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 גמרא פרק הכונס
 

 

 

 חב"ד ליובאוויטש –רשת אהלי יוסף יצחק 



 בס"ד

 

 אלולחודש  

יסודות  סוגיות 
 התושבע"פ

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

פתיחה – 1
לפרק 
 הכונס

האחריות 
והתשלומין 

על נזקי 
 השן

*התורה 
שבעל פה 

מפרשת 
התורה 

 שבכתב 
 
 'תנא קמא'*

אבות  
 שן, נזיקין

 
סאה, 

 בית סאה
 

שמאות 
 )'שמין'(

מילות המשנה 
)צאן, חמה, דיר, 

 ליסטים(

הכרת פרק 
הגמרא / מבנה 

המשניות / 
 נושאים כלליים

 
חלוקת המשנה 

 דין –למקרה 

)שמירה,  חלקי המשנהארבעת 
ליסטים, מסרה, גינה( חילוקי דיניהם 

 וטעמיהם
 

 אופן השומא )ת"ק ורשב"ג(
 

אחריות שלא 
להזיק את 

 הסביבה

נפרצה בלילה 
פטור אפילו 
, ידע שנפרצה
אבל נפרצה 

ביום חייב 
שיש קול 

לדבר 
 ומסתמא ידע

רמות  – 2
השמירה 
הנדרשת 
 למזיקים

בירור זהות *
התנא 

 – במשנה
חשיבות 

 הדבר
 
המשנה *

מדוייקת  
בדוגמאותיה 

)צאן ולא 
 שור(

רבי 
אלעזר 
 )תנא(

 
רבי 

אלעזר 
 )אמורא(

 
הדרך 

להבחין 
 ביניהם

תם 
 ומועד

 
 'כעין'

מאן, תנא, סגי, 
ר"י, ר"מ, ר"א, 

תימא, שאני, 
הא, טעמא, 

מתיניתן, נמי, 
קתני, מכדי, 

עסקינן, אתי, 
מאי, לאו, 

כתיבא, ביה, 
 ש"מ

תנו רבנן, תנן, 
מאן תנא, אפילו 
תימא, שנאמר, 

אמרי לה, שאני, 
 דיקא, ש"מ

הכרת שלשת הדעות ברמת השמירה 
 –תם ומועד  –הנדרשת למזיקים 

 וטעמיהן
 

 סיכום זהות התנא של המשנה לדעת
רבי מני בר פטיש ולמסקנת הגמרא, 

 ההסבר בדבר, וההוכחה מהמשנה
 

ארבעת הדברים שהתורה מיעטה 
המקור לכך, והקשר  בשמירתן,
 לסוגייתנו

כוח הכוונה 
)התורה מחייבת 

יותר שמירה 
בקרן שכוונתה 

 להזיק(

מועד סגי 
בשמירה 

)דלת  פחותה
שיכולה לעמוד 

 ברוח מצויה(
ותם צריך 

שמירה 
מעולה )כדעת 

 רבי יהודה(
 
 

גרימת  – 3
נזקים 

עקיפים 
 )'גרמא'(

הגמרא *
מבררת מקרי 

משנה ה
 ברייתאהו

 
 'סימנים*ה'

 ומטרתם

רבי 
 יהושע

גרמא *
 בניזקין 

דיני '*
אדם' 
ו'דיני 
 שמים'

  'טמון'*

היכי, איתמר, 
בעי, תרי, 

פשיטא, 
דאורייתא, ותו, 

ליכא, אין, איכא, 
קאי, הני, 

 הכרת התבניות: 
.אמר מר . . 1

היכי דמי . . 
אילימא . . 

 )דחיה( . . אלא
 

ארבעת הדברים שהעושה אותן פטור 
 :מד"א וחייב בד"ש

מסקנה הולפי  הו"אלפי ה המקרה.1
)ב' הפירושים  וההוכחה לכך

 .ב'הכופף'(
)מדוע היה מקום לפוטרו גם חידושו .2

 (ומדוע כן לחייבו בד"ש בד"ש

יראת שמים * 
)חייב בדיני 

 שמים(
 הבהלת חבר* 

יכול  -)סכנה 
 להזיק לו(

הפורץ גדר 
רעוע לפני 

בהמת חבירו 
פטור, ואם 

היה גדר בריא 
חייב  -

)מחבר: חייב 



 בס"ד

*פרת 
חטאת 

הגדת *
 עדות 

איצטריכא, לימא, 
 הוה, דלמא

.ותו ליכא? 2
והאיכא. . 

 והאיכא וכו'
 

 
חמשת המקרים הנוספים בהם פטור 

טעם הדין בהם,  מד"א וחייב בד"ש,
 ומדוע לא נזכרו בברייתא

חובת פינוי *
 נזקים ה
התמודדות מול *

לחץ חברתי 
)דברי הרב 

 ((ודברי התלמיד
 

גם על 
ים, דעה הנזק

א' ברמ"א: 
חייב רק על 

הבהמה. דעה 
ב': רק על 

 הכותל(

 

 תשריחודש 

יסודות  סוגיות 
 התושבע"פ

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

חיה  – 4
שהשתחררה 

בדרך לא 
 צפויה

 )חתרה(

דברי בירור *
אמוראים 

 –הראשונים 
)בירור על איזה 

 קטע נאמרו(
 
' או 'לא 'דוקא*

 מבעיא'

תחילתו  רבה
בפשיעה 

וסופו 
באונס 

)מקרה, 
דעות, 
 טעם(

*אמאי, ה"ל, למימר, 
סיפא, היכא, תימא, 

 מ"ט, אית, נפקא 
מילים משורש זהה )א. *

לימא,למימר,  -מ. ר.( 
 איתמר(

פענוח ראשי תיבות *
 )למ"ד, קמ"ל, ה"ל, מ"ט(

 

היכי דמי, 
אילימא, 

אלא, מהו 
דתימא . 

והוא  .קמ"ל,
.., הניחא ש

ל.., לא 
 מבעיא

: בהו"א"חתרה"  כוונת רבה
, דווקא נפרצה בלילה קאי על)

 חתרה דהוי אונס(, דחייה,
מסקנה )קאי על הניחה 

בחמה ואפילו חתרה, דכולה 
 פשיעה(

 

חכם 
רואה את 

הנולד 
)אחריות 

על 
מעשיו 

כשהניחה 
בחמה 
אפילו 

 חתרה(

וחתרה ויצאה  הניחה בצל
בכותל בריא פטור, בכותל 

בדין רעוע תלוי במחלוקת 
תחילתו בפשיעה וסופו 

 באונס.
ויצאה חייב  הניחה בחמה

אפילו חתרה )כפירוש רבה 
 למסקנת הגמרא(

 

 חשוןחודש 

יסודות  סוגיות 
 התושבע"פ

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

אחריות  -5
הפורץ על 

אין בית מדרש 
ללא חידוש, 

 אוקימתא

 אביי
)תלמיד רב 

, יוסף

 קניין משיכה
 'קניין' הגזלן

 

מילי, צריכא, 
 לן, הא

חזרה: 
פשיטא, לא 

שלשת הפירושים למילה 'הוציאוה': 
)בידיים(, ב. רב יוסף  א. הוה אמינא

)קמו בפניה(, אביי בשם רב יוסף 

הוציאוה ליסטים  
חייבים משעת משיכה 



 בס"ד

 נזקים
 עקיפים

הזכיר לו 
 תלמודו(

המעמיד בהמת 
חברו על קמת 

 חברו

צריכא, כי 
 הא 

)הכישוה(. והטעם ששני הפירושים 
הראשונים נדחו )'פשיטא' או 

 'אמרת לן'(

הוא שהכישוה במקל 
 )כאביי(

שומר  – 6
שמסר 
 לשומר

אין דין אחד 
נשנה פעמיים, 
בכל אחד בא 

 לחדש
 
רסאות ג

 םושינוייה

 רבא
)בתראי, 

והלכה 
כדבריו 

 בדרך כלל(

ארבעת 
 השומרים

 
 ברזיליה

חדא, זימנא, 
קמא, תיובתא, 

אורחא, 
 מילתא

אילימא, 
אמרי 

)זיהויה 
כשאלה או 

 תשובה(
תנינא, אמר 

לך, איכא 
 דאמרי

  דמאן?- נכנס הרועה תחתיו""
. דחיה )תנינא הבעלים –.הו"א 1

 חדא זימנא(
קושיה  .השומר -מסקנה .2
ה תיובתא דרבא( ויישוב)
 (בברזיליה)

קבלת 
 אחריות 

שומר שמסר לשומר 
חייב, ואם מסרה לבני 

ביתו או למסעדו 
)עוזרו( נכנס תחת 

הבעלים )כדעת רבא 
 -ופירוש הגמרא 

 לברזיליה(

דין  – 7
 שומר אבדה

*בירור טעמי 
הדעות, וקושיית 

 –תיובתות 
לצורך בירור 

 ההלכה
 
סימנים *

 וחשיבותם 
 
 תוספתא*

מרחיבה את 
 ההלכה במשנה

 
 'אוקימתא'*
 
לימוד מכפל *

לשון בתורה 
 )השב תשיבם(

שומר חינם  רב יוסף
ושומר שכר 

 )הבדל הלכתי(
 

העוסק במצוה 
 פטור מן המצוה

 
 

גינה וחורבה 
משתמרת / 

 אינה משתמרת
 

 דעת בעלים 

הכי, רחמנא, 
לאו, ת"ל, 

עייל, תרתי, 
שכיח, בעי, 

 קא, נטירותא 
 

זיהוי לשון 
בתוספת  רבים

)מפרשי,  ם'
 אמרי( 

 
זיהוי בין לשון 

התוספתא 
 וביאור הגמרא

 
 , 

הכא במאי 
עסקינן, 

אילימא . 
 .אלא 

 
תבנית 

'איתמר': 
נושא, דעות, 

טעמים, 
תיובתות זה 

על זה 
 ויישובן

 
מציאת 

 - התיובות
 'איתביה'

 
 

ב' הדעות אם שומר אבדה כשומר 
 חינם או שכר וביאור טעמיהן.

 חות:סיכום ההוכ
באחריותה": א.  חייב ..נגנבה " .1

מהיכן נגנבה. ב. מתי נגנבה. ג. 
מדוע חייב? לדעת רב יוסף )א. 

ג. כי דינו ב. תמיד. מבית המוצא, 
כשומר שכר( ולדעת רבה )א. 

ממקום שהחזירה. ב. בצהרים. ג. 
 כי המאבד לא שכיח שם(

 –" וא חייב באחריותהה לעולם".2
לרב יוסף בכל  –אפילו מביתו 

 האבדות ולרבה מודה רק בבע"ח.
 'תשיבם' לרבות גינתו וחורבתו . 3

לרבה )שאינה משתמרת, דינו 
כשומר חינם( לרב יוסף 

)משתמרת, כשומר שכר, חידוש 
 שאינו צריך דעת בעלים(.

כוונת 
המצוה 
)עוסק 
במצוה 

פטור מן 
המצווה, 

צריך 
להיות 

 שקוע בה(

 דין שומר אבדה
דה שו"ע: שומר אב

 רב יוסף(.כשו"ש )כ
 

יש להסתפק רמ"א: 
 ש"חדינו כלהלכה אם 

)כרבה( ולכן מספק אין 
 להוציא ממנו ממון.

 
מקום  - מקום ההשבה

, ואין צריך המשתמר
. ואם דעת בעלים

חזיר בשעה ה
שהבעלים רואים 
)שחרית( יכול גם 

למקום שאינו משתמר, 
פרט לבעלי חיים 

שצריכים מקום 
 משתמר. 

 



 בס"ד

 כסלוחודש 

יסודות  סוגיות 
 התושבע"פ

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

 נפלה" 8
 לגינה

 –" ונהנית
 ?כיצד

 איך. 1 
. 2? נהנתה

? נפלה איך
 זמן כמה. 3

 ?שהתה

בירור *
מקרה 

 המשנה
 בגמרא

*בירור  
 מימרות

 האמוראים
הראשונים 

)רב, רבי 
 יוחנן( 

 
 *לשיטתיה

 
 'דווקא' או*
 מבעיא' לא'

  רב
 

רב 
כהנא 

)הראשון 
בדורו 

של רב, 
והשני 
ברבו 

של רב 
 אשי(

'היה לה 
שלא 

 תאכל'
 

'מבריח 
ארי מנכסי 

 חברו'

לימא, טעמיה, 
אמרי, הכי, 

השתא, התם, 
היכא, מצי, א"ל, 

מריה,  מי,  
קאמר,  אימא, 

נמי, קמ"ל, ה"נ, 
האי, לאו, אי, 

היכי, לית, אית, 
מ"ד, חדא, 

תימא,  התם,  
 תימא,א"ר, 
 אע"פ

הכי השתא, 
לא מבעיא, 
ואימא הכי 

לימא, נמי, 
אמרי, אי נמי, 

 לא שנו, מ"ט

 רב דברי ?נהנית כיצד.1
ופירושן )הו"א ומסקנה, האם 

נחבטה הוא 'דווקא' או 'לא 
  מבעיא'(

)רב  מחלוקת ?נפלה איך.2
 –הוחלקה, רבא  –כהנא 

נפקותא )למ"ד ודחפתה( 
 בדחפתה –הוחלקה 

 . משלמת מה שהזיקה(
 רב מחלוקת כמה זמן?.3

 )באותה ערוגה( ורבי כהנא
עד שתצא ותחזור ) יוחנן

לדעת ולביאור רב פפא, די 
 (בתצא לדעת

 סבלנות
)להעביר 

 אחת אחת,
 
 הגוף שמירת 

 – והנפש
 הגנה

.איך נהנתה? בין 1
שנחבטה בין שאכלה 
 משלמת מה שנהנית.

 
.איך נפלה? השו"ע פסק 2

שאפילו דחפתה  כרבא
חברתה משלמת מה 
שנהנית, הרמ"א כרב 

 כהנא, שדווקא בהוחלקה.
 
.כמה זמן שהתה? אפילו 3

שהתה  כל היום משלמת 
מה שנהנית עד שתצא 

לדעת )כרב פפא בדעת 
 רבי יוחנן(

 - 1-9חזרה ומבחן סוגיות  -

 טבתחודש 

שפה  מושגים דמויות  יסודות התושבע"פ סוגיות 
 וקריאה

 מבנה
 

 הלכה ערכים  וחשיבהתוכן 

 הזיקה 9
 לידה במי

 ירדה)"
 – כדרכה

 –. ב, נח
 "(תיקו

 ,פתרונן, בעיות
 עמידה בספק

 רבי
 ירמיה

)תעודת 
 זהות(

 תחילתו'
 וסופו בפשיעה

 'באונס

, אליבא, בעי
,  מי,  כי, מאן
, הכא

,  אמרינן
, חזי,   דלמא

 . גוה
 

בעי . . מי 
אמרינן . . 

או דלמא . . 
 תיקו

מקרה הספק, על איזה מאן 
דאמר, ב' צדדי הספק, 

 והמסקנה

חכם  – הליכות
רואה את 

הנולד )כיון 
דקא חזי 

דקריבה . . 
איבעי ליה 
 לנטורי וכו'(

ירדה כדרכה 
והזיקה, אפילו 

טנפה במי לידה 
כי תחילתו  -חייב 

בפשיעה וסופו 
 באונס חייב



 בס"ד

 איך 11
 מעריכים

 נזקי את
 ?הבהמה

.המקור 1)
. 2בתורה. 
הערכת 

 הנזק(

הלכות התושב"ע 
נלמדים 

מהתושב"כ. חיפוש 
 המקורות בגמרא.

 
 אות אחתדיוק גם מ

 נכתבבו  מקוםמו
)גבי תשלומין או 

 גבי הנזק(
 

 שומא )שמין( חזקיה
 נפחהמידות 

)ערכם והיחס 
-כור –ביניהם( 

-קב-סאה-איפה
לוג )הכרת 
קלב -הסימן כאס

 יגודו(
חשיבותם 

למידות ושיעורי 
)רביעית חז"ל 
באה  41הלוג, 

 למקווה(

, האי
, לאפוקי

,  כ"א, ר"רה
, הכי,  אימא
, מנלן, אתא

, ל"ל, רחמנא
, תרתי, מ"ש

היכי, מבעי, 
 משמיה,קתני

 
זיהוי 

ברייתות 
 גמראב

, נ"א, מ"מנה
, ואימא

, ת"ר, מ"ש
מאי קאמר, 
הכי קאמר, 

 מתקיף
 

דין 'שמין' )בשדה אחר( קור המ
 וכיצד נלמד ממנו ב' דינים.

 איך שמין? )ג' הדעות(
 

"אין שמין קב מפני שמשביחו 
 –ולא בית כור מפני שפוגמו" 

קב וכור  –ב' הפירושים )ר"פ 
ר"ה בר  .למזיק –בשישים 

קב בפ"ע  –מנוח משמיה דר"א 
 ( לניזק -או בבית כור 

להתחשב 
בזולת )שמין 
בשישים, לא 
לפגום במזיק 

  או בניזק(

שמין קלח )וכל 
כמות( בשישים 

תו )כדעת כמו
 חזקיה(

 איך 11
 מעריכים

 נזקי את
 ?האדם

 ההוא)"
 –... גברא

 נ"ה – א,נט
", בשישים

 רב( "דילוג)
 ורב פפא
. .  הונא

 "(פרסאה

דיוק בלשון המשנה 
בשישים לא קתני )

 וכו'(
 

 מילתא דימוי
)נזקי גופו  למילתא

 ונזקי בהמתו(

רב 
 נחמן

שלבי צמיחה *
בענבים )לולבי, 

סמדר, בוסר, 
בשלים( ענבים 

ובתאנים )ייחורי 
תאנים, פגים, 

 תאנים בשלות(
 
  גזירות גוזרי*
 גלותא ריש*
' ממונו נזקי'*
 'גופו נזקי'ו

, גברא
, חבריה

, אתא
,  לקמיה

, חזי, ל"א
, תלתא, הוו

, נ"ר, מאי
, אטו, קתני

, מי, נמי
, א"בד, תניא

, אית, א"חכ
, נ"ה, למימר
, כוותיה
, לישנא

, אחרינא
 .הלכתא

, גברא ההוא
 במה, דתניא
 דברים

, אמורים
 .והלכתא

 

אם גם נזקי אדם  –ב' הדעות 
שמין בשישים )רב נחמן, אביי(, 

או שיש לַחלק בין נזקי גופו 
לנזקי ממונו )ריש גלותא, 

רבא(. וההלכה, שאין לחלק בין 
ממונו לגופו, אלא רק בין דקל 

ארמאה לפרסאה )פירוש רש"י 
 ופירוש הרא"ש.

ההוכחה לשיטת רבא 
מהברייתא דהמבכיר כרמו 

)שלא קתני בשישים( ודחיית 
אביי מהברייתא של קטמה 
נטיעה )שגם שם לא קתני 

 בשישים(

חשיבות 
ההווה )ניצול 

הזמן( 
וחשיבות 

 )תכנון( העתיד

אכלה בהמתו או 
 - רומיקצץ דקל 

משערין בשישים, 
נישום  - פרסי

 בפני עצמו.
פסק  שו"עה

–כרש"י, רומי 
ירות שאינם פ

יפים, פרסי 
 תמרים יפים.

פסק  רמ"אה
 –רומי  -כהרא"ש

שלא נגמר גידולו. 
שנגמר  –פרסי 

גידולו ויתקיים גם 
 במקום אחר

 

 



 בס"ד

 שבטחודש 

יסודות  סוגיות 
 התושבע"פ

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

12 -
 השחתת

 פרי
 בוסרי

לשאול אצל 
הרב )שדרו 

קמיה 
 דשמואל(

  שמואל 
דבי  

 ריש
 גלותא

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

, לאו, והא, מאן, האי, מילתא
 .קאמר, שפיר, קמיה, לן, מיניה

לשונות רבים ויחיד: 
 /מיניה/מינאי - .לכו/לן/להו/ליה

 /מינאי/מנייכו
 .אתון/את/אנא

 זיהוי
 השאלות

  ".והא" לפי
 

 פיסוק
 הסוגיה לפי

' להו אמר'
 .'ליה אמרו'ו

 

הסיפור, הדילמה, 
הכרעת אליעזר זעירא 

 ושמואל )בשישים(

ענווה,  – הנהגה
 זהירות מיוהרא

 לגאולה  ציפיה
חשיבות המלבוש 

היהודי )דיוק בצבע 
 הנעלים וכו'(

 )התאבל על החורבן(

 

13 - 
 השחתת

 פירות
 גמורים

 ש"ר)
. .  אומר

 (סאתים

  גמראה
הועברה 
בתחילה 
כקובצים 

על פה ב
)'דן כ.. 

ופסק 
 הלכתא כ..(

 מאיר רבי
תלמיד )

רבי 
עקיבא, 

 חבריו:
רבי 

יהודה, 
רבי יוסי, 

רבי 
 שמעון(

 כתובה*
 
 שיעבוד*
  
 סאה*

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

 .תנן, כי, מ"ר

, ט"מ
 כי, דתניא

 .הא
 

כותרת זיהוי 
ופרוט )"דן 

כ.. ופסק 
 הלכתא .."( 

 מהפסוק. ש"ר מקור
  

מאיר  רבי מחלוקת
ורבי יהודה: מקרה 
)כתב לראשון ולא 

חתמה וכו'( דין )אם 
איבדה כתובתה( 

 טעמים ופסק הלכה.

עשיית נחת  – הנהגה
)לבעלי,  רוח לשני

להורים, למורים, לרבי 
 וכו'( 

אכלה פרות 
גמורים משלמת 

פירות גמורים 
)כרבי שמעון, 

שנפסקה הלכה 
 כמותו בגמרא(

14 -
 קבלת

 שמירה
 ברשות
 סתמית

' מתני)
.  המגדיש

 ואנטר. 
 (הוא לך

 בירור סתם
משנה כמי 

נשנית 
יתכן שלא )

כרבי, אף 
שרבי ערך 

את 
 המשניות(

 

 יהודה רבי
 הנשיא

גדיש, 
נטר בי 

 דרי

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

 ר"א, לימא
  

 חלוקת
 המשנה
 ט"לכאמד

 

מחלוקת רבי וחכמים  
ב"נותן רשות", וכדעת 

מי משנתינו )הו"א 
 ומסקנה(

באמירה  כוח הדיבור.
בלבד האדם מקבל 

 אחריות 

הכניס פרותיו 
ואכלתן בהמתו 
של בעל הבית 

ברשות סתם,  –
 –לדעת השו"ע 
פטור )כרבי( 

חייב  –ולרמ"א 
 )כרבנן(



 בס"ד

 אדרחודש 

 מבנה שפה וקריאה מושגים דמויות  התושבע"פיסודות  סוגיות 
 

 הלכה ערכים  תוכן וחשיבה

הצתה - 15
על ידי 

 שליח

צמצום – אוקימתא*
ה במשנה דין המקר

 )לא שנו אלא ש..( 
  משנהב גירסאות*

 וא)'ניבה' ובירורן 
 'ליבה'(.

 

רב נחמן בר *
 סדריצחק )

 סימניםו
 (בגמרא

 
)בן   חזקיה*

רבי חייא(. 
רבי  :תלמידיו

ו)גיסו(  יוחנן
  ריש לקיש

חרש שוטה 
 וקטן

 
גרמא. פטור 

מדיני אדם 
יני וחייב בד

 שמים
 

שליח לדבר 
 עבירה

ר"ל, שמיה. 
מ"ט, קא, 

דידיה. מאן. 
 כתיב.

 
פיסוק בגמרא 

 לפי כאמד"ט  -

לא שנו, מ"ט, 
ורבי.. אמר, 

 דכתיב. 
 

 ת המשנהחלוק
לרישא, מציעתא 

 וסיפא 

: הלכתיחידוש 
וחנן מחלוקת רבי י

המקרה  ור"ל:
 במשנה, והטעם.

 
מקור  :לשוניחידוש 

לב' הגירסאות )ניבה 
 מהפסוקים וליבה( 

אחריות. לא 
להעבירה לידי מי 

שאינו אחראי )כגון 
 קטן(

השולח את הבערה 
ביד חרש שוטה וקטן 

חייב רק כשמסר 
גחלת אבל מסר 

שלהבת חייב )כריש 
לקיש בשם חזקיה, 

שהיו רבו של רבי 
 כמותו( יוחנן והלכה

שריפה  16
שהתפשטה 
 בגלל הרוח

אופני תירוצי 
הגמרא, 'אוקימתא' 

או דחיה )עקירת 
 השאלה(

רב אשי 
)עורך 

הגמרא 
ומסיים 

 הסוגיות(

מלאכת *
 זורה

מלאכת *
 מחשבת 

גרמא *
 בנזקין

לאו, הכא, 
מאי, עסקינן, 
 אמרינן, עלמא

*פיסוק בין 
התוספתא 

 לגמרא

ת"ר, אמאי, הכא 
 במאי עסקינן.

  
זיהוי הקושיה  

וארבעת 
 התירוצים

הוספת הברייתא על 
המשנה )דין ליבתה 

 וליבה הרוח( הקושיה
  וארבעת התירוצים

 –אחריות ובטיחות 
לקחת בחשבון יש 

גם גורמים אחרים 
שיכולים להתערב 
 )כמו גורם הרוח(

 לבה ולבתו הרוח
רב פסק כ שו"עה

: לבה ולבתו אשי
 הרוח חייב 

פסק כתירוצי  רמ"אה
ה'אוקימתות': המלבה 

חייב רק כאשר יש 
בליבויו לבד כדי 

ללבות ואין ברוח כדי 
 ללבות

ארבע  17
הדוגמאות 

בתורה 
לנזקי האש 

לשם  –
 מה?

 החידוש – צריכותא*
 

*ייתור בתורה בא: 
מקרים  –לרבות  א.

לחלק הדומים לו. ב. 
 'איידי' מקרים. ג. בין 

כהמשך ללשון קודם -
  ולא ללמד.

טמון באש  -
)מחלוקת 

רבי יהודה 
 וחכמים(

רחמנא, צריכי, 
אי, הוה, 

אמינא, שכיח, 
אימא, מנא, 
להו, נפקא, 

איידי, לאתויי, 
הנך, אין, 

 אחרינא

צריכא, צריכי, 
 איידי, קמ"ל

זיהוי ארבעת 
חלקי הצריכותא 

 בסוגיה
זיהוי דברי רבי *

 יהודה וחכמים
 בשקו"ט

החידוש בכל אחד 
מארבעת הדוגמאות 

אומרים אם )ומה היינו 
היה כתוב רק גדיש או 

 קוצים(
המחלוקת בין רבי 

יהודה וחכמים בהלכה 
 ובפירוש הכתובים

 -יראת שמים 
דקדוק במצוות )יש 
סברה לחייב דווקא 

על נזק גדול )הפסד 
מרובה( אך יש 

סברה גם לחייב 
דווקא על נזק קטן 

 )שכיח דפשע(( 

 



 בס"ד

 


