר ____ הם אכלו אותה. -ביהם גזילה או שהוריש להם א -" ְוִהִּניַח ִלְפֵניֶהם) "2

 האם הבנים צריכים לשלם את הגזילה שאכלו?

(רע"ב) הדין: לפי המשנה...

אם הניח להם 
 אביהם רק

 מטלטלין
 יות)(אין בהם אחר 

 ולא קרקעות

____________ 

____________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

אם הניח להם 
 אביהם גם 

 קרקעות
 בהם אחריות) יש(

____________ 

____________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

(וחייבים לשלם את חובות אביהם 
 שהיו משועבדים לנגזל עוד בחייו)

 

רע"ב: וכל זה מדובר כשכבר אכלו את הגזילה ואינה קיימת עוד, אבל אם ה______ 

 קיימת, ודאי שהם צריכים ל_____ הגזילה לנגזל, שהרי היא ממונו.
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������ להלכה? –מה מביא הרע"ב בדין הבנים  � ������	 �
 �

(הוריש)  הניחאם 

להם אביהם 
 ממון

 

 אכלו 
 ...הגזילה

 לפני ייאוש
 הנגזל

_________

 לאחר ייאוש
 הנגזל

_________

השאיר 
להם 

 אביהם...

  שישם נכסי
 להם אחריות

 (קרקעות)
_________

  שאיןנכסים 
 להם אחריות

 )מטלטלין(
_________

 נא מטלטלי _____________ לבעל חוב" הטעם: "כיון דהאיד
 (ולא רק קרקעות)

 לא הניחאם 
להם אביהם 

 ממון
 

 אכלו 
 ...הגזילה

 לפני ייאוש
 הנגזל

_____________ 
משל עצמם, כי אכלו 
גזילה שהיתה עדיין 
שייכת לנגזל, ונחשב 

 גזלוה באכילתם. שהם

 לאחר ייאוש
 להנגז

_________ 

 

(רע"ב)
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 הסבר:

 ______________________________.-"אין פורטין" 

 _______________________________. -"מוכסין" 

 _________________________.-" המוכסין"תיבת 

 _________________________________.______-"גבאין" 

 ________________________________.-" של גבאין"כיס 

 

(רע"ב)מדוע?   הדין: אסור...? / האם מותר

 פריטה
מתיבת 

 המוכסין 
ומכיס של 

 גבאין

  

 מתיבה של מוכס נכרי
או מוכס ישראל שאין 

 לו קצבה

._______ 
____________________ 

____________________ 

מתיבה של  (רע"ב)
מוכס ישראל הלוקח 

דבר קצוב בחוק 
 המלכות

._______ 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

 ליטול צדקה 
 מתיבת המוכסין 
 ומכיס של גבאין

._______ 

____________________ 

(והמאירי מסביר שזה אסור משום 

שלא רוצים  –חיזוק ידי עוברי עבירה 

 שירגישו שצדקתן מכפרת על גזילתם)

 מעות מהמוכסליטול 
  הנמצאים בביתו או אצלו בשוק

 ואינם בתיבת המכס

._______ 
____________________ 

____________________ 

 רע"ב:
 עודף מתיבת המכסליטול 

כגון שחייב למוכס חצי דינר האם יכול 
עודף לתת לו דינר שלם ויחזיר לו 

  מתיבת המכס?

._______ 
____________________ 

____________________ 
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 הדין: המקרה:

 

"_____________" 

 "מפני ש______ 

"____________ 

 (מיד)

וקנהו בייאוש 

 ושינוי ______.

 

אם נתייאשו 
  הבעלים

כגון ששמע 
אותם אומרים 

___" 
"_________ 

_______ 

_______ 

כי קנאֹו ב_____ 

 ושינוי _____.

 בסתמא 
שמע  שלאכ

שהיה ייאוש 
 בעלים

_______ 

_______ 

 כי הבעלים 

 לא ______

ועדיין החפץ שייך 

 להם.
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 עיין ברע"ב:       

הדין הוא ש"הרי  -כשגזלו ליסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת  :במקרה א'מדוע 

לא  –כשהציל מן הליסטים  :ואילו במקרה ב'כי נתייאשו הבעלים ודאי,  אלו שלו"

  "הרי אלו שלו"...אומרים שנתייאשו מיד, אלא רק אם שמע שנתייאשו רק אז 

 ממקרה ב'? -מה שונה מקרה א' 

 ובדיינים: בליסטים: 
שאז 

 הבעלים:
 -כיון ש

ולכן הדין 

 הוא:

במקרה 

א' 
 מדובר:

_____ ______ 
_______ 

_______ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

 ש"הרי ____

.______ 

במקרה 

 ב'
 מדובר:

_____ ______ 
_______ 

_______ 

__________ 

__________ 

__________ 

__________ 

שרק אם שמע 

 ש______

 ה______

"הרי אלו 

."_____ 
 

 ְּדבוִֹרים"... ֶׁשל ְנִחיל "ְוֵכן

 מה הפירוש "נחיל של דבורים"?____________________________________

 שמצא נחיל של דבורים?________________________________מה דין אדם 

 "... מי נאמן לומר מהיכן יצאו הדבורים?___________ְּברוָֹקה ֶּבן יוָֹחָנן ַרִּבי ָאַמר"

 עיין בתוי"ט: איך הם נאמנים להעיד זאת, הרי אינם כשרים לעדות?___________

.__________________________________ 

 ותר לאדם לעשות על מנת להציל את נחיל הדבורים שלו?___________מה לכו"ע מ

 ________________. מה הדין אם תוך כדי כך הזיק בשדה חברו?____________.

ֹקץ א ֲאָבל"  מדוע רוצה לקצוץ את שוכת הענפים של חבירו?_______ "...ׂשוֹכוֹ  ֶאת ִיָ

.___________________________________________________________ 

 האם מותר לו לקצוץ את שוכת חבירו על דעת לשלם לו אח"כ את שוויה?

 לפי תנא קמא:__________.  לפי רבי ישמעאל בנו של ר"י בן ברוקה:_________.

 ___.עיין בתוי"ט מה טעמו של רבי ישמעאל?____________________________
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 מה ראה אדם ביד אחר?_____________________________.

 טענת הבעלים הראשונים:______________________________.

 _____________________________.טענת האדם שהחפצים בידו:_

 רע"ב: באיזה אדם מדובר כאן?____________________________________.

 מדוע? הדין: 

ם ִאם ָיָצא לֹו ׁשֵ 
 ְּגֵנָבה ָּבִעיר

(שיצאה שמועה בעיר 
 שנגנבו ממנו חפצים)

__ _(ל___ִיָּׁשַבע לוֹ לוֵֹקַח "

 הראשונים)

תמורת החפץ ( ַּכָּמה ָנַתן

 )ש_____הגנוב 

(את הכסף  – "ְוִיֹּטל

מה______ הראשונים, 

ויחזיר לו את ה____ הגנוב 

 ששייך לו.)

 רע"ב:
א. כי הוא אדם שאינו 
 עשוי ל__________.

 ב. ויצא לו שם ______.
 ג. ויש עדים ש_______
.________________ 
ולכן לא חוששים שמא 
הוא בעצמו _____ את 
החפץ לאחר, והשני קנה 

 החפץ.ממנו את 

 ָיָצא לֹא ִאם 
 לֹו ֵׁשם ְּגֵנָבה

 ָּבִעיר

הוא  –_______" א ֹּכל "

לא נאמן לומר שהחפץ 

 ______ ממנו

 ְמָכָרן - ֶׁשֲאִני אוֵֹמר"

 (הבעלים הראשונים)

 ּוְלָקָחן ֶזה _____, לְ  

 )לוקח ב' מלוקח א'( ֵהיֶמּנּו

 _____. ואין זה חפץ
 

ומדובר כאן לפני ש_______ הבעלים, כי אם זה לאחר _______ רע"ב / תוי"ט: 

 הדין:___________________________. –הבעלים 

מדוע הבעלים צריך לשלם ללוקח את הכסף שהוציא כשקנה בטעות את  עיין בתוי"ט:

 –החפץ מן הגנב, הרי יש עדים שהיה לו כזה חפץ בביתו, וגם יצא לו ֵשם גניבה בעיר 

 ולכאורה היה צריך להיות הדין שיוציאו מידיו את החפץ בלא תשלום כלל...?

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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 מה יותר יקר, דבש או יין?_______________

ֶזה ָּבא ְבָחִביתֹו 

ְוֶזה ָּבא  ___ֶׁשל 

. ____ְבַכּדֹו ֶׁשל 

ְּדָקה ָחִבית ִנְס 

ֶׁשל ְּדַבׁש, 

ֶזה ֶאת  ____ְוְ 

ְוִהִּציל ֶאת  ___

 ְלתֹוכֹו ____ַה 

 ללא שעשה 
 עימו תנאי

ֵאין לֹו "
________"__ 

שחייב לשלם  ,כלומר
 _____שכר  לו רק:

 ,___ושכר ___ 
אבל לא צריך לשלם 

 שכר _______ לו

 תוי"ט: ________

_____________ 

______________ 

______________ 

______________ 

אם עשה עימו 
תנאי ואמר לו: 

"אציל את 
_____ ואתה 

נותן לי _____ 
 שלי" והסכים.

___"__"_____ 

 את שכר _________

_______________ 

_____________ 

_____________ 

 ___ ָׁשַטף ָנָהר
ֲחֵברֹו,  ____וַ  

 ____ֶׁשּלֹו ָיֶפה 
ְוֶׁשל ֲחֵברֹו 

, ִהִּניַח ֶזה ____
 ֶאת

��� ֶׁשּלֹו � ������ 
ְוִהִּציל ֶאת ֶׁשל 

������� ֲחֵברֹו ��	
�� 

 ללא שעשה 
 עימו תנאי

ֵאין לֹו "
________"__ 

שחייב לשלם  ,כלומר
 _____שכר  לו רק:

אבל לא צריך לשלם 
 שכר _______ לו

 כנ"ל

אם עשה עימו 
תנאי ואמר לו: 

אציל את אני "
_____ ואתה 

את נותן לי 
 " והסכים.___

___"__"_____ 

 את שכר _________

_______________ 

 כנ"ל
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במקרה הראשון שנסדקה חבית של דבש, מדוע לא זכה בעל היין בדבש  עיין בתוי"ט:

מדין הפקר, הרי הדבש נשפך ומופסד ממילא?  -הנשפך 

_____________________________________________________ 

מדוע התנא היה צריך לכתוב את שני המקרים של המשנה, גם הצלת יין ברע"ב: ע

 חמורו וגם הצלת דבשֹו?

ולא 
היה 
 כתוב

 רישא
(שפך 
יינו 

והציל 
את 

הדבש 
 לתוכו)

את המקרה 
 של 

 ה____
הניח חמורו  -

והציל את 
 חבירו ____

שרק בשפך 
אם ____, 

עשה עימו 
תנאי שישלם 

 לו את היין
-  ____

 לשלם לו 
 דמי יינו.

ששפך 
והפסיד 
את יינו 
 ב____
 בשבילו.

בהניח 
 _____
והציל 
חמור 
 חבירו

ש"אין לו 
אלא 

"_____ 
גם אם 

עשה עימו 
 תנאי...

שלא עשה 
מעשה 
 בידיים

בשבילו 
אלא 

 _____
חמורו 
והופסד 
 .ממילא

 סיפא
(הניח 
חמורו 
והציל 
חמור 
 חבירו)

את המקרה 
 של 

 ה____
שפך יינו  -

והציל את 
 הדבש לתוכו

שרק בהציל 
חמור חבירו, 

 –בסתמא 
כשלא עשה 

- עימו תנאי
"אין לו אלא 

"____ 

שהופסד 
ממילא 

ולא 
 ב_____.

בשפך 
 ____
והציל 

את 
ה____ 

 לתוכו

שאע"פ 
שלא התנה 

 עימו, 
בעל הדבש 

יצטרך 
לשלם לו 

 ____דמי 

שעשה 
 בשבילו
מעשה 

ב_____ 
 ממש,

ששפך את 
 היין.

 

 נא את שני המקרים, ללמדינו:לכן כתב הת

 , אין לו את שכר דמי ____ או דמי חמורו.(ללא תנאי)שבשניהם: בסתמא 

 ישלם לו הכל. –ורק אם עשה עימו תנאי 
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 מה הפירוש "מסיקין"?_______________________________.

 מהיכן נגזר שם זה? (רע"ב) ________________________________

 ____________________________________________________ 
 

 פירוש: 
���  מדוע?��������

ִאם "
____ 

____ _
 "ִהיא

אם המסיקין ____ 
ואנסו גם קרקעות 
של _____ ולא רק 

את הקרקע הזו 
 שהגזלן _____.

 אוֵֹמר לוֹ "

_______ 

"________ 

כי השדה היתה נגזלת ע"י 
גם אם הגזלן לא  המסיקין

היה ____ אותה, וא"כ הנזק 
 לא נגרם בגלל _____.

ְוִאם "
______ 
 ____"הַ 

שאנסוהו  תוי"ט:
המסיקין להראות 

להם את כל 
ה_____ שלו 

והראה להם גם את 
 השדה ש_____,
 ולקחו גם אותה.

 _____ַחָּיב "

________ 

_______" 

כי פשע בזה ש_____ להם 
את השדה שגזל, כי הרי 

 באמת היא לא שלו.

 

 מה הדין אם הנהר עלה על _____ ושטף את השדה שהגזלן גזל? 

 אומר לו: "______________"

 מדוע?_______________________________________________________

 ויש כלל "קרקע בחזקת בעליה עומדת".



  

   

משנה ו'' יפרק בבא קמא                                                             בס"ד  

       

ָוה אוֹ  ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברוֹ  ּלָ ֶ  ׁשּ
ּוב... ֵהיֶמּנוּ  ׁשּ ּיִ  ...ּבַ

 
 

ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו, אֹו 

ָוה ּלָ ֵהיֶמּנּו, אֹו  ׁשֶ

ִהְפִקיד לוֹ   ׁשֶ

ּוב ׁשּ ּיִ  ּבַ

______________ 

 (אלא רק ב______)

 תוי"ט: ___________

_________________ 

 ַעל ְמָנת "

ר ְדּבָ ּמִ  ."ָלֵצאת ּבַ
אם המפקיד פירוש: 

אמר לו: קח ______ 

 ושמור עליו, 

 כי אני יוצא ל_____

והשומר ענה לו: גם אני 

 רוצה ____________.

_____________ 

עימו אפילו שלא התנה 

חזיר לו את בפירוש שי

 __.___הפיקדון ב__

כי הזכיר בדבריו שגם 
הוא יוצא ל_____ כדי 
להתנות שיוכל להשיב 

 -את הממון לבעלים 
 במדבר.

 

כיון שזה  לא מדברת כאן המשנהבאיזה מקרה  - "ַעל ְמָנת ָלֵצאת ַּבִּמְדָּבר" רע"ב:

 פשוט שיכול להחזיר לו את הממון במדבר?

._______________________________________ 

מה הדין אם הבעלים הסכים לקבל ממנו את הפקדון במדבר אפילו שלא  תוי"ט:

 התנה עימו על כך, ולבסוף נפסד?_______
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 ":_________________________________________ָּבִריהסבר:    טענת "

 ":________________________________________ֶׁשָּמאטענת "             
 

 רע"ב) \(משנה   
 הדין:

 ֲאָבל הנתבע: התובע:
 (רע"ב)

____" 
גזלתני, 

ממני, ָלִויָת 
הפקדתי 

 אצלך"

) -(אמת! 
"ְּגַזְלִּתי ,

 ,______
ִהְפַקְדָּת 

 ..."ֶאְצִלי

 ____ְוֵאיִני "

 _______ִאם 

ִאם א 

"________ 

________ 

כי הנתבע מודה 
ל____ שלווה ממנו 
וכו' ורק מסתפק אם 

החזיר לו או לא 
 ספק_____ לו, (ואין 

מוציא מידי  פרעון
 חיוב, רי"ף) ודאי

 מקרה שמוסיף הרע"ב:
מדיני  -_____ 

______. 
(ואם רוצה לצאת 

 -ידי שמים 
(______ 

כי התובע לא טוען 
 טענת ____

 אלא טענת ____.

____" 

 גזלתני"

) -(אמת! 
"ְּגַזְלִּתי ,

 ,ִניתָ ִהְלוִ 
______ 

 ..."ֶאְצִלי

 ____ְוֵאיִני "

 _______ִאם 

ִאם א 

"________ 

 "ברי

 גזלתני"

 יוֵֹדעַ  "____

 ______, ִאם 

  ______,ִאם 

 ".ֶאְצִלי______ ִאם 

__________ 
(ואם רוצה לצאת ידי 

. ______ -שמים 
 )כנ"ל

 ָּבִרישהתנא סובר ש"

(של  ְוֶׁשָּמא (של התובע)

 "ָּבִרי ָעִדיףָלאו  - הנתבע)
 והמוציא מחבירו 

 עליו ה_____.

"שבועת היסת"  - ל______אבל חייב 
 (שבועה מדרבנן) שאינו _____ שחייב לו.  

שהרי אפילו במקרה שהנתבע (רע"ב)  מדוע?
 – "_____לי שאין לך בידי  "בריהיה עונה 

כשטוען "איני  ". כ"שהיה חייב "שבועת היסת
 להישבע. חייבש - "__ אם יש לך בידי__
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 מה הגנב לא עשה כשהחזיר את הטלה הגנוב לעדר?______________________.

 לעדר?____________________________.מה קרה לאחר שהחזיר את הגניבה 

 מהו האופן שהבעלים יכול לדעת מהחזרת הגניבה אע"פ שהגנב לא הודיעו? _____

.___________________________________________________________ 
 

 (הסבר המשנה
 (רע"ב) מדוע? דין הגנב: ע"פ הרע"ב)

לא ידעו 
 הבעלים 

 ___לא ב___
 ולא ב_____

אם מנו בין 
הצאן אחרי 

שהחזיר, ובין 
אם לא מנו 
הצאן אחרי 

 שהחזיר

______ 

______ 

שהרי מזמן הגניבה "קם (רע"ב ד"ה חייב) 
ליה ברשותיה".  והשבה בלי להודיע 

(רע"ב ד"ה מפני  –לבעלים אינה ______

שכל צאן שרגילה ל_____,  )ואם לא
צריך להיזהר בה ביותר, וכיון 

יבה לא שהבעלים לא יודעים מהגנ
נזהרים בה, ולא הוי השבה ולכן 

 "חייב ב______"

ידעו 
 הבעלים 
בגניבת 

 ה______

אם מנו את 
הצאן אחרי 

 שהחזיר
 והיא שלימה

______ 

מפני שהבעלים כבר _____ שיש צאן 
אחת שלמודה לצאת חוץ, והיו 

צריכים להיזהר בה, וכיון שהבעלים 
 לא ______, הם הפסידו את עצמם.  

אם לא מנו 
את הצאן 

 אחרי שהחזיר 
 ולא ראו 

 שהיא שלימה

______ 

______ 

כי לא ידעו שהצאן חזרה, ולא נזהרו 
בה שלא תצא, ואם כן אין זה נחשב 

 להשבה ו"חייב ב_____".

 

  

ִנְגַנב אוֹ  ּוֵמת ָהֵעֶדר, ְוֶהֱחִזירוֹ  ִמן ָטֶלה ַהּגֹוֵנב

ב ַאֲחָריּותֹו  ַחיָּ [במה ּבְ
 דברים אמורים?...]

ֲחִזיָרתוֹ [ש...]  ְגֵנָבתֹו ְוֹלא ּבַ ָעִלים ֹלא ּבִ  ֹלא ָיְדעּו ּבְ

[אבל... אם ידעו הבעלים 
ֵלָמה ִהיא [ואח"כ...]   בגניבת הטלה...] טּור –ּוָמנּו ֶאת ַהּצֹאן ּוׁשְ  .ּפָ
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ותר / אסור מ

 לקחת מהם:
 מדוע?

 ___ לקחת מהם:___

___________________ 

_____________ 

_____________ 

 ___ לקחת מהם:___

___________________ 

_____________ 

_____________ 

 ___ לקחת מהם:___

 בגליל: ________. ביהודה: 

  ________. בשרון:  ______.

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 מהם לקנות זאת___ ___

 תוי"ט: _________

______________ 

______________ 

 ___ לקחת:___

___________________ 

כי הם דברים 
הנמכרים בזול ואין 

 חשש שמא גנבם.
 -(ואם אמר "הטמן" 

 ____ . תוי"ט)
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 מדוע? -שייך ל   

___________ 

________________ 
________________ 

 - אם מקפידאפילו ו
___________________ 

___________
________________ 
________________ 

___________
 תוי"ט:____________
_________________ 

___________ 
מקבל  הכובס (ואין

חוטין) 3 לואפי

 תוי"ט:____________
_________________ ������

___________
________________ 
________________ 

___________
________________ 
________________ 

___________________________ 

___________
________________ 
________________ 

___________
________________ 
________________ 

ַאף ַהְּנֹסֶרת ֶׁשל 

________ 

 

 תוי"ט:____________
_________________ 
_________________ 

 

 



 

 בהבנה" משנה"

 

 הלכה \ חומש \ משנהעבודות 

 לזיכוי הרבים.


