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  ___________________________________________________ קשהמהוא על מי  מתיב רמי בר חמא .1

מסרן לבנו ובתו  אוצררן והפשילן לאחוריו  והשומרהמפקיד מעות אצל חבירו  לקמן דף מב.במשנה  מהא דתני

 טנים ונעל בפניהם שלא כראויהק

 שלא שמר כדרך השומרים משום ,חייב

 

  __________________________________________________________________ ה קרה למעותמ .2

  _________________________________________________ אלו מילים במשנה מדייק רמי בר חמא .3

  _______________________________________________________________ מה הוא מדייק מזה .4

  ______________________________________________________ מזה על ר' יוחנן הוא מקשה ומה  .5

 

 

 

 הוא מפקיד  של השומרכל המפקיד על דעת אשתו ובניו  א,לתרץ קושית רמי בר חמאמר רבא  .1

  ___________________________________________________ )רש"י(פרש "על דעת אשתו ובניו"  .2

  ______________________________________________________________ תירוץאת הבאר  .3

 

 

 

 אמרי נהרדעי דיקא נמי
 יכום ההוכחהס

 מה נדייק מזה 
 לפי זה

איך הדין בגדולים 
 אחרים

 ולפי זה מה הדין
 בשומר שמסר לשומר

 קתניאילו 
 מסרן לקטנים חייב

   

 דתניהשתא 
מסרן 'לבנו ובתו' 

 הקטנים

  

 
 



 

 :עמוד בבבא מציעא דף ל"ו.   3

 וכו' אמר רבא הלכתא שומר שמסר לשומר חייב

 _______________________________________________ מי יכול לומר כןדאמר ליה מאי טעמא  .1

  _______________________ שבועה וובאיז _____________ מי נאמן עליו את מהימנת לי בשבועה .2

  _________________________________________ מי אינו נאמן עליו האיך לא מהימן לי בשבועה .3

  _________________________________________ את השומר הראשוןהיא סיבה לחייב זו ומדוע  .4

  _ )רש"י ב"מ דף ג. ד"ה לא מהימן לי(חייב  מדוע לשומר הראשון הוא חייב להאמין בשבועה, ולשומר השני אינו .5

 ________________________________________________________________________________  

 מדוע אצל הגננים והסבתא השומר הראשון [פטור ? ______________________________________ .6

  



 

4 
 בס"ד

 בבא מציעא דף ל"ו ע"ב

 ומתה כדרכה ת פשע בה ויצאת לאגםיסוגי

 
 

 להבנת המשך דברי הגמ' 

 סוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס דלקמן דף מ"ב. נקדים

 

 

 ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה

 איגנוב שעושין ציידי עופות לארוב, בצריף עשוי מענפי ערבות המעותאת הניח השומר ריפא דאורבני אותבינהו בצ

שאין גנבים הולכין לצריפא דאורבני לגנוב, משום שאין ממון  אמר רב יוסף אע"ג דלענין גנבי נטירותא היא ,ונגנבו

 פשיעותא היא (לגבי אש) לענין נוראבכל זאת  מצוי שם

 שהיה לו לחשוב שמא תפול שם דליקה, ונמצא שהוא פושע שלא קברןו בפשיעה הוה תחילת וא"כ

 .חייבוהדין הוא ש שומר חינם אונס הוא( אצל)וגניבה שהרי נגנבו  וסופו באונס

 ותחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור., ואיכא דאמרי אע"ג דלענין  נורא פשיעותא היא, לענין גנבי נטירותא היא'

' 

 

  ________ במעשה הנ"ל הניחן השומר והיכן ___  להצניעם עליו היכן מעותאצלו שומר שהפקידו  .1

  _________ שמירה טובה  היאולגבי מה  ___ צריפא דאורבני  פשיעהת ההנחה בלגבי מה נחשב .2

  _________________ ומה היה האונס לבסוף __________ הסכם, מה היתה הפשיעה בתחיל .3

  _______________ הא"ד בדעת רב יוסףלפי ו _________ ומה הדין באופן הנ"ל: לפי רב יוסף .4
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 ויצאת לאגם ומתה כדרכה השומר פשע בה ומר,הפקיד בהמה אצל ש ,אתמר

  ___________________________________________________________ )רש"י(מה היתה פשיעתו  .1

  ________________ ומה קרה לבהמה לבסוף  ____________ )רש"י(לגבי מה נחשב יציאה לאגם פשיעה  .2

דלא דאין  דיינאאביי משמיה דרבה אמר חייב, רבא משמיה דרבה אמר פטור, אביי משמיה דרבה אמר חייב כל 

 דרבה אמר פטור כל דיינא דלא דאין וכו' כי האי דינא לאו דיינא הוא וכו' רבא משמיה

  __________________________ שכל דיין שאינו דן כך את הדין אינו נחשב דיין מדוע אמרו אביי ורבא  .3
 

 ב"פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה" סיכום מחלוקת אביי ורבא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ע"פ רש"י)"פשע בה ויצאת לאגם ומתה כדרכה" בין סיכום החילוק בין "צריפא דאורבני" ל

 
באיזה מקרה ראוי יותר 

פשע /צריפא דאורבנילחייבו 

 אגםויצאת ל

 מה היא הסברא
 להחמיר באותו מקרה

 את הסבראמדוע אין 
 במקרה השני

  אביילפי 
 

 

  רבאלפי 
 

 

 

 האם תולין שהמיתה נגרמה מחמת הפשיעה: ומתה כדרכה" פשע בה ויצאת לאגם"סכם, 

  ___________________________________ לפי רבא ________________________________ לפי אביי
  

 
 הדין

 בפשע בה
 ויצאת לאגם

 למ"ד לא מבעיא
 שבצריפא

 הואהדין דאורבני 

 למ"ד אלא אפילו
 שבצריפא

 הואהדין דאורבני 

 בפשעאפילו הכי 
 בה ויצאת לאגם

 ואסובר שה
 והטעם

 לפי
 אביי

     

 לפי
 רבא
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 ומודי אביי וכו' ומודי רבא וכו'

 
 המקרה

 מודהשבו 
 ומה הדין בזה

 מה
 ודהההו"א שלא י

 ומדוע
 הוא מודהבאמת 

   אביי

גם לאחר שהחזירה ש
 לבית בעלים

אפשר לומר היה עדיין 
שההבל שהיה באגם 

א שגרם מיתתה וה
 לאחר זמן

שאין תולין שמתה 
מחמת הבל אלא אם 
מתה בעוד השומר 

 עומד בפשיעתו
דהיינו שעדיין לא 
 הוציאה מן האגם

   רבא

 רש"י
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 מלאך המות מה לי הכא ומה לי התם אמר ליה אביי לרבא לדידך דאמרת .1

  _____________________________________ על מי הקשה דאותביה ר' אבא בר ממל לרבי אמי יהא .2

  ______________________________________________________________ ומה היתה קושיתו .3

  _________________________________________________________ באר התירוץ ושני ליה וכו' .4

מלאך הוא משום ש רשהטעם שהשוכר פטור אף שמסרו לאח היה לרבי אמי לתרץשולימא ליה סיום קושית אביי  .5

  ________________________ יף מתירוצו של רבי אמימדוע תירוץ זה עד המות מה לי הכא ומה לי התם

  ____________________________________________ )רש"י(א"כ מה מוכח מדלא תירץ כן רבי אמי  .6

 ,וכו' איכא לאותבה לההיאאין רצוני  שהטעם שהשומר הראשון חייב הוא משום לדידכו דמתניתו רבאאמר ליה  .7

והאיך לא מהימן לי אנת מהימנת לי בשבועה  משום הוא השומר הראשון חייבהטעם שש לדידי דאמינא אבל

  ________________________ מדוע לפי הטעם של רבא ליכא לאותבה כלל ליכא לאותבה כלל בשבועה,

 



 

 בבא מציעא דף ל"ו ע"ב המשך 8
  ___________________________________________ בא להקשות הוא על מי  מתיב רמי בר חמא .1

 וחייב אלא פשיעה אין זה אונס ,צוקין ונפלה ילראש הבהמהאת העלה ש שומר במשנה לקמן דף צג:תני ד

  __________________________________________________ לפי הבנת הגמ' עתהמהי הפשיעה  .2

 אונס ופטור סופו בהרי זה  ,בראש הצוקמתה כדרכה  אםהא  משמע .3

  ____________________________ מי למי ליה לימא פטור כשמתה כדרכה ואמאי ולפי אביי קשה .4

  _________ )רש"י("אובצנא"  ____ )רש"י(פרש: "אוירא"  אי נמי אובצנא דהר קטלה ,אוירא דהר קטלה .5

  _______________________________ באר מדוע לפי אביי צריך להיות חייב אפילו אם מתה כדרכה .6

 שהעלה למרעה שמן וטוב שמיירי ,מתרצת הגמ' .7

  _________________________________________ )רש"י(פשיעה ההעלאה לא הוי  באופן זהמדוע  .8

  ______ גם בנפלה צריך להיות הדיןמה נפלה נמי  ,במה שהעלה אותהשלא פשע אי הכי  מקשה הגמ' .9

  ___________________________________________ )רש"י(פרש שהיה לו לתוקפה  מתרצת הגמ' .10

  _________________________________ האם הפשיעה היא ההעלאה או הנפילה הזלפי ולא תקפה  .11

 פושע כיון שהיה לו להחזיק בבהמה שלא תיפול הוישהשומר אי הכי  מקשה הגמ' .12

  ______________במשנהלפי מה דתני  בזה ומה הדין ________ ברישא  המקרה דתנימה אימא רישא  .13

  _____________________ ומדוע  _______________ הקושיאלפי  בזהצריך להיות הדין היה ה ומ .14

 שתקפתו ועלתה תקפתו וירדה שברישא מיירי במקרה מתרצת הגמ' .15

  ____________________________________________ )רש"י( במה שנפלהבאר מדוע לא הוי פושע  .16

 
 

 

 


