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בבא מציעא פרק א' משנה א'                -1-                בס"ד   

 

 ...ְּבַטִּלית אֹוֲחִזין ְׁשַנִים
 שאחד מהם תופס ב______________ מצד זה, והאחד תופס ______________________________ ומדובר

 -שנים אוחזין בטלית
 ישבע 

 -ש
כמה 
 יקבל:

א'
ה 

קר
מ

 

 מציאה
[ומדובר במציאה 

שאין צריך להחזירה 
 –כגון שהיה הפקר 

 מאירי]

 זה אומר: 
______________ 

___________ 
___________ 

__________ 

 וזה אומר: 
______________ 

___________ 
___________ 

__________ 

 מקח וממכר
שהמוכר [ומדובר 

 –מכר לאחד מהם 
ולקח מעות משניהם. 

 מאחד ____________
 ומאחד _______________
ואינויודע ממי לקח 
 מדעתו וממי _______

 ]רע"ב  -_____________ 

 זה אומר: 
______________ 

פירוש: "אני קניתיה ולי 
מכרה ה_________ ולא 

 לך". (רע"ב)

___________ 
___________ 

__________ 

 וזה אומר: 
______________ 

 (כנ"ל)

___________ 
___________ 

__________ 

ב'
ה 

קר
מ

 

 \מציאה 
 מקח וממכר

 זה אומר: 
______________ 

___________ 
___________ 

__________ 

 וזה אומר: 
______________ 

___________ 
___________ 

__________ 

 



 

  

בבא מציעא פרק א' משנה א'                -2-                בס"ד   

����� ַּבַּטִּלית" אוֲֹחִזין "ְׁשַנִים א.  �  עצמו? (ולא ב______ שב______)  בבגדמה הדין אם הם אוחזים  ���

 זה נוטל:________________, וזה נוטל:__________________

 ______.-) וב2) חולקים ב_____. 1ובשאר הטלית (שלא אוחזין בה)  

 ֶׁשִּלי" ֻּכָּלּה אוֵֹמר ב. "ֶזה

 מה הדין? ומדוע? –אם המוכר יודע למי מכר 

 היה השני חייב ________ דאורייתא. הדין:

מפני ש"עד אחד מחייב שבועה". והמוכר נקרא "עד ______", והשכנגדו חייב  מדוע?

 _____ דאורייתא ל_________. (רע"ב)

�� וכו'" ִיָּׁשַבע וכו' ְוֶזה ִיָּׁשַבע ג. "ֶזה ��	 
 � �	� ��� 	�	 	
 (רע"ב)   שיהיו _______ בלא שבועה. 

 ט) מאחר שזה ______________ וזה ______________.(עתוי" מדוע?

 ____________________________מדוע חייבו חכמים שבועה? שלא יהיה _____

____________________________________. 

 ֵמֶחְצָיּה",  ָּפחֹות ָּבּה לוֹ  ֶּׁשֵאין ִיָּׁשַבע ְוֶזה ֵמֶחְצָיּה ָּפחוֹת ָּבּה לוֹ  ֶּׁשֵאין ִיָּׁשַבע "ֶזהד. 

 _____________________" כפי שטען בתחילה?___כולה שלי"-מדוע אינו נשבע ש

 _______________________"? _______________שחציה שלומדוע אינו נשבע "

שמשמע מכך שאומר בבי"ד: באמת "כולה  -נשבע ש"אין לו בה _____ מחציה"   ולכן 

אני נשבע ש"אין  -____ ב_י בכולה אלא רק שלי" אך לדבריכם שאתם לא מאמינים ל

 ______".מ פחותלי בה 

 ". ַיֲחקּו"ה. 

 איך יחלקו ביניהם את הטלית? (תוי"ט) 

 _______________________ -הפסד בחלוקת הטלית עצמה  איןאם 

 _______________________ -הפסד בחלוקת הטלית עצמה  ישואם 



   

בבא מציעא פרק א' משנה א'                -3-                בס"ד   

 

 (רע"ב) "..."ואיצטריך תנא לאשמועינן

מדוע התנא כתב שני מקרים של "שנים אוחזין בטלית", גם של מציאה וגם של 

 מקח וממכר?

אי תנא 
 מציאה
(ולא מקח 

 וממכר)

שחכמים 
תיקנו 
 שבועה 

 רק בטלית 
של 

______ 

 שב______
אדם מורה 

לעצמו _____ 
לתפוס חצי שלא 

 אומר:כדין כי 
בחינם באה 
לחבירו ובלי 
שום טירחה 

(ולכן משביעין 
 אותו...)

 ב____
_____ 
היינו 

אומרים 
 שחכמים 

 לא יחייבוהו
______ 

שלא היה מורה היתר 
לעצמו לתפוס חצי, כי 

אם השני רוצה 
סימן  לקנותה

 ש_______
 _________ 

ואם בכל זאת יטען 
שזה שלו סימן 

שחושב שדובר אמת 
שבועה וגם אם נחייבו 

ימשיך לטעון כך 
 וישבע על טענתו.   

ואי 
אשמועינן 

במקח 
 וממכר

 (ולא במציאה)

שחכמים 
תיקנו 
 שבועה 

 רק בטלית 
של 

______ 

 שב_________
אדם מורה 

לעצמו היתר 
לתפוס חצי, כיון 
שאומר לעצמו 
שחבירו יכול 
ללכת ולקנות 
טלית _____ 
 במקום אחר.

 ב_____
היינו 

אומרים 
 שחכמים 

 יחייבוהולא 
______ 

שלא היה מורה היתר 
 לעצמו לתפוס חצי, 
כי ב_____ לא יכול 

לומר "חבירי ילך 
וימצא אחרת" 
 ומפסיד אותו.

ואם בכל זאת יטען 
כך, סימן שחושב שזה 
אמת וגם אם נחייבו 
שבועה ימשיך לטעון 

 כך וישבע על טענתו.   
 

 שגם ב___________ וגם ב___________ –קמ"ל התנא 

 בין שבועה.חיי



  

   

 בבא מציעא פרק א' משנה ב'   בס"ד   

  רֹוְכִבים ְׁשַנִים ָהיּו 
 ְּבֵהָמה ַּגֵּבי ַעל   

 רוכב:_________________. מנהיג:_____________________  ����� _______. ______ ְוֶאָחד ֶאָחד ֶׁשָהָיה אֹו
 

 חשֹוב! מדוע? הדין: המקרה:

 זה אומר ______
 שלי

 וזה אומר ______
 שלי

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 בזמן שהם _______
 או שיש להן _____

 (שזכו שניהם 
 בבהמה בבת אחת) 

________________ 

(רע"ב: אפילו  

 _לאחר______

(__________ 

_____________ 

_____________ 

 ��� �	 
� � � �� �� 
� � ���� � �� �� 	�� �	 �� ���
 הרוכב והמנהיג?___________________________ שוויםבאיזה אופן 

 ואם היה רק רוכב בלבד בלי לנענע את רגליו:______________________

 מוחזק מהרוכב)(כיון שהמנהיג יותר 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ג'                                     בס"ד   

 ְּבֵהָמה ַּגֵּבי ַעל רֹוֵכב ָהָיה 
 ַהְּמִציָאה... ֶאת ְוָרָאה

 

 המקרה:
 מדוע? הדין:

 חבירו: הרוכב:

אמר לחבירו: 
"__________" 

 ְוָאַמר: ְנָטָלּה

"________" 

_________ 

_________ 

 לו כיון שכשאמר

ולא  _ לי"___"__

 לי" אמר "ְזֵכה

גילה דעתו שרוצה 

לקנות רק כש____ 

 לו וכאן חבירו 

זכה בזה לפני 

 ש_____ לו.

  ִמֶּׁשְּנָתָנּה ִאם

 :לוֹ  ָאַמר לוֹ 

_________" 

"________ 

_________ 

_________ 

_________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 רע"ב: 
אמר לחבירו: 

"__________" 

 ְוָאַמר: ְנָטָלּה

"________" 

_________ 

_________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ד'                                     בס"ד   

 

 

 מדוע? הדין: המקרה:

ראה את 
המציאה 

ו______ עליה 
ובא אחר 
 ו_______ בה

 ברשות 
 הרבים

_________ 
_________ 

___________ 
___________ 
___________ 

 רע"ב:

בסימטא או 
 בצידי רה"ר

_________ 
_________ 

_____________ 
_____________ 
_____________ 

(ראה הטעם 
 בהרחבה)

ראה אותן רצין אחר 

 (פצוע) מציאה, אחר צבי _____

 אחר גוזלות שלא ________

 ___ לי ______"_ואמר "__

_________ 
_________ 
וכל זה כשעומד 

 ______בצד 
ויכול להגיע 
אליהם לפני 

 שייצאו מ____.

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 רץ כ ________צבי היה 

 או שהיו גוזלות ________
 ___ לי ______"_ואמר "__

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

 קרן זוית הסמוכה לרה"ר ������� 
 אות מ') (ילקו"ב

���������� 

מקום הסמוך לבתים, שאין 
______ הולכים שם. 
 (רע"ב, ילקו"ב אות ט')

 

 ) מדוע ברשות הרבים אין ד' אמות של אדם קונות לו? (תוי"ט סוף אות כב)1
.____________________________________________________ 

 רה"ר ד' אמות של אדם קונות לו? (רע"ב) ) מדוע תיקנו רבנן שבסימטא ובצידי2
__________________________________________________ 

 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ה'                                     בס"ד   

 ַהְּקַטִּנים...       ּוִבּתֹו ְּבנֹו ְמִציַאת 

 -מציאות של מי 

1( 

 מציאת ____________.
 מה נחשב לקטן?______

___________________ 
 מה נחשב לקטנה? 

 בין _____ ובין _______
ן חגם אם לא סמוכה על שול

 אביה (תוי"ט)

מריבה, שלא  –משום "______"  קטן:

 יפסיק אביו לפרנס אותו.

כתה כל שבח יז _____ הכיון ש קטנה:

 ______.נעוריה ל

 _____מציאת ____ )2
_________._____ 

 , לו קנוי כיון ש_____
שהם  –אותם"  "ו________ כדכתיב

 קנויים לו כנחלה.

 _______.__מציאת _ )3
שלא  -"_______,  משום ליה תקינו רבנן

 יבוא עימה לידי מריבה.
 

 -מציאות של מי 

 מציאת ______ )1
.______________ 

 כיון שאינם סמוכין על ______

 ואין את התקנה משום "_____"

 מציאת ______ )2
.______________ 

כיון שאין גופן _____ לו (כמו עבדו 
 ושפחתו הכנענית)

 _________מציאת _ )3

 _______אע"פ שלא נתן לה 

כיון שכבר נתן לה גט אין את התקנה 

כבר יש ביניהם איבה).     (שהרימשום "_____" 

 

 

 

 

 והחידוש בגרושה הוא, שמדובר שיש ספק אם נתגרשה או לא, תוי"ט:

כגון שזרק לה גט ברה"ר, ויש ספק אם נפל סמוך ____ ונתגרשה או שנפל 

 סמוך אליו ואז לא נתגרשה, ולכן אפילו שחייב עדיין במזונותיה,

 אעפ"כ מציאתה שייכת ___ ולא ל_______.

 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ו'                                     בס"ד   

 חֹוב... ִׁשְטֵרי ָמָצא 
 בהן אחריות נכסים":___________________________________ יש" הסבר:

 בהן אחריות נכסים":________________________________________ אין"

 מצא שטרי חוב 
 יחזירם?האם 

לפי 
רבי 
 מאיר

מצא שטרי 
 חוב

שיש בהן 
 אחריות

_________ 

 "מהן__ ____ דין שבית" כיון

 וחוששים ל______ ול _______.

 בסוף העבודה) בהרחבה(פירוש "קנוניא" 

מצא שטרי 
 חוב

שאין בהן 
 אחריות

_________ 

  דין ש___ בית" כיון
[שסובר "אחריות לאו  "מהן__ ____

 טעות סופר היא"]

 ואם כן אין חשש ל________.

לפי 
 חכמים

מצא שטרי 
 שיש  בין חוב

 בהן אחריות
 שאין ובין 

 בהן אחריות

_________ 

 "מהן__ ____ דין שבית" כיון
 גם אם לא כתוב _______ בשטר,

 זה  -כי מה שלא כתוב אחריות 
טעות _____ ואם כן חוששים 
 ל_____________________

 

 

 באיזה מקרה סוברים חכמים שגם שטר ללא אחריות לא יחזיר? 
 שאז אומרים שטעות ____ הוא. ____________________________________

באיזה שטר ללא אחריות מודים חכמים לרבי מאיר שיכול להחזירו כי בית דין לא יגבו 
 _______________________?________מנכסים משועבדים ואין חשש לקנוניא

._________________________________________ 

(לד) מדוע בכל שטר רגיל לא חוששים לקנוניא שהלווה ישקר שלא החזיר  עיין תוי"ט:
 _________כדי לטרוף מלקוחות ויתחלקו ביניהם בכסף?  ___________________

____________________________________________________________ 

 ביאור: הסכם של תרמית בין שניים כדי להוציא ממון שלא כדין.      "קנוניא"  

אנו חוששים שמא השטר ______ וכיון  הדוגמא כאן במשנה:                                  
ומה שהלווה טוען "לא ________" החזירֹו המלווה ללווה, ונפל מן ה_____.  שנפרע ,

וה ה. שהלעם המלווהלווה שעשה  "זה מחמת "קנוניא[שזה לכאורה לרעתו שיצטרך לשלם שוב] 
לאדם אחר וכעת יבוא המלווה ויטען שלא שולם לו החוב, ויגבה  [בלי אחריות]מכר שדה 

 ין.והקונה יפסיד שלא כד בכסף וה ביניהםים משועבדים, ויחלקו המלווה והלומנכס

 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ז'                                       בס"ד   

 

 .ָנִׁשים..        ִגֵטי ָמָצא 
 

 אלו חמשה שטרות אם מצאן לא יחזירם למי שנכתבו עבורם?

 

 שכתוב בהם שפלוני ______ את אשתו. –"____________"  )1

 שכתוב בהם שפלוני ______ את עבדו הכנעני. –_______"  ְוִׁשְחרּוֵרי" )2

ה הנוטה למות) שציוה לפני צוואת "שכיב _____" (חול –"________"  )3

 וכתבו את דבריו בשטר. שימות,למי לחלק את נכסיו לאחר  פטירתו

 שטר שכתוב בו נתינת ______ של אדם בריא לחבירו. –_" "_____ )4

___ שפרע לו חובו (במקרה שטר שכותב ה_____ ל_ –__" "ו____ )5

 ללוה במקום השטר ההוא) "שובר פרעון"שנאבד שטר החוב למלוה וכותב 

________

 .____________________________________________מדוע?

 ל______. –" שחרורל_____.   " –" גט[למי היה הו"א שיחזיר?   "

 ל______.] –" שוברלמקבל ה______.  " –" ומתנה דייתיקי"



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ח'                -1-                בס"ד   

 ׁשּום... ִאְּגרֹות ָמָצא 
 אלו סוגי שטרות אם מצאום מחזירים אותם לבעליהן?

 "אגרות
 "_____ 

ל______ את חובו, בית דין גובים מקרקעותיו לווה שאין לו כסף לשלם 
 ונותנים למלווה, וכותבים באגרות כמה _____ הנכסים שנתנו לו.

"אגרות 
"_____ 

שטר שכתוב בו שהבעל  קיבל על עצמו לפרנס את ___ אשתו  פירוש א':
שטר שבי"ד כותבים לאלמנה שיכולה  פירוש ב':מנשואיה הקודמים.    
שהתחייב המת לתת -שנפטר כדי לקנות בזה ____  למכור את קרקעות בעלה

 לה ולבנותיה אחרי שימות.

"שטרי 
"_____ 

שאשת האח המת חלצה בפניהם את נעל היבם  –שטר שבי"ד כותבים בו 
 שמיאן ליבמה, והותרה להינשא

 (שטרי) 
"_______" 

שטר שבי"ד כותבים בו שיתומה _____ שהשיאוה אמה ואחיה לאדם, 
 עימו שיוצאת ממנו ללא ____.ומיאנה לחיות 

"ושטרי 
"______ 

שטר שכותבים בעלי הדין שבררו להם _____, זה דיין אחד וזה דיין אחד 
 שידונו את דינם.

"וכל מעשה 
"_______ 

הדומה ל"אגרות שום", רק ששטר זה שונה מ"אגרות  -" ַחְלָטאָתאכגון שטר "
 שום" בזה שהוא לא נעשה בפני הלווה. (תוי"ט) 

 

  (בכל אלו...) 
	�� � �� �	��������

ים שמא נמלכו את השטרות הללו ואין חושש כתבו _______שכיון (תוי"ט לח)  מדוע?

ע ונתקיים. [וגם ____, שהרי בית דין כתבו אותם על דבר שכבר ארעליהם שלא ___

  ]כיון שאין שטרות אלו מיועדים לפרעון כלל. אין חשש לפירעון ולקנוניא

 יחזירם לבעליהן? ז)-(הכתובים במשנה ובאלו מקרים אם מצא את השטרות 
����ַּב________"     )  "ָמָצא1 ��______________________________________

����ִּב________"     "אוֹ        ��_______________________________________

���______"    ֶׁשל "ַּתְכִרי  (או שמצא))  2 ����� 	
� 	����_______________________ 

     __________________________________________________________

����ְׁשָטרוֹת"   ______ֶׁשל  )  "אוֹ 3 ��___________________________________

מה נחשב חבילה של שטרות שיהיה נחשב סימן  – ְׁשָטרוֹת"? ֶׁשל ֲאגּוָדה "ְוַכָּמה

".ָּבֶזה ֶזה(כרוכים)  ְקׁשּוִרים"______ חזירהו לו? וי
������ ��� ���� � ���� �� ���� � � �! "	� # ��$ ���  ��%� ���

_____________________________________& 

 



  

   

בבא מציעא פרק א' משנה ח'                -2-                בס"ד   

 אומר:רבן שמעון בן גמליאל  
 אלו סוגי שטרות מביא רבן שמעון בן גמליאל שאם מצאום מחזירים אותם לבעליהן?

סוג השטרות 
 פירוש: שמצא:

למי 
 יחזירם?

 מדוע?

  ֶאָחד"
 ַהּלֶֹוה

 _____"מִ 

מצא ___ שטרות 
 שכולם הם 

 של ____ אחד 
שלוה כסף מ___ בני 

 אדם שונים.

_______ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

וכל זה כשהשטרות מקויימים בבי"ד אך  רע"ב:
אם אינם מקויימים בבית דין לא יחזירם ל_____ 

 __________כיון שחוששים שמא ___
______________________.___________ 

 תוי"ט: ויחזירם למי שנותן בהם סימן. 

ה" לֹׁשָ  ׁשְ
 ַהלִֹוין

 _____"מֵ 

 מצא ___ שטרות 
 של שלושה

 לווים שונים  
 שלוו מאדם ___.

________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

למלווה כל מה שמחזירים את כל השטרות  רע"ב:
זה רק כשהשטרות נכתבו ע"י __ סופרים שונים, 

 -השטרות נכתבו כולם ע"י סופר __  ג'אבל אם 
ולא לוו  יישינן שמא הם נפלו מידי ה____ח

 (אלא לנותן סימן) _____.יחזירם למעולם, ולכן לא 

 ָמָצא"
ָטר ין ׁשְ  ּבֵ

________ 
 ְוֵאינוֹ 

 ַמה יֹוֵדעַ 
"______ 

מצא בין שטרותיו שטר 
של אדם אחר, ולא 

 ___יודע אם ה__
הפקידֹו אצלו, או 

שה______ הפקידו 
אצלו או שמא השטר 

פרוע ______ ומסרוהו 
להיות אצלו עד 
  הפירעון המלא.

________ 

________ 

________ 

________________ 

________________ 

 ֵישׁ  ִאם"

ֶהן (בין  ִעּמָ

 שטרותיו)
 "ִסיְמּפֹונֹות

 שטר ביטול)-(

אם מצא בין 
שטרותיו "_____" 

בו על אחד שכתוב 
משטרי החוב שהוא 

 פרוע.

"יעשה מה 
 .ש______"
כלומר: לא 
 יגבה חוב זה.

 ____._לפי שהוא בחזקת 
(ואע"פ שהשובר היה צריך להיות 

 מונח ביד ה_____, אומרים
השאיר את זה אצלו עד שכנראה  

 ושכח לקחתו.) תמחרל
וכל זה דווקא כשמצא את השטר (שנכתב  רע"ב:

עליו השובר) בין השטרות ה_______ שאז אפילו 
שהשטר הזה לא קרוע, ה"סימפון" מברר שהשטר 

פרוע. אבל אם השטר לא נמצא בין שטרותיו 
 ה_______ הוא לא מבוטל ע"י הסימפונות.

 



  

   

 שם:____________________

 פרק ב'

 בס"ד



  

בבא מציעא פרק ב' משנה א'               -1-                בס"ד  

 

ּלֹו, ְוֵאּלוּ  ְמִציאֹות ֵאּלוּ   ׁשֶ
 ְלַהְכִריז... ַחּיָב

    מצא:מצא:מצא:מצא:                        
    

 תוי"ט)ומתייאש.  –(מפני חשיבותן, שם לב שנפלו  )  _____ מפוזרין.1

 ומתייאש. תוי"ט) –(שאדם עשוי למשמש בכיסו כל שעה )  ______ מפוזרות. 2

 אין המקום מהווה  (שכיון שהם _____ ____.ברשות ה (עמרים קטנים) )  _____ 3

 ברגלי הרבים. תוי"ט) יםכיון שמתגלגל -______        

 (______ מיובשות שנדרסו בכלי עגול))  ועגולי ________. 4

 )ואין בהם סימן -, שכולם באותה ______ אופה -(_____ של _____.   ) 5

 (דגים התחובים יחד בתוך _____))  מחרוזות של ______. 6

 במקרה שנהגו הטבחים לעשות החתיכות באותו _____. תוי"ט)()  חתיכות של ____. 7

 (ממקום גידול הכבשים)מ______.    כמות שהן)()  וגזי ______ הבאות  8

 (אגודות של ______ לא טווי))  ו_____ פשתן.  9

 ___)וך כמין __ומש (צמר סרוק הצבוע בצבע ______)  ולשונות של _____.  10

 __.__ ֵאּלוּ  ֲהֵרי
ְבֵרי י ּדִ  _____. ַרּבִ

 



 

  

בבא מציעא פרק ב' משנה א'               -2-                בס"ד  

 (רע"ב ד"ה "מעות מפוזרות")מדוע "הרי אלו שלו"?   מדוע "הרי אלו שלו"?   מדוע "הרי אלו שלו"?   מדוע "הרי אלו שלו"?        

____________________________________________________ 
 

י  אֹוֵמר: ְיהּוָדה ַרּבִ

    

 מה סובר רבי יהודה? ________________________________________

מה הם ב' הדוגמאות שמביאה המשנה למציאֹות שיש בהם סימן שחייב להכריז 

 )______________________.2)______________________.  1עליהם?  

 

י ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ  אֹוֵמר: ֶאְלָעָזר ּבֶ

    

 אלו כלים ר"ש בן אלעזר סובר שאין חיוב להכריז עליהם?_____________

 פירוש: כלים ______ שלא __________.

 __.מדוע אין חיוב להכריז עליהם?___________________________

[ומה מועיל טביעות עין כשאין סימן?] מפני שלפעמים לצורבא ______ 

, אבל כאן לכלים אלו מפני שהם שאינו משקר]כיון [מחזירים אבידה בטביעּות ____ 

 ולכן אינו חייב ל______ עליהם. -חדשים, עדיין אין להם _________ 

 אחד אחד,  -וכל זה דווקא כשמצא את הכלי אנפוריא  רע"ב:

 שנים שנים? ___________ -אבל מה יהיה הדין אם מצא כלי אנפוריא 

 מדוע? כיון שיש בזה סימן של _____ הכלים.

    אלו מציאות חייב להכריז עליה�? אלו מציאות חייב להכריז עליה�? אלו מציאות חייב להכריז עליה�? אלו מציאות חייב להכריז עליה�?   רע"ב:

 :_____________________________.ישראלבעיר שרובה 

 :_____________________________. עכו"םבעיר שרובה 



   

בבא מציעא פרק ב' משנה ב'                                   בס"ד  

 

    אלו מציאות חייב להכריז עליה� ואינ� שלו?אלו מציאות חייב להכריז עליה� ואינ� שלו?אלו מציאות חייב להכריז עליה� ואינ� שלו?אלו מציאות חייב להכריז עליה� ואינ� שלו?
    

 _____)-(ומדובר שיש בכלי   __________ ָמָצא)  1

 (ללא פירות) ___________. ְּכִלי אוֹ )  2

 )שיש בתוכו _____ (ארנק עם סימן ְּב____  ______)  3

 (ארנק _____) ___________. ִּכיס אוֹ )  4

 סימן  המאבד בהם שנותן(ערימות של _____,   ______. ִצּבּוֵרי)  5

 _____ או של ______) של                                 

 ___. ַּגב ___ ַעל ַמְטְּבעוֹת ְׁשָׁשה (לפחות)  ______, ִצּבּוֵרי)  6

 והמאבד   (בלשון רבים) (רע"ב: והמוצא מכריז "______ מצאתי"     

 מונחים זה על זה")ו ,בא ואומר: "כך ו___ היו     

 שנמצאו (עומרים קטנים שיש בהם סימןַה_____.  ______ ִּבְרׁשּות)  7

 _ והסימן לא נפסדשאינו מקום דריסת ה____ -ברשות ה_____     

 כריכות שברשות הרבים)מו כ    

 של יחיד שכל אחד _____ את לחמו-. (ְו________________)  8

 בצורה מיוחדת)    

 שעובדו בבית ה____, שקושר________________. ( ___ ֶצֶמרְו_) 9

 כל אחד בקשר מיוחד כדי שלא יתחלף עם צמר של אדם _____.)    

 )תוי"ט (שכל אחד עושה לעצמו סימן במגופה שלהם. _.__ ְוַכֵּדי__ _ ַּכֵּדי)  10

 ְל_________! ַחּיָב ֵאּלוּ  ֲהֵרי

 ________ ולכן הבעלים לא ______.______ מדוע?מדוע?מדוע?מדוע?



  

   

בבא מציעא פרק ב' משנה ג'                -1-               בס"ד  

 

הּ  ַאַחר ָמָצא ּפָ ֵדר... ַאַחר אוֹ  ַהּגַ  ַהּגָ

 מדוע? הדין:

 _______הַ  ַאַחר ָמָצא
 _______ __כותל של סתימת (

 ___)__או של ________

 _________הַ  ַאַחר אוֹ 
 של אבנים. שאלו מקומות(

 שמשתמרים קצת)

 ______________ ּגֹוָזלֹות
  אוֹ  (בכנפיהם)

דֹות ____________בִּ  ָ ׂשּ ּבַ  ׁשֶ

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 
 מדוע קשירת 

 מהווה סימן?לא הגוזלות 
____________ 

 

ִלי ָמָצא __ ּכְ  _______ּבָ
 (שלא עשויים לפנותה 

 כלל. תפא"י)

 (ובכלי יש סימן. תוי"ט)

אם 
הכלי 
 מכוסה

______ 

______ 

___________ 

___________ 

___________ 

אם 
הכלי 
 מגולה

______ 

______ 

___________ 

___________ 

___________ 

_______ (כלי) ָמָצא  ּבְ
 (ערימת __________)

ֹכֶתל אוֹ   _________ ּבְ
___________ 

_____________ 
_____________ 

______________ 
 __וכל זה בתנאי ש___

______________ 
______________ 

 

מדוע אין חצרו של האדם קנתה עבורו את הכלי שהיה תחת  )טו(אות תוי"ט: עיקר עיין ב

 הגל או בכותל הישן? _____________________________________________.



  

   

בבא מציעא פרק ב' משנה ג'                -2-               בס"ד  

 המשך: 

 מדוע? הדין:

 (כלי תחוב) ָמָצא

ֹכֶתל  __________ ּבְ
 

 (שידוע שבנאוהו אבותיו 

 של זה שגר בו ולא גרו 

 שם אחרים כלל)

 

 ֵמֶחְציוֹ 
 ְוַלחּוץ

(כלומר: בחצי 
שלכיוון רשות 

 ה_______)

______ 

______ 

___________ 

___________ 

___________ 

 ֵמֶחְציוֹ 
 ְוִלְפִנים

(כלומר: בחצי 
שלכיוון רשות 

 ה_______)

______ 

______ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

 וכל זה כשמצא שם חתיכת _____ או חתיכת ________ 

 שאפשר לאוחזם מכל צד, ולכן מיקומו בכותל קובע.

כלי מוכיחה מי הניח אותו, נחת הצורת האז שהיו בו מעות (ש ____אבל אם מצא שם 

 הדין הוא: הבעה"ב מבפנים או אדם אחר מבחוץ)

 אדם מבחוץ(כי מוכח שהניח אותו (לכיוון רה"ר) :___________.  לחוץאם פי הכלי 

 )ואז לא צריך להשיבו 

  שבפנים) הבעה"ב(כי מוכח שהניח אותו  (לכיוון רה"י) :___________ לפניםאם פי הכלי 
 

 (בעה"ב) ִאם

ִכירוֹ  ָהָיה  ַמׂשְ
 ַל__________

 

 )(ו________ שם כלים

תֹוךְ  ֲאִפילוּ   ּבְ
 ________הַ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 
 

ומדובר שהשוכר הקודם 
היה _____ (תוי"ט) [כי 
אם הוא היה ישראל היה 

 לו]צריך להחזירו 

 



  

   

בבא מציעא פרק ב' משנה ד'                                     בס"ד  

 

 מוכר סחורתו:_________.    חלפן כספים:________.  ?איך מוזכר במשנה
:_______.ואת כספו ארון שבו מניח החנווני את סחורתו

ָמָצא 
  ַבֲחנּות

 חפץ) \(מעות 

 "הרי אלו ____"
 (ומדובר בדבר 
 שאין בו _____)

כיון שברור שזה נפל 
 מ__________

ה _________ ובעל האביד
 מהאבידה, כיון ש_______
____________________ 

ין  ָבהּבֵ  ַהּתֵ
______ְולַ 

   הרי אלו

 ___"___"של 

 שברור שהם נפלו מ______ 

 כיון ש_______________
____________________ 

____________________ 

 _____ ִלְפֵני

 ____"____"הרי 

 של ה________) -(

 שאומרים שנפלו מ______
 להחליף מעות.

כיון שהשולחן ______ בין 
 ני למעות שנמצאו, שולח

(ואם היה נופל מהשולחני היה צריך 
 להיות בין השולחני לכסא)

ובעל האבידה התייאש מן 
 האבידה, כיון ש_______

____________________ 

א  ּסֵ ין ַהּכִ ּבֵ
 _______ְולַ 

 __"___ל"הרי אלו 
 שברור שהם נפלו מ______ 

 כיון ש_______________
____________________ 

רֹות  ַהּלֹוֵקַח ּפֵ
 ______מֵ 

לֹו  _____אֹו שֶׁ  
רֹות,  ֲחֵברֹו ּפֵ
ּוָמָצא ָבֶהן 

_____ 

אם חבירו תגר 
שקונה פירות 

מהרבה אנשים 
 (רע"ב)

_____ 
_____ 

__________________ 

__________________ 

אם חבירו ליקט 
את הפירות 
בעצמו מן 
 (רע"ב)הקרקע שלו 

_____ 
_____ 

__________________ 

__________________ 

 אם היו צרורין
_____ 
_____ 

__________________ 



  

   

בבא מציעא פרק ב'               משנה ה'                    בס"ד  

 

 

 בתחילת פרשת השבת אבידה נאמר:    

ִנָּדִחים ְוִהְתַעַּלְמָּת ֵמֶהם ָהֵׁשב  ֵׂשיוֹ ָאִחי אֹו ֶאת  ׁשוֹרא ִתְרֶאה ֶאת " ג)-(דברים כב,א

ולאחר מכן מוסיפה התורה: "ְּתִׁשיֵבם ְלָאִחי 

 "...ְלָכל ֲאֵבַדת ָאִחי ַּתֲעֶׂשהְוֵכן  ְלִׂשְמָלתוֹ  ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה ַלֲחֹמרוֹ  ְוֵכן ַּתֲעֶׂשה"

  ה�בר לפי זה את שאלת המשנה:

ל ֵאּלֶה" ְמָלה ָהְיָתה ִבְכָלל ּכָ ִ  __________________________": ַאף ַהׂשּ

ה ָיָצאת"  ___________________________"? ָלּמָ

  המשנה: עונה

 לה: \בה  כמו ששמלה מיוחדת בכך שיש   ָל... ְל_______ ֵאֶליָה, לֹוַמר

 )ואינה מן ההפקר()_____________.  2   (שמחמתם אינו מתייאש))____________. 1

 כך כל חפץ אחר של אבידה רק אם יש בו את שני הדברים הללו:

1 .___________(2_________(___ 

 חייב ל________.

 ואם אין בו את שני דברים אלו אין חייב ל_______.

 ב להשיב האבידה אפילו אם יש בה סימנים?באיזה מקרה אין חיירע"ב: 

 ששמע את המאבד אומר: -_________________ 

 _"_________"______ 

 



  

   

ק ב' משנה ו'בבא מציעא פר                                    בס"ד  

 

 

 לפי

רבי 
 מאיר

ֶּׁש_____  ְּכֵדי ַעד

____________ 

כי סובר שלא צריך להכריז על 
האבידה בפני כל _______, 

 -אלא רק בפני ה________ 
 שמא ______ היא.

 לפי

רבי 
 יהודה

,______ָׁשלׁש   �����_______�__(____  

�� _______ְוַאַחר ָהֶרֶגל הָ   �	
ָיִמים, ְּכֵדי  _____ ��

ֶׁשֵּיֵל 

���ְלֵביתוֹ   ���

 ______
�
 ������ ���������� �������� � �� ���  

ְׁשלָׁשה ְוַיְכִריז  ______וְ 

.יוֹם ֶאָחד  

כי סובר שצריך להכריז על 

 -האבידה בפני כל _______, 

 ולכן מכריז עליה 

בכל שלושת ה______ שאז 

ישראל עולים ל______ ולאחר 

 הרגל האחרון ממשיך להכריז 

______ ימים, כדי ששלשה 

 ימים ________________

__________, ושלושה ימים 

 יחזור, ויום אחד ________

._____________________ 
 

משחרב בית המקדש (שאז פסקו  רע"ב: היכן התקינו חכמים שיכריזו על האבידות

 ישראל מלעלות לרגל)?__________________________________.

היכן התקינו חכמים שיכריזו על האבידות לאחר שרבו האנסים שהיו אומרים 

 שהאבידה צריכה להינתן למלך?______________________.
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 הסבר את המקרה:_____________________________________________.

 מה הדין? ____________.  מדוע?_____________________________.
 

 ימניה? ___________________.למי לא יחזיר את האבידה גם אם אומר את ס

 "ָאִחי ֹאתוֹ  ______ַעד  ִעְּמ "ְוָהָיה (דברים כב) שנאמרמהיכן לומדים זאת? 

וכי תעלה על דעתך שתחזירהו למאבד לפני שידרשנו ממך, והרי איך תדע למי להחזירנו 

 אם אינו מודיעך?  אלא שבאה התורה ללמדינו בפסוק זה ש__________________ 

____________________________________________________________ 

 ולכן אם הוא רמאי אל _________________.
 

 

סוג הבע"ח 
 מדוע? הדין: פירוש: שמצא:

ָבר  ל ּדָ ּכָ
ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ
 ְואֹוֵכל

______________ 

______________ 

 כגון:____________

 מלאכה - "_____"
יאכיל  – _"_____"וְ 

הבהמה משכר 
 מלאכתה. 

ולא ימכור אותו 
 המוצא לאחר.

רע"ב: שכל אדם נוח 
 ב_______ לו

_____________ 
_____________ 

ָדָבר 
ֵאין  ׁשֶ
ה  עֹוׂשֶ
 ְואֹוֵכל

 

______________ 
והמוכר צריך להוציא 
מכספו כדי להאכילו 

(כגון: עגל או סייח צעיר 
 שלא עושים מלאכה.)

"__________" 
 וכשהמאבד יבוא

יתן לו את ה______  
 ממכירת האבידה.

כדי שיוכל להשיב 
את כל  לבעל האבידה

דמי האבידה (ולא 
 שוויינכה מדמיו את 

 האוכל שהאכילו)
 ______וַ "שנאמר: 

 _____ ראה - ,"לוֹ 
(באופן  .לו תשיבנו

 התועלתי והרווחי ביותר)
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  ְואֹוֵכל ֶׁשעֹוֶׂשה ָּדָבר ָּכל        
 ְויֹאַכל... ַיֲעֶׂשה                

 

 בבעלי חיים שמצא? עד מתי חייב לטפל רע"ב:עיין 

 תרנגולת ובהמה גסה:_____________.

 וכן גדיים וטלאים:____________.(שאין מגדלים אותם לפיטום) עגלים וסייחים 

 _____.___________:מגדלים אותם לפיטום)ש(עגלים של פטם 

 קטנים:________________. –זכרים  אווזים ותרנגולים

 גדולים:_____________________. –זכרים  אווזים ותרנגולים

 מה יעשה עימם? -ולאחר זמן זה 

 אפשרות א':__________________________________________

 אפשרות ב':__________________________________________

 ַּבָּדִמים? ְיֵהא ַמה

 ואם אבדו:

לפי רבי 
 טרפון:

______________ ____________ 
______________ 
______________ 

לפי רבי 
 עקיבא:

______________ ____________ 
______________ 
______________ 

 

 והלכה כרבי טרפון רק בדמי מציאה שמכר, כיון ש_____ בהם. (תוי"ט)

_____ בכיס, או ______ מטבעות זו על גב זו, לא ישתמש בהם אבל אם מצא 

 כלל. (ואינו נחשב כ"שואל", ואם אבדו ________________).
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 ������ ���� �	
� ���� �	�������� 	 �� � 	�� ����
מצא 
 ספרים

���	 ����
��____________ 

____________ 
___________________ ���	 �� ����
��____________ 

____________ 
___________________ �	�
������������____________ 

____________ 

___________________ 

___________________ ��____________ 

____________ 
___________________ 

מצא 
 כסות

 (בגד)


 פעם אחת ב_____���
[אך לא _____, 

שיותר מזה _____ 
 לבגד. (תוי"ט)]

כדי שלא ירקיבו ויתקלקלו 

 (רמב"ם)�����___________ 
 אבל לא ל______

 __כדי שיכנס בה ___

 תאכלנה ____ (רע"ב)שלא 

 מצא 
כלי כסף 
 ונחושת

��	 �����_____________ 
___________________ 

___________________ ���	 �� �____________ 

____________ 
___________________ 

 מצא 
 זהבכלי 

 וזכוכית

______________ 

 ]עד מתי? __________[

 _______________זהב:

 א._____________ זכוכית:

 ב.____________________

 ֻקָּפה"... אֹו ַׂשק "ָמָצא

 באיזה מקרה "לא יטול את האבידה ע"מ להשיבה"?
___________________________________________________ 

 שיש פעמים ש____________________________ -שנאמר: "____________" 
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 הסבר את השאלה:______________________________________________

 

 מצא _________________________________________

 אינו חייב ל__________ כיון שמדעת ____________________.ולכן  -

 

1____________________( 

 מפני שמתקלקלין __________. -)____________________________ 2

 ּוָבְרָחה"... ּוָבְרָחה, ֶהֱחִזיָרּה "ֶהֱחִזיָרּה

 פילו _____ פעמים)מה הדין?______________________________ (וא

 מהיכן זה נלמד?___________________________________________ 

 ק ממלאכתו כדי להשיבה?מה דין אדם המוצא אבידה ופוס

 כדי להשיב האבידה: (ממלאכה שמרוויח בה סלע) היה בטל מסלע 

 לא יאמר לו: _____________.  

 מדוע?_______________________________

 אלא נותן לו שכרו כ_______________

 פירוש:___________________________________________________



   

בבא מציעא פרק ב' משנה ט'            -2-                 בס"ד  

 
 מפני ששכרה מרובה יותר? –מה יעשה אם אינו רוצה ליבטל ממלאכתו 

 [רע"ב: שלשה _________]:  שם בית דיןיש אם 

 _____________________________________ ואומר: מתנה בפניה�

_______________________________________________________ 

 ונוטל את שכרו כפי מלאכתו.

 

 ואם כן יפסיד את שכרו, אין לו בפני מי _______ -: שם בית דיןאין ואם 

 ומניח את ה_________. -ולכן שלו ______  –
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 מדוע? הדין: המקרה: 

מצאה 
 ברפת

____________ 
 (להחזירה)

 כי אינה נחשבת ל_____
כיון שבעליה יודעים עליה ויבואו 

 ל__________.

ואין הכוונה למקרה שהרפת נעולה (שאז פשיטא שאין זה 
אבידה) אלא אפילו במקרה שהרפת __________ שאז הפרה 

 "אינו חייב ל______" –אינה משתמרת בה 
וכל זה בתנאי שהרפת לא גורמת לה לברוח, כגון: שיש  תוי"ט:

לה רק פתח ______, אבל אם היו לה פתחים בכל ________ 
 חייב מפני שבמקרה כזה הבהמה תועה לברוח. -

מצאה 
ברשות 
 הרבים

__________ 

מדובר שניכר בה שהיא הולכת  תוי"ט:
______ שאז נחשבת ל______ שצריך 
להשיבה, [אבל אם הולכת רגיל ואינה 

 רצה ________________]

 ואם היתה

בית (האבידה ב) 
 הקברות

 (והוא _______)

__________ 

"_____"  שמצוות השבת אבידה היא:
________ ְלָאִחי".   שנאמר: "ָהֵׁשב

 של  -ם "_____" : יש גובטומאת כהן
" ______ ִיְהיּו", וגם "לא ______" של 
"ְלֶנֶפׁש_______ ְּבַעָּמיו", ואין עשה של 

) 1מצות __________ דוחה את 
) _________ של איסור 2_______.  

 טומאת כהן למת. 

אם אמר לו 

ֵמאאביו   ִהּטָ
(ויכנס לבית הקברות 

או  כשהוא כהן)

"אל שאמר לו 
(אלא תחזיר" 

התעסק בצרכי להביא לי 
דברים. וכאן האבידה 

 במקום שמחויה להשיבה)

__________ 

_____ ְו_____ ִּתיָראּו,  דכתיב: "ִאיׁש

 ה'" ֲאִני ______ ִּתְׁשֹמרּו ְוֶאת

_____  שאם –ופסוק זה בא ללמדנו 

 אומר לך "חלל את ה______"

____ תשמע לו! שאמנם צויתיך לירא  - 

אדון לשניכם  –'" ה יֲאנִ מאביך, אך "

 וצריכים שניכם לשמוע בקולי. (תוי"ט)
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    מצות פריקה וטעינה:מצות פריקה וטעינה:מצות פריקה וטעינה:מצות פריקה וטעינה:

את ה______  לפרוקהרואה את בהמת חברו רובצת תחת משאה, מצוה עליו  פריקה:

ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַֹנֲא ֹרֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת "מעל גב הבהמה. שנאמר: (שמות כג,ה) 

 ".ַּתֲעֹזב ִעּמוֹ  ______ֵמֲעֹזב לֹו 

הרואה שנפל המשא מעל גבי בהמת חברו ואין מי שיעזור לו להטעין המשאות  :טעינה

 חזרה, מצוה עליו ל"______" את המשא חזרה על גבי ה______.  

א ִתְרֶאה ֶאת ֲחמֹור ָאִחי אֹו ׁשֹורֹו ֹנְפִלים ַּבֶּדֶר ְוִהְתַעַּלְמָּת "שנאמר: (דברים כב,ד) 

 ".ִעּמוֹ  ָהֵקם ָּתִקיםֵמֶהם 

 מדוע? הדין: השלם מהמשנה:

כמה פעמים חייב לפרוק 
 (אם נופל שוב ושוב) ולטעון?

____________ 
 שנאמר: "_________

"___________ 

 מה הדין אם הבעלים 
 לא עוזר לו לפרוק?

אם 
הבעלים 

אדם 
 רגיל

__________ 
 שנאמר: "_____"

 ______יחד עם ה_ -

אם 
הבעלים 
זקן או 

 חולה

__________ 

שלא יכול להטריח 
הבעלים ל"______" עמו 

 את המשא.
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 מדוע? הדין: :המשך

 האם חייב 

לפרוק  מהתורה

 ?בחינםולטעון 

 (חוץ משכר בטלה

 כשעסוק במלאכתו)

 לת"ק:
 פריקה:______
 טעינה:_______

: מזה שלא כתוב בתורה תוי"ט
(שאז פסוק של "טעינה" בלבד 

היינו יכולים ללמוד ממנו ק"ו לפריקה 
וגם הפסד  צער בע"ח גםשבזה יש 

אלא התורה כתבה פסוק ) ממון
נוסף של "______", ללמדינו 
שב"פריקה" יש יותר חומרה 

לפרוק שצריכים  –מ"טעינה" 
, משא"כ טעינה שאפשר בחינם

 .שכרלתבוע 

לרבי 
 מעון:ש

 פריקה:______
 טעינה:_______

 (בחינם)

כיון שסובר: שאם היה כתוב רק 
את הפסוק של "הקם תקים 

עמו" היינו חושבים שזה מדבר 
על שור שנפל ויש חיוב "פריקה" 
של משאו.  ולא היינו יודעים את 

חיוב "טעינה" כלל. לכן כתבה 
התורה גם פסוק נפרד 

ל"פריקה" ללמד שהפס' השני 
לחיוב "טעינה".  (ואם כן הוא 

אין לומדים מריבוי פס' זה 
להחמיר שרק בפריקה חייב 

 לפרוק בחינם)
לרבי יוסי הגלילי 

האם יש חיוב 
פריקה גם אם יש 

יותר מידי משא על 
 גב החמור?

._____________ 
 שנאמר: "תחת _____"

- ___________________ 
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 מדוע? מי קודם? המקרה:

  ֲאֵבָדתוֹ 
 ָאִביו ַוֲאֵבַדת

____________ 

________________ 

________________ 

________________ 

  ֲאֵבָדתוֹ 
 ַרּבוֹ  ַוֲאֵבַדת

____________ 
________________ 
________________ 

 ָאִביו ֲאֵבַדת
 ַרּבוֹ  ַוֲאֵבַדת

ברבו 
 ___________ מובהק

________________ 

________________ 

________________ 

אם אביו 
חכם 
 בתורה

___________ 

כין שאם אביו _____ 
כנראה גם לימד אותו 
תורה וא"כ גם אביו 
מביאו לחיי ______ 
 ולכן אביו _______.

 ְוַרּבוֹ  ָאִביו ָהָיה
ִאים אֹוי נֹוׂשְ ָ  ַמׂשּ

 קודם מניח את של ______
 את של _____ואח"כ מניח 

________________ 
וכל זה כשהוא "רבו 
______" ואביו אינו 

 חכם בתורה.

 ְוַרּבוֹ  ָאִביו ָהָיה
ֵבית ִבי ּבְ ֶ  ַהׁשּ

ברבו 
 מובהק

 קודם פודה
 את ______
 ואח"כ פודה
 את _____

 כנ"ל

אם אביו 
חכם 
 בתורה

 קודם פודה
 את ______
 ואח"כ פודה
 את _____

 כנ"ל

 



  

 שם:____________________

 פרק ג'

 בס"ד
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 הקדמה לפרק ג'

 ודיניהם:ארבעה סוגי שומרים 
 ���������	�����
���	 דין השומר: 	��������� ����� ����� ��������� ��	!��
"#$%&' &() %*+

שומר 
 חינם

________ 
________ 
________ 

 חייב פטור  פטור

שומר 
 שכר

 )"נושא שכר"(

________ 
________ 
________ 

 חייב פטור  חייב

 שואל
________ 
________ 
________ 

 חייב

 מו:אין בעליו ע
 .חייב

 מו:בעליו ע 
 פטור.

(וכן במתה 
 - מחמת מלאכה

 )פטור

 חייב

 שוכר
________ 
________ 
________ 

 להלכה דינו כשומר שכר:

 חייב פטור  חייב
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 באיזה שומר מדובר?___________________.

 מה דינו בגניבה ואבידה?__________________.

 כמה משלם?_________________. - כשתפסו את הגנב שגנב את הבהמה

 (ה' לשור, וד' לשה)כמה משלם אם גם טבח או מכר את הבהמה?____________. 

 המקרה:
 ַהַּמְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵברֹו 

 ְּבֵהָמה אֹו ֵכִלים, 
 ְוִנְגְנבּו אֹו ֶׁשָאְבדּו

 \נמצא הגנב 
 הטובח ומוכר

למי 

?
 משל

 מדוע?

ּלֵם ְולֹא ָרָצה  ׁשִ
ַבע ָ  (שנגנב או נאבד)  ִלׁשּ

________ 

 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

מדוע הבעלים  (תוי"ט: 

 הסכים לכך?_______

(_________________ 

ע  ּבַ  (שנגנב או נאבד)ִנׁשְ
ּלֵם  ְולֹא ָרָצה ְלׁשַ

________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

 



 

  

בס"ד                                                                           בבא מציעא פרק ג' משנה ב'

 

 האם השוכר ביקש רשות להשאילה לאחר? _______

 שאם לא היה מבקש רשות _______________] [כיון

 באונסין (כגון מתה כדרכה)?___________ – שוכרמה דין 

 באונסין (כגון מתה כדרכה)?________________ – שואלמה דין 

 את דמי הפרה? ______נידון המשנה: למי משלם ה

 ָּפָרה ַהּׂשוֵֹכר
  ֵמֲחֵברוֹ 

 ְלַאֵחר ְוִהְׁשִאיָלּה
 ְּכַדְרָּכּה ּוֵמָתה 

 הדין:
 מדוע?
 והשואל: השוכר: עפ"י תוי"ט

לפי תנא 

 :קמא

________ 
________ 
________ 

________ 

___________ 
___________ 
___________ 
___________ 

לפי רבי 

 יוסי:

___________________ 
___________________ 
__________________ 

___________ 
___________ 
___________ 
___________ 

 

 מהי לשון שאילת רבי יוסי על תנא קמא? 
______________________________________ 



   

בבא מציעא פרק ג' משנה ג'                                                                       בס"ד    

 

 

 

 מהם ב' המקרים שמביאה המשנה:

 _____________________________________________________"גזלן":

 _____________________________________________________":שומר"

 ____________________________הדין:

 ._______________________________________________מדוע?

 ומדובר במקרה זה, שהם אינם _______ אותו, 

 מעצמו בא לצאת ___________. הואאלא 

 מהם? לאחדשגזל להם מנה, והודה שגזל  תבעוהומה הדין אם שנים  עיין ברע"ב:

 :_______________________________התובעים

 _____:__________________________________הגזלן

 ?__________________________________לשניהםמדוע צריך לשלם מנה 

 איזה עוד מקרה דומה מביא הרע"ב שצריך לתת מנה לכל אחד מן התובעים?______

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 :_______________________. התובעים   הדין: 

 :_________________________.השומר          

 מדוע צריך להחזיר מנה לכל אחד ואחד מהם?

________________________________________________________ 



  

   

ה'-בבא מציעא פרק ג' משנה ד'                              בס"ד  

 ְׁשַנִים ֶׁשִהְפִקידּו ֵאֶצל ֶאָחד, 

 ...ָמאַתִים ָמֶנה 
 

 באיזה אופן מדובר ששניהם הפקידו אצלו את כספם?____________________

___________________________________________________________ 

 הדין: המקרה: 
 רבי יוסי: לפי חכמים: לפי

סף
כ

 

 (משנה ד')
ֵאֶצל  ______ְׁשַנִים ֶׁש "

ְוֶזה  ______, ֶזה ____
, ֶזה אוֵֹמר ______

ְוֶזה  ______ֶׁשִּלי 
אוֵֹמר ֶׁשִּלי 

_________"___ 

 _____ נותן לזה
 ______ולזה 

 והשאר ________
______________ 

 

___________________ 
 מדוע?_______________
___________________ 
___________________ 
(וא"כ לעולם לא יודה על 

 ה_____)
רע"ב: מדוע הוא לא נחשב פושע שאינו יודע מי 

כי יכול לומר הוא זה שהפקיד אצלו את המאתיים? 

 :_______________________________להם

__________________________________ 
 (וא"כ זה נחשב כאילו הניחו הכל בצרור ________)

ים
כל

 
 (משנה ה')

, ______ְוֵכן ְׁשֵני "
 ______ֶאָחד ָיֶפה 
  ,_______ְוֶאָחד ָיֶפה 
ֶׁשִּלי  _____ֶזה אוֵֹמר 
 "ֶׁשִּלי ____ְוֶזה אוֵֹמר 

את הכלי  נותן
 לאחד מהם  ה____

 ומתוך ה_____
 נותן דמי ____ לשני,
 והשאר ________
______________ 

______________ 
______________ 
 מדוע?__________
______________ 
______________ 

 

 ?הכסף וגם את המקרה עם כליםמדוע התנא כתב גם את המקרה עם 

 אף זו... לא זו...

שאין  -לא רק במקרה של _____ 
 פסידא לחלק את ה________

 אמרו רבנן  - 
 לתת לזה מנה ולזה _____

שיש פסידא  -אלא אפילו במקרה של _____ 
[וא"כ, כשיבוא אליהו לחלק את הכלי ה_____ 

 הפסד לבעל הכלי]יהיה  –ויברר של מי זה 

גם אמרו רבנן שחולקים את הכלי הגדול  – 
 והשאר יהא מונח עד ש____________.

 



  

  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה ו'                                      בס"ד  

 

 איך הן "אבודין"?__________________________.

 מדוע?

 לפי

 :תנא קמא

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

רבן לפי 

שמעון בן 

 :גמליאל

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

 

 _____________________________________באיזה מקרה סוברים כך רבנן? 

 באיזה מקרה יודו רבנן לרשב"ג שמוכרן בבית דין?_________________________



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה ז'                -1-                בס"ד  

 

 

 _________________._______?_________מה הפירוש "חסרונות"               

 מדוע אין הוא מחזיר לו בדיוק את מה שהניח אצלו לפיקדון?          

     _______________________________ 

 מפני מה הפירות רגילים לחסור?______________________                         

 

 סוג 

 הפיקדון:

 כמה חסרונות
 יוציא לו? 

 שזה:

 לחיטים ולאורז
________ 

________ 

 אחד 

 40 -מ

 לשעורין ולדוחן
________ 

________ 

 אחד 

 20 -מ

 לכוסמין 
 ולזרע פשתן

________ 

________ 

 אחד 

 10 -מ

 

 כמה זה כור?_________________. כמה זה סאה?___________________.

 ַהְּזַמן" ְלִפי ַהִּמָּדה, ַהֹּכל ְלִפי "ַהֹּכל

 ":________________________________________הכל לפי המידההסבר: "

 ":_________________________________________הזמןהכל לפי "          

 



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה ז'                -2-                בס"ד  

 

 על איזה דין של חכמים חולק רבי יוחנן בן נורי? _________________________

 שואל רבי יוחנן בן נורי על דין זה? _________________________________ מה

 מה סובר רבי יוחנן בן נורי? _____________________________________

________________________ מדוע לחכמים מחסר בכל כור וכור?עיין בתוי"ט: 

._________________________________________________________ 

 

 ו כמות של פירות לא יוציא לו "חסרונות" כלל? מה סובר רבי יהודה, באיז

._______________________________________________________ 

 מדוע?  "מפני ש__________" 

 לא נחסרים ________ –ע"י אכילת עכברין פירוש: 

 החיטים _______  –וכשמפקיד בימות החמה  

 החיטים ___________,  –וכשמחזיר בימות הגשמים 

 נפיחתו משלמת למה שה________ אוכלים. –ולכן 

 

 __ ובימי ה__________ים הללו שראינו הם רק בארץ _____וכל השיעוררע"ב: 

 אבל בשאר ארצות ובזמנים הללו שיעור החסרונות הוא:

__________________________________________________ 



  

   

 בבא מציעא פרק ג' משנה ח'      בס"ד  

 

 מה עשה השומר עם היין שהפקיד אצלו חברו?______________________

 _________________ליין?  אלו סוגי "חסרונות" יש

 ______)____2.  ) _________1לשמן?  אלו סוגי "חסרונות" יש

 כמה "חסרונות" יוציא השומר מהיין ומהשמן?

סוג 
 הפיקדון:

 כמה חסרונות
 יוציא לו? 

 יין

:___________.     כי הקנקנים שעשו מהאדמה לפי תנא קמא

 היו בולעים _______. -שהיתה במקום שגר ת"ק 

:________.   כי הקנקנים שעשו מהאדמה רבי יהודהלפי 

 היו בולעים _______. -שהיתה במקום שגר רבי יהודה 

 שמן
 לוגין: _____________. 100לכל 

 (ששקעו לתחתית הקנקנים)לוג וחצי משום:_________ 

 (שהקנקנים בלעו בדפנותיהם)ולוג וחצי נוספים משום:_________ 

 שמן מזוקק
 מוציא לו רק _________ שזה _________

 _______. -ולא מוציא לו _________ כי אין בשמן מזוקק 

 קנקנים ישנים 
 (של שמן)

 מוציא לו רק _________ שזה __________

 (כי הדפנות שביעות מלבלוע יותר...)ולא מוציאים לו __________ 

 מה סובר רבי יהודה?_____________________________רבי יהודה אומר: 

.___________________________________________ 
 מדוע?_________________________________________________.

 



  

  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה ט'                -1-              בס"ד                    

 רישא: 
 

המקרה 
 מדוע? הדין: ברישא:
ְפִקיד  ַהּמַ

 ֵאֶצל ָחִבית
  ֲחֵברוֹ 
  ְולֹא
 ָלהּ  ִיֲחדוּ 

ָעִלים  ַהּבְ
 ָמקֹום

(מיוחד להניח שם 
 החבית)

 

 ְוִטְלְטָלה
ָרה ּבְ  ְוִנׁשְ

אם מתוך 
 ידו 

 (של השומר) 

 נשברה

 לצרכו:
 (להשתמש בה)
_______ 

תוי"ט: כיון שהשתמש בחבית 
, הוא נחשב ל_____, כיון ל______

______  -שסובר "שואל שלא _____ 
 הוא", ולכן מתחייב באונסיה.

כדי ( :לצרכה

 )שלא תשבר שם
_______ 

כיון שלא השתמש בה לצרכו אלא 
 לצרכה, לא נעשה עליה גזלן 

 ____ באונסים.-ונחשב לשומר ש

אם 
  משהניחה

(במקום 
 המשתמר) 

 נשברה

 בין ל_____,

בין 

 ל______,

 הדין:_____

של המשנה היא לפי רבי  רישאשה כיון
______ שאמר בגונב טלה מן 
 -ה______ והחזירו ל______ 

דלא בעינן "דעת שפטור, כיון 
(לא צריך להודיע לבעלים שהחזיר  ______"

כך גם כאן כשהחזיר למקום מה שגזל) 
המשתמר הרי היא ברשות ה_______ 

כבתחילה והוא כשומר ____ עליה, 
הודיע  ופטור על _______ אע"פ שלא

לבעלים שנטלה והחזירה. כיון שסובר 
 שלא צריך להודיעם.

 

לא אינו דווקא כש"    בין לצורכו ובין לצורכה) פטורחה ונשברה י(שאם הנ     ודין זה של רבי ישמעאל

 .לה הבעלים מקום" ______לה הבעלים מקום" אלא גם אם " יחדו

כי רצתה לכתוב את הדין לה הבעלים מקום"  לא יחדו"שוהמשנה נקטה את המקרה 

, כיון פטוריהיה  –לה מקום" והחזירה  יחדו. ללמדינו:  שלא רק אם "המחודש יותר

ולא  –לה הבעלים מקום"  לא _____שהחזירה למקום המיוחד לה, אלא אפילו אם "

_____! כיון שהחזירה למקום המשתמר ולרבי  -החזירוה למקום המיוחד לה, יהיה 

 _____" כשהשיבה למקומה.  ישמעאל לא צריך "דעת



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה ט'                -2-                     בס"ד  

 :סיפא   
 

המקרה 
 מדוע? הדין: :בסיפא

 (המפקיד
 אצל חבית
  )-ו חברו
 ָלהּ  ִיֲחדוּ 

ָעִלים  ַהּבְ

 ָמקֹום
 

 (וטלטלה
 ונשברה)

 (נשברה) בין
 ___מתוך 

   ובין 
 _____מ

 לצרכו:
 (להשתמש בה)
_______ 

 של המשנה היא  סיפאשה כיון
כדעת רבי ______ שאמר בגונב טלה 

לעולם הוא  –מן העדר והחזירו ונאנס 
_____! עד שיודיע ל______ שגנב 

 בעינן "דעת ______"דוהחזיר כיון 
 החזיר) גזל וצריך להודיע לבעלים שש(

וכאן כיון שהשתמש בחבית ל_____, 
נגמרה שמירתו, כיון שהבעלים לא 

רוצים שימשיך להיות ______ עליהם 
(תוי"ט) וגם כשהחזירה למקומה (ולא 

 הודיע) אין זה נחשב חזרה כלל.

כדי ( :לצרכה

 )שלא תשבר שם
_______ 

כיון שלא השתמש בה לצרכו אלא 
לצרכה אינו נעשה עליה גזלן ולא 

 כלתה שמירתו
 ונשאר שומר ה_____ מאונסים.

 

    )נשברה מתוך ידו ובין לאחר שהניחהבין  חייבהשתמש בה לצרכו יהיה (שאם      עקיבאודין זה של רבי 

 .לה הבעלים מקום" _______לה הבעלים מקום" אלא גם אם " יחדואינו דווקא כש"

 לה הבעלים מקום" יחדו"שוהמשנה נקטה את המקרה 

 .כי רצתה לכתוב את הדין המחודש יותר 

משהניחה לאחר שנשתמש בה חייב הוא  –לה מקום"  יחדו לאללמדינו:  שלא רק אם " 

 הניחה במקום המיוחד לה, (ונחשב שלא חזרה לרשות הבעלים),  שלאכיון  -

גם  - המיוחדשהחזירה והניחה במקומה  –לה מקום"  _____אלא אפילו אם "הבעלים 

 אן השיבה ללא דעת בעלים. אז יהיה  ____! כיון שסובר שצריך "דעת _____" וכ



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה י'                                      בס"ד  

 

 המקרה:
 מה הדין 
 אם נאבדו?

 מדוע?

ְצָרָרן ְוִהְפִׁשיָלן 
 ַלֲאחוָֹריו

__________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ָסָרן ִלְבנוֹ ְמ 
ּוְלִבּתוֹ ַהְּקַטִּנים, 

 ְוָנַעל ִּבְפֵניֶהם

 ֶׁשא ָכָראּוי

__________ 
_______________________ 

_______________________ 

תו מסר לבנו וב
 הגדולים
 (רע"ב)

______________ 

______________ 

______________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 .________________. אאם שומרם בביתו, איך צריך לשומרם?     עיין רע"ב:

 ואם טומנם בכותל יטמינם או ב_______________ או ב_______________ב.  

 ששם אין __________________.

 פושע הוי ו_____! –ואם שמר בצורה אחרת 

 באיזה אופן יהיה פטור גם אם שמר בצורה פחותה כזו? ________________ רע"ב:

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________.___ 



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה י"א                                 בס"ד  

 

 ":______________________________________.שולחנימה הפירוש: "

":______________________________________.בעה"ב"                            

":_______________________________________.חנווני"                            

המפקיד 
מעות 

 �אצל

 האם יכול 
 אם אבדו?מה הדין  מדוע? להשתמש בהם?

ני
ח

ול
ש

 

אם 
 צרורין

וחתומים (
 קשוריםאו 

קשר 
 )משונה

_____ 

_____ 

_____ 

תוי"ט: כיוון 
שבעשיית ה____ 

הזה, גילה 
המפקיד דעתו 
שאינו ____ 

שהשולחני יפתח 
הצרור וישתמש 

 במעות.

.___________________ 

כיון שאין לו רשות   מדוע?

ל_______ בהן, הוא נחשב 
שפטור  -לשומר ______ 

 מגניבה ו_______.

אם 
 מותרין

או צרורין (
אך אינם 
חתומים 

 קשוריםו
קשר 
 )משונה

_____ 

_____ 

כיון שהשולחני 
זקוק תמיד 
ל______, 

המפקיד אצלו 
מעות, מפקיד על 
דעת זה ש_____ 
בהם, ואם זה לא 

קשור סימן 
 שהסכים לכך.

______________ 
אפילו לא השתמש בהן כיון 

 ל_______ בהן. שרשאי
 

 אם לא השתמש בהןרע"ב: 
חייב ב_________ כי נחשב 

 שנהנה מהכסף. -לשומר ____ 
חייב גם  אם השתמש בהן:

 ב______ כיון שנחשב ל____
 שחייב להשיב גם אם נאנס.

"ב
ה

בע
 

 בין ______
 __ובין _____

-  ________
 בהם

כי סתם בעה"ב 
 לא זקוק ל____
תמיד, והמפקיד 
לא מפקיד אצלו 
_____ על מנת 
 ש_______ בהן.

 אינו _____ באחריותן
כיון שאין לו רשות ל_______ 

בהן, נחשב לשומר ______ 
 ש______ מגניבה ואבידה
(ובתנאי שיטמינם בקרקע 

 כראוי.)
 

 שהפקידו אצלו מעות ואבדו?  החנווניכמו מי דינו של 

 לפי רבי מאיר:_____________.  לפי רבי יהודה:__________________.



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה י"ב             -1-                בס"ד  

 
 מה הפירוש "השולח יד בפקדון"?_________________________________

 : מה דינו של השולח יד?_______________________________עיין תוי"ט

 מנין זה נלמד?__________________________________________________

____________________________________________________________ 

השולח יד 
(עיין תוי"ט  מדוע? הדין: בפקדון

 ד"ה ר"ע אומר)

 לפי 
בית 

 שמאי:

 ___""ילקה ב____ וב_
במקרה שהפקידה אצלו  – ב"חסר"פירוש: 

 ______ צמר או ______
-נגזזה או ______, ולאחר ששלח בה יד  

 _________________את משלם אותה ו
 אצלו. שנחסרהיוצא שמשלם מה 

מקרה שהפקידה אצלו כשאינה ב –" יתרב"ו
_, ואצלו היא אינה טעונה _____ או ______

__________ 
 __________,  משלם __________ או 

 ."יתרוזה לוקה ב" - _______________

___________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 לפי 
בית 
 הלל:

 מבית הבעלים. – "כשעת _____"

תוי"ט)  כלומר שמשלם "כשעת ה_______" (
 משלם ________ – אם היתה טעונה צמר: -

 ואם היתה ריקנית (בלי _____): 
 משלם ____________. –

________________ 

________________ 

________________ 

 

י ַעת ֲעִקיָבא ַרּבִ ׁשְ  כמו מצב הפקדון בשעת העמדה ב___. – "_______הַ  אֹוֵמר: "ּכִ

 .__יוקר ו__על   על בית שמאי ובית הלל? ר"עחולק  -על איזה מקרה עיין תוי"ט: 

 שבזה רק ב"ש וב"ה נחלקים) -(ולא על חסר ויתר  

משלם כ________ (מן העולם),  הוקרהשבזול ויוקר בית שמאי יודו לבית הלל: שאם 

שבין אם ______ ובין  ורבי עקיבא חולק וסובר:משלם כ________.        הוזלהואם 

"לאשר הוא לו  שנאמר:בשעת העמדה בדין.   -משלם כשעת ה______  -אם _____ 

 ביום שהתחייבו בו בדין.  –כמו שהוא "ביום __________"  –יתננו ב___ אשמתו" 



  

   

בבא מציעא פרק ג' משנה י"ב         -2-                   ד בס"

 ...ַיד ַּבִּפָּקדֹון  ִלְׁשלַֹח  
 

 מהיכן יודעים שחשב לעשות כך? (רע"ב) _______________________________

 __________________. ומה קרה לפקדון? ____________________________

 

  מדוע? הדין: ונאנס הפקדון...

 לפי 

 בית שמאי:
________ 

שנאמר: 

""_______________ 

משעה ש_______ לשלוח  -

 הוי ______. -בו יד 

 לפי 

 בית הלל:

_____________ 

_____________ 

________ שנאמר: "

"_____________ 

[רע"ב: ומה דורשים בית 

דבר  כלהלל מהמילים "על 

 פשע"? _____________

__________________ 

.__________________ 

 



 

  

בבא מציעא פרק ג' משנה י"ב         -3-                   בס"ד 

 

 של שאלה זו?____________________________ א'מה פירוש    עיי� רע"ב:

_______________________________________________________ 
 

 לשאלה זו?______________________________________ ב'מה פירוש 

______________________________________________________ 
 

 מדוע?    הדין:הדין:הדין:הדין: המקרה:

הטה את 

 החבית
ונטל הימנה רביעית 

 ונשברה

 (לאחר זמן)

משלם: 

__________ 

 אינו משלם:

_____________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

.__________________ 

 הגביהה
 ונטל הימנה רביעית 
(או אפילו הגביהה ע"מ ליטול 

 לא נטל, רע"ב)לבסוף הימנה ו

 ונשברה

____________ 

__________________ 

__________________ 

.__________________ 

 

באיזה מקרה אפילו אם לא הגביה את החבית משלם את כל היין?    עיי� רע"ב:

  .___________________________________________________________ 

 _________________________. (תוי"ט: כי דרך היין להחמיץ בכלי ____)מדוע?
 



 

  

 שם:____________________

 פרק ד'

 בס"ד



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה א'              -1-                בס"ד  

 ַהֶּכֶסף ֶאת            קֹוֶנה ַהָּזָהב
 הקדמה: 

  וןכי במשיכהאלא רק  בכסףאינו יכול לקנות אותם  –) הרוצה לקנות "מטלטלין" 1 א.

 ש"מעות אינם קונות".

". כלומר: שמושך חפץ חליפיןוהיא " –) ישנה אפשרות נוספת לקניית "מטלטלין" 2

בכל אחד וע"י כך קונה אותו, וממילא נקנה לשני החפץ האחר שרוצה להקנות לו בעדו 

 .מקום שהוא

" לא קונות ולא נקנות ב"חליפין". (תוי"ט). ולכן אם מושך מטבע על מנת לתת מעות) "3

, לא קנה את המטבע שמשך, ולא התחייב לתת לו מטבע מאותו סוגמטבע אחרת 

 במקומו, ועדיין יכול לחזור בו.

ב"חליפין". ולכן אם מושך  לַהקנות" [וכן כל דבר שנחשב כ"פירות"] לא יכול פירות) "4

כיון שקנה את הפירות  אבלהדבר המסוים שרצה לתת לו כנגדם.   נקנה"פירות" לא 

הוא מתחייב לתת לו את התמורה (סכום כסף) שסיכמו ביניהם, ואינו יכול  – במשיכה

 חזור בו.ל

 שני) אעפ"י שאי אפשר לעשות קנין "חליפין" במטבעות, אך כשעושים החלפה בין 5

(כגון מטבע זהב במטבע כסף) אפשר להתייחס לסוג מטבע אחד  שוניםמטבעות  סוגי

". וממילא כאשר מושך מעות" לעומת המטבע השני שנחשב "פירותכ"(כפי שתבאר המשנה) 

תו במשיכה, ומתחייב לתת למוכר את התמורה את המטבע שנחשב "פירות" קנה או

 (מעות) שסיכמו ביניהם.

) אבל, כל זה כשמשך את המטבע הנקראת "פירות", אבל אם משך את המטבע 6

לא נחשב קנין כלל. שהרי אין קנין משיכה למעות, ועדיין יכול  –הנחשבת "מעות" 

 לחזור בו.

 ?(מטלטלין)" ומה נחשב "פירות" איך קובעים בין שני סוגי מטבעות מה נחשב "מעות ב.

לינתן בהוצאה, דין  - וחריףלהיות מטבע,  - חשוב"כל דבר שהוא  לשון הרע"ב:

 .כמותויש לו, ואינו קונה את שכנגדו שאינו חשוב מטבע ואינו חריף בהוצאה  "מעות"

 "ומשיכתו היא קיום דבריש לו,  "פירות"דין  – וחריף, חשובומי שאין טבעו 

 



 

 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה א'              -2-                בס"ד  

 
 פירוט

 סוגי המטבעות:

מי 
נחשב 
 "מעות"

? 

מי 
נחשב 

 "פירות"
? 

 מדוע? הדין:

האם 
אפשר 
לבטל 
המקח

? 

�\� 

 זהב

�
 כסף

 

(קניית דינר זהב 
 בעד דינרי כסף)

_____ 
 

(חריף 
 בהוצאה)

 

_____ 
 

אין (
חריף 

 בהוצאה)

ָהב  ַהזָּ
 משךאם (

הקונה את 
 הזהבדינרי 

 )כדי לקנותן

 "קֹוֶנה
 ֶאת

 ַה________"
 מחייב(

אותו לשלם 
מטבעות 
כסף כמו 

 )שסיכמו

 הזהבכי 
נחשב 

"______" 
 לגבי הכסף
ונקנה ע"י 
.______ 

___ 

ֶסף  ַהּכֶ
אם הקונה (

למוכר  נתן
כדי  כסף

 לקנות את
 )הזהבדינרי 

__________" 
_________ 
 ֶאת

 ַה________"
 עבור עצמו.(

עד שימשוך 
 )אותו

 הכסףכי 
נחשב 

"______" 
 הזהב,לגבי 

ומעות 
אינם 
_____. 

___ 

 נחושת

�
 כסף

 

פרוטות (קניית 
בעד דינרי  נחושת

 כסף)

_____ 
 

 טבעו(
 )חשוב

 
 

_____ 
 

אין (
טבעו 
 חשוב 
 )כל כך

ת חֹׁשֶ  ַהּנְ
 משךאם (

הקונה את 
פרוטות 

כדי  הנחושת
 )לקנותן

__________" 
 ֶאת

 ַה________"
 מחייב(

אותו לשלם 
מטבעות 
כסף כמו 

 )שסיכמו

 הנחושתכי 
 תנחשב

"______" 
 לגבי הכסף

ע"י  יתונקנ
.______ 

___ 

ֶסף  ַהּכֶ
אם הקונה (

למוכר  נתן
כדי  כסף

 לקנות את
פרוטות 
 )הנחושת

________" 
__________ 
 ֶאת

 ַה________"
 עצמו.עבור (

עד שימשוך 
 )הנחושת

 הכסףכי 
נחשב 

"______" 
לגבי 

 הנחושת,
ומעות 
אינם 
_____. 

___ 

 



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה א'              -3-                בס"ד  

 
 פירוט

 המטבעות:סוגי 

מי 
נחשב 
 "מעות"

? 

מי 
נחשב 

 "פירות"
? 

 מדוע? הדין:

האם 
אפשר 
לבטל 
המקח

? 

�\� 

 ָמעֹות
 ָהָרעֹות

 רע"ב: שנפסלו(
תוי"ט: שיוצאות 

 קצת)
�

 ָמעֹות
 ָיפֹות

 

מעות (קניית 
רעות בעד מעות 
 )שימושיות יותר

_____ 
_____ 

 
 מטבע(

 )חשוב

 
_____ 
_____ 

 
אינו (

מטבע 
 )חשוב

 ָמעֹות
 ָהָרעֹות

 משךאם (
הקונה את 

המעות 
כדי  ה_____

 )לקנותן

__________" 
 ֶאת

 ַה________"

המעות כי 
 הרעות

נחשבות 
"______" 
 לגבי הכסף

ע"י  ונקנות
.______ 

___ 

 ָמעֹות

 ָיפֹות
אם הקונה (

למוכר  נתן
 מעות ____

 כדי לקנות את
המעות 
 )ה______

__________" 
_________ 
 ֶאת

 ַה________"

המעות כי 
 היפות

 ותנחשב
"______" 

 הזהב,לגבי 
ומעות  -

אינם 
._____ 

___ 

 ֲאִסימֹון
מטבע שלא טבעו (

 עליה צורה)
�

עַ   ַמְטּבֵ
 

 אסימון(קניית 
 )מטבע רגילהבעד 

_____ _____ 

 ֲאִסימֹון
 משךאם (

הקונה את 
ה_______ 
 )כדי לקנותו

__________" 
 ֶאת

 ַה________"
 

כי 
 האסימון
נחשב 

"______" 
 לגבי הכסף
ונקנה ע"י 
.______ 

___ 

עַ   ַמְטּבֵ
אם הקונה (

למוכר  נתן
כדי  מטבע

 לקנות את
 )ה______

__________" 
_________ 
 ֶאת

 ַה________"
 

 המטבעכי 
נחשב 

"______" 
לגבי 

 האסימון,
ומעות 
אינם 
_____. 

___ 

 



  

  

בבא מציעא פרק ד' משנה א'              -4-                בס"ד  
 

 בעד סוגי מטבעות אחרים, שונים עד כאן דיברה המשנה בקניית סוגי מטבעות
 ומטלטלין תמורת מטלטלין. ,בקניית מטלטלין תמורת מטבעות עכשיו מדברת המשנה

 

מי 
נחשב 
 "מעות"

? 

מי 
נחשב 

 "פירות"
? 

 מדוע? הדין:

האם 
אפשר 
לבטל 
המקח

? 

�\� 

ְלְטִלין  ִמּטַ

�
עַ   ַמְטּבֵ

 

-חפצים (קניית 
 "מטלטלין"

תמורת כל סוגי  
המטבעות, זהב 

 כסף ונחושת
[כולל מעות 

הרעות ואסימון. 
 )תוי"ט]

_____ _____ 

ְלְטִלין  ִמּטַ
 משךאם (

 הקונה את 
ה_______ 
 )כדי לקנותן

__________" 
 ֶאת

 ַה________"

כי 
 המטלטלין

 נחשבים
"______" 
 לגבי הכסף

ע"י  ונקנים
.______ 

___ 

עַ   ַמְטּבֵ
אם הקונה (

למוכר  נתן
______  

 כדי לקנות את
 )ה______

__________" 
_________ 
 ֶאת

 ַה________"

 המטבעכי 
נחשב 

"______" 
לגבי 

 המטלטלין,
ומעות  -

אינם 
._____ 

___ 

ְלְטִלין  ִמּטַ

�
ְלְטִלין  ִמּטַ

 

(קניית 
 "מטלטלין"

והחלפתן תמורת  
 מטלטלין אחרים)

 

 __.___ ____ ֶאת קוִֹנים ַהִּמַּטְלְטִלין ָּכל: ַהְּכָלל ֶזה

 החליף אלו באלו,שאם  -

 _______את  קנה -, חפץ אחד כיון שמשך 

  שזה מעשה "קנין חליפין".

 

 

 ַהִּמַּטְלְטִלין"?________________________________ ָּכלמה באה לרבות המילה "

____________________________________________________________

H P 



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ב'             -1-               בס"ד 

 על איזה דין שואלת המשנה "כיצד"? ______________________ עיין תוי"ט:

__________________________________________________________ 

 המקרה:
 הקונה\המוכר

לא  \יכול  
    יכול לחזור בו

 מדוע?
ָמַׁש ֵהיֶמּנּו ֵּפרוֹת 

  וכו')(כגון זהב, נחושת 
 ְוא ָנַתן לוֹ 

 (כסף)ָמעוֹת 

__________ 

__________ 

_____________________ 

_____________________ 

._____________________ 

 (כסף)ָנַתן לוֹ ָמעוֹת 
ְוא ָמַׁש ֵהיֶמּנּו 

 זהב, נחושת וכו')כ(ֵּפרוֹת 
__________ 

 .______שמהתורה _____אע"פ 
אבל , __ קונה___רבנן ש_תקנו 

גזירה שמא   - _____ אינן קונות
_________________________ 

_________________________ 
אמרו שמעות אינן קונות ועדיין לכן 

 לחזור  הפירות ברשות המוכר
ונחשבים שעדיין _, __אם ___ –בו 

שייכים לו לגבי אם יתייקרו, ולכן 
 יטרח ו______.

 

 מדוע חכמים תיקנו שגם הלוקח יכול לחזור בו מן המקח, הרי תקנת חכמים עיין תוי"ט:
שמא לא יטרח ויציל את הפירות מהדליקה?  המוכרהיא על  

__________________________________________________________

מה בית דין עושים למי שחוזר בו מהמקח אחרי נתינת 

"מי ש______  אוררין אותו בבי"ד ואומרים עליו:  שיכול לחזור בו? המעות, אעפ"י 
 (שה' המצריים ומן ועמורה סדום ומאנשימאנשי דור ה______ ומדור ה_______

 הוא עתיד ל_________ ממי ש___________________". –הענישם) 
 ___ של הלוקח.ת ___ואח"כ מחזיר המוכר א -

 



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ב'             -2-               בס"ד 

 

 __", ידו על ה_________ בידו__"כל ש

 על דברי מי חולק רבי שמעון ?______________. עיין רע"ב:

 __".מוכר ובין __בין  - __ יכול לחזור בוולא משך הימנו ___ _____"נתן לו שאמר: 

דהיינו ה______ שקיבל את  –בידו  _מי שה____ שלפעמים ובא רבי שמעון לומר:

"ידו על ה________" ויכול לקיים המכירה אם ירצה,  –הכסף (ועדיין לא נתן הפירות) 

 ין ה_______ יכול לחזור בו. וא

כגון שהפירות נמצאים ב_____ השייכת ל_____ אך באיזה מקרה מדבר רבי שמעון? 

 היא מושכרת ל_____. 

גזירה  –שהרי סיבת תקנת חכמים שמשיכה ______ ואין ______ קונות היא  מדוע?

"נשרפו _____ בעליה" ולא יטרח להצילם, אבל עכשיו  -שמא יאמר המוכר ל_____ 

שהעליה היא של ה______, אם תהיה שריפה יטרח הקונה בעצמו לכבותה כי העליה 

 ______________________________________________. להלכה:אבל שלו. 
 

שר"ש חולק על ת"ק שאמר שתמיד גם הלוקח  תוי"ט חולק על הסבר הרע"ב ומסביר:[

ידו על  –וגם המוכר יכולים לחזור בהם.  וסובר: שתמיד מי שהכסף בידו (שזה המוכר) 

ורק הוא יכול לחזור בו מן המקח אם ירצה, אך הקונה לא יכול ל_____  -ה_______ 

 והתקנה היתה רק על המוכר שיוכל לחזור בו אך לא על הקונה] בו מן ה______ כלל,
 

 לסיכום: 
ָנַתן לוֹ ָמעוֹת ְוא "

 "ָמַׁש ֵהיֶמּנּו ֵּפרוֹת

_____ ובין _______ מפני תקנת _______ שיטרח בין ה___ לתנא קמא:
 ויציל אם תהיה שריפה.

 לר"ש לפי הרע"ב:
תו של יש מקרים שה______ לא יכול לחזור בו, כגון שעליי

הלוקח בעצמו יציל פירות ה________ מושכרת ל______ ש
 הקונה מן השריפה.

בכל המקרים רק ה______ יכול לחזור בו אך ה______ לא יכול  לר"ש לפי תוי"ט:
 לחזור בו אף פעם.

 

 



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ג'                                    בס"ד 

 

 אסור מהתורה להונות את חבירו במקח וממכר. כלומר:  :הקדמה

אסור למכור חפץ לחבירו במחיר ______ מהמחיר האמיתי בשוק.  :למוכר

 בשוק.אסור להטעות ולקנות חפץ מהמוכר במחיר ______ מהמחיר האמיתי   :ולקונה
 

ֲעִמיֶת אוֹ ָקֹנה ִמַּיד ֲעִמיֶת ַאל ְוִכישנאמר: (ויקרא כה,יד) "  ּתוֹנּו ִאיׁש ֶאת ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֽ

לחבירו ואם הונה את חבירו בשיעור המפורט במשנה, המקח קיים אך צריך להחזיר   ".ָאִחיו

 טל המקח)יכול המתאנה לב –את דמי ההונאה שהונה אותו, (ואם אינו מחזיר 

 ___כמה דינרים שווה ה"סלע"?  ___. כמה מעות כסף שווה ה"דינר"? עיין רע"ב:  

 דינרים) 4מעות כפול  6מעות בסלע.  ( 24סה"כ: יש 

 כמה שיעור ההונאה שחייב להשיבה לו?

 
���������������	�
����� ����������������� ���� ��������� ��� ��� �����!�"#��$%�$ ��� �$

לפי 
תנא 
  קמא:

 

כדמי 
 .סלע

כלומר: 
 ___
 מעות.

 ב___
 מעות
 יותר

משווי 
 המקח.
(כלומר 

 28-ב
 מעות)

_____ 

 למקח.
_______ 

 עד ______________
________________ 
ואם שהה יותר: ____ 

_______________ 
[והמוכר (שנתאנה): 
________________ 
 כיון ש____________
_________________ 
_________________ 

ואם נודע לו שטעה ושתק: 
_________________ 

 כיון ש______.]

לפי 
רבי 
 טרפון:

 

כפי (
שהורה 
 בלוד)

 (כנ"ל) 
כדמי 

 .סלע
כלומר: 

 ___
 מעות.

 ב___
 מעות
 יותר

משווי 
 המקח.
(כלומר 

 32-ב
 מעות)

_____ 

 למקח.
_______ _______________ 

 

 שמחו תגרי לוד?________________________________________מדוע בתחילה 

._________________________________ 

ם?____________________________מדוע לבסוף חזרו למנהגם הקודם כדברי חכמי



  

בבא מציעא פרק ד' משנה ד'                                    בס"ד 

 למי יש דין אונאה ורשאי לתבוע את דמי האונאה בחזרה?  גם ל______ וגם ל______

 יש דין אונאה? מוכריםלאלו 

 להדיוט �\�
)פשוט (מוכר

 לתגר

(הקונה מאחד 
ומוכר מיד 

לאחר)

 מדוע?

לתנא 
 קמא:

___ ___ 
שאעפ"י שהתגר בקי בסחורה, אין 

 אומרים ש_____ על הונאתו. (מאירי)

לרבי 
 יהודה:
 

___ ___ 

כיון שהתגר יודע את שווי החפץ ואם 

מוכרה במחיר נמוך, כנראה 

ש_______ על ההפרש. ואומרים 

 שמכר במחיר כזה כי נזדמן לו 

 ______ אחר והיה זקוק לכסף 

 ועכשיו מתחרט ורוצה את דמי ההונאה. 
 

 מי זה "מי שהוטל עליו"?____________.  דינו: "ידו ____________" 

 אם רצה: אומר לו "________________"  בדוגמא של "לוקח":

 "או" (אומר לו): "_________________________"

 אם רצה: אומר לו "תן לי המקח" (החפץ)  ":מוכרבדוגמא של "וכן 

 "או" (אומר לו): "תן לי מה ש________"

 אלא הדין הוא: -. שאין הלכה כמותו. -כמו מי משנתנו סוברת?________________ 

 :________________________ ת" (שישית יותר משווי החפץ)אם ההונאה היא "שתּו

_______________. :ת""שתּויותר מאם ההונאה 



 

 

  

ַלע ֲחֵסָרה  ֵהא ַהּסֶ ה ּתְ ּמָ  ּכַ
ּה       ֹוָנָאה?אְולֹא ְיֵהא ּבָ
 

 _____________הסבר את השאלה:_______

__________________________________. 

 ____מדוע הסלע תמיד נחסרת?__________

__________________________________. 

"סלע" ו"דינר": -לצורך הבנת המשנה מובא סיכום שווי המטבעות 

איסרין. 96פונדיונות =  48מעות =  24דינרים =  4שקלים =  2=  

איסרין. 24פונדיונות =  12מעות =  6=  

 

 כמה חסרון

 אונאהאין בזה 

 כמה חסרון

 אין בזה אונאה

שזה 
 יוצא

 יוצא אם כך:

רבי 
מאיר 
 אומר:

 ___ איסרין
 (לסלע)

איסרין  96(מתוך 
 ששווה הסלע,

24  =96:4( 

 _____ לדינר
(מתוך ___ 

איסרין ששווה 
 הדינר.)

 חסרון 
  1של 

 ____.-מ

1 

24 

אם משתמש במטבע שנחסר 

 -_____ -מ 1עד שיעור של 

נשחק אין זה _____. ואם 

 יותר מכך הרי זה הונאה.

רבי 
יהודה 
 אומר:

 פונדיונות___ 
 (לסלע)

 48(מתוך 
 פונדיונות

 ששווה הסלע, 
12  =48:4( 

 _____ לדינר
(מתוך ___ 
פונדיונות 

 ששווה הדינר.)

 חסרון 
  1של 

 ____.-מ

1 

12 

אם משתמש במטבע שנחסר 

 -_____ -מ 1עד שיעור של 

אין זה _____. ואם נשחק 

 הרי זה הונאה.____ 

רבי 
שמעון 
 אומר:

 פונדיונות___ 
 (לסלע)

 48(מתוך 
 פונדיונות

 ששווה הסלע, 
6  =48:8( 

__ פונדיונות 
 לדינר

(מתוך ___ 
פונדיונות 

 ששווה הדינר,
6  =12:2( 

 חסרון 
 1של 

 ____.-מ 

1 

6 
 (כשאר הונאה)

אם משתמש במטבע שנחסר 

 -_____ -מ 1עד שיעור של 

אם אין זה _____. אך 

נשחק _____ מכך הרי זה 

 הונאה.

בבא מציעא פרק ד' משנה ה'                                      בס"ד 

 = שווה       

 שני שקלים סלע

 שני דינרים שקל

 שש מעות דינר

 שני פונדיונות מעה

 שני איסרין פונדיון

 

� � 



 את מה רוצה המתאנה להחזיר?________________________.

 למי?_____________________________.

ים ַרּכִ ּכְ  ּבַ

 (ערים גדולות)

שם  שיש
________ 

 (פורט מטבעות)

._______________________ 
(זמן כזה שנדרש להראותה 

 לשולחני שיעריך כמה היא שווה)

ָפִרים ּכְ  ש____ שם שולחני ּבַ

.___________________ 
 שאז בא _________________
 ואז יידע _________________

._________________ 

 ולאחר זמן זה

 ָהָיה ִאם
 (המוכר)

יָרהּ   ַמּכִ
 (את המטבע)

 רוצה לנהוג במידת חסידותאם 
 כשמכירה שהיא שלו: -ולקבלה לפנים ______ הדין  
 ".ֵהיֶמּנּו _______ - ֹחֶדׁש _____ ָעָׂשרֲאִפּלּו ְלַאַחר "  

 ל______ ממנו לאחר זמן זהרוצה  ואם אינו חסיד ואינו
ֶאָּלא  (על הנותן)ָעָליו  (למתאנה) ְוֵאין לוֹ "לא מקבלה ממנו,   

כיון שהמתאנה הפסיד לעצמו בזה שלא _______."   
 החזיר לו את המטבע ב_______.

 

 ֵׁשִני" ְלַמֲעֵׂשר "ְונוְֹתָנּה

על איזה דבר מדובר כאן שיכול לפדות בו את פירות מעשר שני כשלא יכול להעלותם 

 של המטבע לאחר שנחסרה) (ופודה את המעשר שני כשוויה האמיתילירושלים?______________. 

(מטבע בלי לחשוש שהמטבע החסרה נחשבת כ"________" ולא צריך  – "חוֵֹׁשׁש ְוֵאינוֹ "

 ) שאי אפשר לפדות בה מעשר שני. צורה

כיון שאדם שאינו מוכן לקבל את המטבע ה______ בתור מטבע (אלא רק בתור 

  מתוך רוע לב וקמצנות.זה  - ____"_ ֶנֶפׁש ֶאָּלא ֶׁשֵאינוֹ " –חתיכת מתכת) 

 ובאמת לסלע זו יש שם של "מטבע" ויכול לפדות בה את ה ______________.

 

  

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ו'                                     בס"ד 

      



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ז'                                     בס"ד 

       
 שיעורה: פירוש: 

 __________________ האונאה
__________________ 

_____ .___ 
 24(מתוך סלע שהוא 

 שזה שישית)מעות כסף 

 הטענה
 (של התובע)

 "________________" שטען אותו חברו:
 _____ וכופר _______מודה ב__ והנתבע:

 או מודה על ______ וכופר ב_______.
.________ 

 ההודאה
 (של הנתבע)

____________________ 
.________ 

ופחות מזה לא הוי (
 מודה במקצת)

 

 פירוט הדין: 
שבועת מודה  א'

 במקצת
_______________________________________ 

_______________________________________ 

 ___________________________________ קידושי אשה ב'

הנהנה מן  ג'
 ההקדש

___________________________________ 

השבת  ד'
 אבידה

_________________________________ 

פרט  –שנאמר: "______________" 

 ל__________________________.

הגוזל חבירו  ה'
 ונשבע לשקר

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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 מוסיף: פירוש: 

1( 

ל
כ
או

ה
:

 

 אכל תרומה _____  (של הכהן) ___________

מוסיף 

 _______

בנוסף על מה 

שצריך 

להחזיר 

 ל________.

 ותרומת _____
(שהלוי  __מעשר מן ה___אכל 

 הפריש לכהן)

 ותרומת _____
 של _______

 אכל "תרומת _____" שעישר
מתבואה של עם ה____ (שיש 

חשש שמא עמי ארצות לא 
 מעשרים אותה)

 וה_______
אכל "_____" שהופרשה מן 

 העיסה (שזה שייך לכהן)

 וה_______
ראשית  –אכל ה"ביכורים" 

הפירות משבעת ה____ שצריך 
 להביאם למקדש ולתנם ל____.

מדוע כל חמשה אלו נחשבים לדבר אחד לענין תוספת עיין ברע"ב: 
 חומש? _______________________________.

2( 

ה:
ד
פו

ה
 

 נטע ______
 שלו.

(מהנטיעה) פירות של שנה _____ 
 שקדושתם כמעשר ____, 

צריך לאכלם בירושלים, ויכול 
 לפדותם ב____ ולהעלותם 

לירושלים ולקנות בהם דברי 
 מאכל ולאכלם שם. 

אם פודה 
הפירות שלו 

 על כסף,
מוסיף _____ 

על סכום 
המעות 
 שפודה

את נטע רבעי 
 או מעשר שני.

 ו______ שני 
 . שלו

פירות של שנים א,ב,ד,ה מפריש 
מהם "מעשר _____" ואוכלם 

בירושלים בקדושה ויכול 
 לפדותם על כסף כנ"ל

 מדוע שניהם נחשבים לדבר אחד עיין ברע"ב: 
 לענין תוספת חומש? ____________________________

חייב להוסיף חומש?  - שלומדוע רק הפודה נטע רבעי ומעשר שני 
 דכתיב "____________"
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 פירוש: 

3( 

ה
ד
פו

ה
 

 את ______

 חפץ שהקדיש בעצמו לה'
ורוצה ל______ על מעות ולתתם 

 במקום מה שהקדיש.
(ולא הקדש של אחרים שנאמר: 

("_________" 
_______ על הסכום שפודה  מוסיף -

 מההקדש.

4( 

ה
הנ

הנ
 

 בשוה _____
 מן ה_____

 אדם שבשוגג מעל בהקדש 
 (שנהנה והשתמש בו בסכום 

 של שווה ______) 
 צריך להשיב להקדש 
 את הדבר שמעל בו 

 ______עוד ולהוסיף 
 ולהביא קרבן מעילה.  

5( 

ל
וז
הג

 
 את ______
 שוה ______
 ו______ לו.

נשבע למי שגזל ממנו שלא ______ לו 
כלום. ולאחר מכן הודה שנשבע 

 ל____
(צריך להחזיר ה______ ולהוסיף עוד 

(.______ 
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 אלו ארבעה דברים מפרטת משנתינו שאין בהם את דיני האונאה במכירתם?

1 .__________ (2 .__________(3 .__________(4.____________( 

 ?מדוע אין להם אונאה

 קרקעות
ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶת " (ויקרא כה,יד)שנאמר לגבי אונאה: 

 ולומדים חז"ל: – "ֲעִמיֶת _____אֹו ָקֹנה 

 .מטלטליןדהיינו  -דבר ה_____ מיד ל___  –" ֲעִמיֶת ִמַּיד" 

 : שאין בהם אונאה כיון ש_____________יצאו קרקעות

 עבדים אונאה כיון ש____________: שגם בהם אין עבדיםיצאו 

 שטרות

ולומדים חז"ל  –______" ְוִכי ִתְמְּכרּו : (שם) "שנאמר

דבר ש____ מכור וגופו ______ (כלומר שקונים  –"ממכר" 

 את הדבר עצמו).

שאין _____ קנוי ומכור (כיון שאין קונים את  יצאו שטרות

השטרות להשתמש בהם עצמם אלא הם עומדים ל_____ על 

 הכתוב בהם)

 הקדשות
שאיסור אונאה  –_____" ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ": (שם) שנאמר

 אבל לא ב"______".  באחיוהוא רק 
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 והקדשות?אלו דינים נוספים אינם נוהגים בעבדים, שטרות, קרקעות 

 מדוע? 

  ֵאין .1

 ָלֶהם

 ֵמיַּתְׁשלּו

____ 

 גנב כש(
 עבד, שטר, 
קרקע או 

 הקדש)

 שמות כב,ח) .(בטוען טענת גנב :דכתיב

 ְּכָלל 
 –הרי זה "_____"  – "ְּדַבר ֶּפַׁשע ___ַעל "

(שמלשון זו משמע שתשלומי כפל נוהגים בכל 
(_____ 

 

 ּוְפָרט 
ַעל ֶׂשה ַעל  _____ַעל ׁשוֹר ַעל "ולאחר מכן נאמר: 

הרי זה "______" (שבלשון זו התורה  – "ַׂשְלָמה
 מפרטת דברים מסוימים ש"כפל" נוהג בהם)

 

שזה  "ֲאֵבָדה ___ַעל "הפסוק מסיים:  ולאחר מכן ּוְכָלל 
 שוב "______" (שכלל כל דבר)

 

 

וכשנאמרה מידה זו  יוצא שיש בפסוק "כלל ו_____ ו_____"

כלומר  –בתורה הכלל הוא ש"אי אתה דן אלא כעין ה_____" 

" המוזכר בפסוק פרטשמרבים דברים שדומים ל"פרט", וכמו שה"

(שגופו חשוב הוא דבר ה________ וגופו _____  (שור, חמור, שה ושמלה)

אף כל דבר המטלטל וגופו ממון חייב  ,מצד עצמו ולא רק משמש לראיה)

 ____. -בגניבתו 

 : (שאין משלם בגניבתן כפל) כיון ש____________יצאו קרקעות

 : כיון ש__________________עבדיםיצאו 

 : כיון ש_______________________________שטרותיצאו 

ְיַׁשֵּלם כיון שנאמר (שם) " אין משלם כפל:הקדשות  ועל גניבת

כלומר שמשלם כפל רק אם גנב מ"_____" ולא  –_____" ְׁשַנִים לְ 

 אם גנב מה______.



 

  

בבא מציעא פרק ד' משנה ט'               -3-               בס"ד 

       

 מדוע? המשך:

ְולֹא   .2

 ____ ַּתְׁשלּוֵמי
 ______וַ 

 

(רע"ב: אם גנב 

שור  מכרוטבח או 

 ___)של ___או שה 

 כיון שתשלומי ארבעה וחמשה כוללים תשלומי כפל, 

והגונב הקדש אינו חייב לשלם _____, ואם טבח ומכר נותרו רק 

התורה הזכירה לשור. והרי  –לשה, וארבעה  –תשלומי שלושה 

 (ד' לשה וה' לשור) רק תשלומי ארבעה ו______

 ולא שלושה וארבעה.

 
 

 
 רׁשֹומֵ  .3

____ 
 

(ששמר על דברים 
וטען שנגנבו אלו 

 או אבדו ממנו)

 ___ֵאינֹו

 

שלא פשע (
 בשמירתן)

 
 .ואינו משלם 

 תוי"ט

 )לגבי חיוב של שבועה של שומר חינם. שמות כב,ו( :דכתיב

 ְּכָלל 
 –" כללהרי זה " – "ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו"

(שמלשון זו משמע שהתורה מדברת על כל סוגי 
 הדברים)

 

 ּוְפָרט 
הרי  – "ֶּכֶסף אוֹ ֵכִלים ִלְׁשֹמר"ולאחר מכן נאמר: 

זה "______" (שבלשון זו התורה מפרטת רק 
 כסף או כלים) –דברים מסוימים 

 

 "ְוֻגַּנב ִמֵּבית ָהִאיׁש"הפסוק מסיים:  ולאחר מכן ּוְכָלל 
 שזה שוב "______" (שחזר וכלל כל דבר הנגנב)-

 

 
ש"אי אתה דן אלא כעין  - "כלל ו_____ ו_____" הרי זה

הוא דבר  )כסף וכלים(" המוזכר בתורה פרטמה ה" –ה_____" 

  ,מצד עצמו ולא רק משמש לראיה) הוא ממון(שגופו המטלטל וגופו _____ 

אף כל דבר שנתרבה לשבועה של שומר חינם צריך שיהיה דבר 

 המטלטל וגופו ______.  

 שאינן ________   חינם)(שאין נשבע עליהם השומר : יצאו קרקעות

 : שהוקשו ל_______.עבדיםיצאו 

 : [שאעפ"י שהם מטלטלין] אין גופן _____שטרותיצאו 

ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל ": כיון שנאמר בתחילת הפסוק ויצאו הקדשות

שמזה לומדים ששומר חינם נשבע רק על חפץ של  –  "_____

 "______" אבל לא על חפץ של "______" שהופקד בידו.
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 מדוע? המשך:

 
 

4. 
 ְונֹוֵׂשא

____ 
 

 שכר מרו(ש
שקיבל שמירה 
על דברים אלו 
וטען שנגנבו או 

 אבדו ממנו)

 ֵאינֹו
___. 

 
אע"פ שבדרך (

כלל שומר שכר 
חייב בגניבה 

 )ואבידה

 
 )לגבי חיוב של שבועה של שומר שכר. שמות כב,ט( :דכתיב

 

 ְּכָלל 

 

 –" כללהרי זה " – "_____ִּכי ִיֵּתן ִאיׁש ֶאל "

(שכל דבר שנותן האדם לחבירו לשמור נמצא 

 בכלל זה)

 

 ּוְפָרט 
 – "אוֹ ֶׂשה ____ֲחמוֹר אוֹ "ולאחר מכן נאמר: 

  הרי זה "______" (שפירט דווקא מינים אלו)

 ּוְכָלל 
שזה  -  "ִלְׁשֹמר______ ְוָכל " נאמר: ולאחר מכן

 שוב "_____" (שחזר וכלל כל בהמה)
 

 
ש"אי אתה דן אלא כעין  - "כלל ו_____ ו_____" הרי זה

הוא דבר  )חמור, שור, שה(" המוזכר בתורה פרטמה ה" –ה_____" 

אף כל דבר  ,מצד עצמו) הוא ממון(שגופו המטלטל וגופו _____ 

שמתחייב השומר שכר צריך שיהיה דבר המטלטל וגופו 

  .______ 

 (כנ"ל) עבדים ושטרות, יצאו קרקעות

הכתובה בתחילת הפסוק  "_____"מתמעט מהמילה  והקדשות

 "רעהו" ולא של "______". –
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 רבי שמעון חולק על תנא קמא שסובר שאין אונאה ב______, וסובר
 שיש קדשים שיש בהם אונאה, ויש קדשים שאין בהם אונאה:

 

 מדוע? הדין: פירוש: 

 קדשים שהוא 

 

 ואמר  שנדראדם 

"הרי ____ עולה" 

והפריש הבהמה 

ונפל בה ____, 

 ומכרה.

_______ 

_______ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 קדשים 

 

ואמר על  שנדבאדם 

 בהמה

"הרי ____ עולה" 

ונפל בה ____, 

 ומכרה.

_______ 

_______ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

אלו שלושה דברים נוספים סובר רבי 

המשנה)?(חוץ מהד' שבתחילת יהודה שאין במכירתן דיני אונאה

 מדוע? המוכר:  

1( ___________ ____________________________ 

2( ___________ 
________________________________ 

___________________________________ 

3( ___________ 
________________________________ 

___________________________________ 
 

פירוש: _____________________    _____"ָאְמרּו לוֹ, א ָאְמרּו ֶאָּלא ֶאת "

____________________________________________________________
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 מה הפירוש "הונאת דברים"?___________________________________

 מאיזה פסוק לומדים את איסור הונאת דברים?

  "______________________________________" 

 (רע"ב, תוי"ט)מאלו מילים לומדים שזה מדובר על הונאת דברים ואיך לומדים זאת"? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 אם...

אם אינו רוצה ליקח 
 (לקנות) ממנו

______________________ 

 אם היה בעל תשובה
______________________ 

______________________ 

 אם הוא בן גרים

______________________ 

 שנאמר: ______________

._____________________ 

(תוי"ט: שאפילו את מעשה ______ 

 אסור לו להזכיר לאותו בן גרים)
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לערב 
פירות 
 בפירות

 חדשים בחדשים
(בעה"ב האומר לחבירו 
פירות שדה פלוני אני 

מוכר לך, ורוצה לערבם 
בפירות אחרים אפילו 

 חדשים)

כי רוצה דווקא הדין:___________.  מדוע? 
 ממנו ולא פירות אחרים. הפירות ש_____את 

 חדשים בישנים
(פי': פסק למכור לו 

פירות ______ ורוצה 
 לערב בהם גם ______)

 הדין:________. מדוע?_______________
_________________________________ 

 לערב 
 יין קשה

 (חריף)

 ברך 
(ביין שאינו 
 חריף כ"כ)

 אם פסק עימו
 למכור לו יין רך

 (שאינו חריף כ"כ)
 ורוצה לערב בו יין קשה

 הדין:________. מדוע?_______________
_________________________________ 

וכל זה בין הגיתות אבל לא  שמתקיים יותר.כיון  :(תוי"ט
 )לאחר הגיתות. עיין שם

פסק עימו 
למכור לו יין 

 (חריף)קשה 
 רךורוצה לערב בו יין 

 הדין:________. מדוע?_______________
_________________________________ 

 שמרי
 יין 

לערב שמרי יין 
 אחד ביין אחר

 הדין:________. 
 _______________________ תוי"ט)(מדוע? 

לתת לו שמריו 
 של יין עצמו

 הדין:________. 
  )(שמוכר לו הכל ביחד. מאירי
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מי 
שנתערב 

מים 
 ביינו

 אסור:____________________ למוכרו בחנות
 ומותר אם:______________________

 למוכרו לתגר
 (סוחר המוכר לאחרים)

 _______ אע"פ ש_______.

 מדוע? __________________________

_______________________________ 

מקום 
שנהגו 
להטיל 
  מים ביין

 

 הדין:________. 
 רע"ב: וזה דווקא בין ה______.

 תוי"ט: כיון שאז ___________________________
 (ואין כאן מקח טעות, כיון שכל היינות כך. רע"ב)

 אבל שלא בין הגיתות: ________. תוי"ט: כי נחשב אז כיין _____.
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לערבב 
סחורה 
שלוקח 
התגר 

מהרבה 
 מקומות

 

מה 
 מותר?

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________________ 

____________________ 

מה 
 אסור?

_______________ 

_______________ 

_______________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

חלוקת 
קליות 

ואגוזים 
 לתינוקות

לפי רבי 
 יהודה:

_________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

לפי 
 חכמים:

_________ 

 תוי"ט:_______________

____________________ 

____________________ 

לפחות 
את 

 השער
 (למכור בזול)

 _________ לת"ק:

____________________ 

____________________ 

 ____________ לחכמים:

____________________ 

____________________ 
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 לברור 
את 

 הגריסים

לפי אבא 

 שאול:
_________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

לפי 

 חכמים:
_________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 ___________?____ומדוע באיזה מקרה מודים חכמים שלא יבור

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 (ליפות)לפרכס 

 (עבד כנעני)את האדם 

 הבהמה והכלים
כדי שיראו יפה לפני (

 )מכירתן

_________ 

____________________ 

____________________ 

 

 

 ___________________________.מגורה:

 _____________________________.גורן:

 __________________________________________________.תגר: 

 _________________.שער:

 ______________________________.מפרכסין:

 ____________________.:ָיבוֹר

 



 

 בס"ד

מסכתהמשך אי"ה   

    בבא מציעאבבא מציעאבבא מציעאבבא מציעא

י-פרקים ה  

.2בקובץ מס'   

 "משנה בהבנה"

d1234@okmail.co.il 


