
 ו'פרק

 לדוגמאשי,עורימ

 מתוך לדוגמא שעורים בזה נתונים הקודמים בפרקים המוצעת השיטה הדגמתלשם
 מצריך ולימודו סוגיא, מקיף שעור כל ו'. לכיתה הלימודים שבתוכנית ההצעותישלוש
 המתודי והמבנה הסוגיא מבנה בא השעור בראשית בכיתה. שעות ארבע עד משתייםבערך
 עצמית(. )עבודה בית עבודת - ובסופושלה,

 באמצעים או המתודי במבנה אם האחרים, לגבי חדוש מהבאים שעור בכל יש כללבדרך
 שבו.המתודיים

 : דלהלן בסוגיות הםהשיעורים

 אבידה" "שומר ע"ב נ"ו דף קמא, בבא)1(
- "בשת ע"א פ"ו דף קמא, בבא)2(  והמתבייש" המבייש לפי הכל 
 הדר" "שומא ע"א ל"ה דף מציעא, בבא)3(
 האומנין" את "השוכר ע"ב ע"ה דף מציעא, בבא)4(
 חומה" המוקפים "כרכים ע"ב ב' דף מגילה,)5(
 המגלה". את לקרוא כשרין "הכל ע"ב י"ס דף מגילה,)6(

 לדוגמאותיעור
 ע"ב נ"ו דף ב"ק, - אבידה" "שומרבסוגיא

 ע"א. נ"ז דף סוף עדמ"איתמר"
 הסוגיא:מבנה

 יוסף ורב רבה בין המהלוקה)1(
 רבה של ותשובותיו רבה על רבייוסף של הקושיותשתי)2(
 על והתשובה עליו אביי קושיית יוסף, רב של ותשובתו יוסף רב על רבהקושיית)3(

 הזאת.הקושייא

 המתודי:המבנה
 הכנהשיחת)1(
 בעזרת התלמידים ע"י וביאור )תרגום ונימוקיהם יוסף ורב רבה בין המהלוקתבירור)2(

המורה(
 כנ"ל רבה של והתשובות יוסף רב של הקושיותבירור)3(
 יוסף רב של ותשובתיו יוסף רב על רבה של הקושיותבירור)4(
 יוסף רב של ותשובתו יוסף רב על אביי קושייתבירור)5(
 טבלה בעזרת סיכום .)6(
 ) וסיכום. חזרה שאלות)7(

 הלוח. על השעור לפני לרשום יש הקשות הארמיות המליםאת
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 הכנה שיחת)1(
 ? האלה הפסוקים דנים במה ב'. - א' פסוקים כ"כ פרק דברים, בספר עיינומ,

 אבידה. בהשבתת.

 ? הראשון בפסוק נאמר מהמ.

 להשיבה. ויש מאבידה להתעלם שאסורת.

 ? ב' פסוק אומר ומהמ.
 ביתך". תוך אל ואספתו ידעתו ולא אליך אחיך קרוב לא "ואםת,
 ביתך"? תוך אל "ואספתו המלים אותנו מלמדות מהמ.
 בביתה האבידה את להחזיק המוצא שחייבת.
 ? האבידה שם תהיה מתי ועדמ.
 אותה. וידרשו שיבואו עד שם תישאר אותו". אחיך דרוש"עדת.
 לו אין מדוע - ביתו לתוך האבידה את לאסוף המוצא צריך למה : חושבים אתםמהמ.

 ? מצאה שהוא במקום בחוץ,להשאירה
 אותה יקחו שלא כדי נשמרת, תהיה היא בבית נחוץ( יהיה זה אם המורה,)בהדרכתת,

 כוכבים. עובדי או רעים, אנשיםלעצמם
 למדתם כבר בוודאי בביתו, האבידה על ר 1 מ ש ל האבידה מוצא על אומרת,זאתמ.

 ? מהם שומרים. של אחדים סוגיםשישנם

 ושואל. שכר שומר חינם,שומרת.

 שלנו. הסוגיא תעסוק זה בענין ? האבידה שומר שייך סוגלאיזהמ.

 ונימוקיהם יוסף ורב רבה בין המחלוקתבירור)2(
 ! והסבירו דמי" שכר "כשומר עד מ"איתמר"קראומ.

 כשומר שהוא אומר רבה אבידה, שומר : אמוראים( של )מאמר נאמר ומבאר()קוראת.
 שכר. כשומר שהוא אומר יוסף רבחנם,

 אבידה"(. "שומר ד"ה ברש"י, )עיינו ? אבידה שומרמיהומ.

 )"ואספתו התורה כמצוות ביתו, לתוך והכניסה בעליה, מי יודע ואינו אבידה שמצאאדםת.
 ביתך"(. תוךאל

 ? אבידה שומר בדין יוסף ורב רבה של דיעותיהםמהןמ.
 שכר. כשומר שהוא - יוסף ורב חינם, כשומר שהוא אומררבהת,
 ? שכר לשומר חינם שומר ביןמהמ.

 ואבידה. גניבה על חייב שכר שומר ואילו ואבידה, גניבה של במקרה פטור חינםשומרת.

 ? חינם שומר אפילו ואבידה בגניבה חייבאימתימ.

 השומרים. כדרך שמר לא אם היינו פשיעה, ע"י ואבדה נגנבהאםת.

 ? בהמה על בשמירה השומרים דרךמהימ.

 כראוי. בפניהלנעולת.

 "כראוי". המלה פירוש את ומצאו הכונס פרק בריש עיינו ? כראוי זהמהמ.

 מצוייה. ברוח לעמוד שיכולה בדלתהיינות.
 המורה על אחרים, לחפצים ביחס השומרים" "דרך מהי השאלה, התלמידים ע"י תתעורר אם : ה ר עה

 לטיב בהתאם שונה, היא - היים לבעלי מחוץ - אחרים חפצים בשמירת השומרים דרה כילהסביר,
 פשתן חבילות כגון בחצר, להניח היא שמירתם שדרך חפצים, ישנם והזמן. המקום ולתנאיהחפץ

 כגון געולה, בתיגה או וטלית, שמלה כגון גבית, להגיח  היא שמירתם שדרך כאלה וישנםגדולות,
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 טובות ואבנים וזהב כסף מטבעות זהב(, או כסף מחוטי שגעשו' בגדים )היינו זהב וכלי כסףכלי
 בכך, צורך אין בזמננו - בקרקע להטמין רעועים, היו הבתים כאשר התלמוד, בתקופת היהצריך
 סגור. בארון לשמרםודי

 ? יוסף ורב רבה בין המחלוקת תוצאות לכך, בהתאם תהיינה,מהמ.

 אותו יחייב יוסף רב ואילו שאבדה, או שנגנבה במקרה האבידה שומר את יפטוררבהת.
לשלם.

 ? יותר לכאורה, נראית, דיעהאיתמ.

 האבידה. שמירת על שכר שום נוטל המוצא אין שהרי רבה,דעתת.

 ותרגמו. רבה של נימוקו אתקראומ.

 ? לו באה הנאה איזו : דומה חנם כשומר אמר רבה ומתרגם()קוראת.

 ? חינם שומר הנקראמיהומ.

 . לעצמה אחרת הנאה וללא ,ככר נטילת ללא חברו של )רכושך כליו השומראדםת.

 ? אבידהישומרמ,
 חינם. כשומר דינו לפיכך האבידה, משמירת הנאה וגום לו ואין שכר נוטל אינו הואאףת.
 ותרגמו. שכר" כשומר "הוי עד קראו ? יוסף רב של טעמו מהו כן,אםמ.
 פת לעני לתת צריך שאינו הנאה באותה דומה. שכר כשומר אמר יוסף רב)מתרגם(ת.

 שכר. כשומרהריהו
 ? האבידה שומר שנוטל השכר איפוא,מהו,מ.
 לעני. פת לתת צריךשאינות.
 למיתב". בעי "דלא ד"ה ברשי, עיינו ? לעני פת לתת צריך אינו מהמפנימ.
 לנו, )יוצא לן נפקא בדרך" מ"ובלכתך המצווה, מן פטור במצווה שהעוסק)ברש"י(ת.

 בסוכה בגמרא למדנו אחרת. ממצווה פטור במצווה שהעוסק זה, דבר אנו(לומדים
 שמע, בקריאת חייב אתה בדרך" ובלכתך בביתך "בשבתך שמע: בקריאתמהכתוב

 במצווה. עוסק כשאתהולא
 ? במצווה העוסקמיהומ.
 אבידה. השבת במצוות עוסק האבידהשומרת.
 ? פטור הוא מצווהומאיזומ.
 שמירת מצוות - אחרת במצווה זמן באותו עוסק שהוא משום צדקה, ממצוות פטורהואת.

אבידה.
 בתוספות בעצמם לקרוא לתלמידים לתת אפשר מתקדמת )בכיתה כאן מעיריםהתוספותמ.

 ה ע ש ב לאדם היא שהכוונה הזה(, העננן את ולהסביר "ועוד" עד הנאה" היא "בהד"ה
 לנערג -- ככסות מתעסק כגת תתקלקל, '2לא באבידה, מתעסק הוא.עז

 אחת. בבת המצתת שתי את לק"מ יכה מינו הכדומת להשקותה, --בבהמה
 הסף. רב ממהולל את עתהנסכם

 משתכר הריהו לענה פת מלתת באבידה התעסקו בזמן פטור האבידה ששומרמאחרת.
 שכר. כשומר נחשב הוא ולק ע"יי2מירת-האבידה,משהו

 יש ומבאר(. מתרגם בגמרא, )קורא יוסף. רב של נימוקו את אחרת המפרשיםוישמ.
 שעבדו שהקב-ה מכיוון האבידה(, )שומר דומה שכר כשומר אמר יוסף רב : כךמפרשים

 יש עולם, של מלכו פקודת שזוהי מכיוון ; כלומר דומה. הוא שכר כשומר - כרחובעל
 מעילה. והמירה  האבידה את ולשמור בשלמות המצווה אתלקיים
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 רבה של 1התש1ב1ת יוסף רב של הקושיות בירור)3(
 רש"י. בעזרת והסבירו באחריותה" "חייב עדקראומ.
 - בעליה שיראנה למקום האבידה את החזיר : בברייתא( )למדנו לרבה יוסף רבהקשהת.

- אבדה או נגנבה בה, לטפל חייבאינו  באחריותה. חייב 
 ? מדוע ברורה, איננה הברייתא שלהסיפאמ.

 אבדה. או נגנבה מהיכן כתובלאת.

 ? כיצד ; דרכים בשתי זאת לפרש ייתכןנכון.מ.

 ה ר י ז ח ה ש ממקום שנגנבה לפרש ואפשר , א צ ו מ ה ת י ב מ שנגנבה לפרשאפשרת.
המוצא.

 הקושייא. המשך את בגמראקראומ.

 - מביתו ואבדה מביתי נגנבה הוא( המובן )הרי ? אבדה או נגנבה )פירוש( מה)מתרגם(ת.
 ? כן לאהאם

 ? הברייתא את כך המפרשמיהומ.

 ואבידה. גניבה על וחייב דמי שכר כשומר אבידה ששומר הסובר יוסף,רבת.

 ? למי קושייא תהאומכאןמ.

 ואבידה. בגניבהלרבה,.הפוטרת.

 אבדה או כשנגנבה מדובר כאן שהחזירה". ממקום ! "לא רבה של תירוצו אתנקראמ.
 ? המוצא מבית בנגנבה אבל המוצא, חייב יהא אז רק - שהחזירהממקום

 רבה. כדעת פטור,יהאת.

 רבה. הסבר לפי מחדש, הברייתא את נקראעתהמ.

 מאותו אבדה או נגנבה בה, לטפל חייב אינו בעליה שיראנה למקום החזירה)קורא(ת.
 באחריותה. חייבמקום

 ? זה בהסבר הקושימהומ.

 ואילו בעליה, שיראנה למקום כשהחזירה באבידה מלטפל המוצא את פוטרתהרישאת.
 זה. ממקום אבדה או כשנגנבה אותו מחייבתהסיפא

 1 נ י א ש ברישא למדנו והרי ?" בה לטפל חייב אינו קתני "והא הגמרא שאלתוזוהימ.
 - ליה אמר ? שאבדה או כשנגנבה ב י י ח שהוא בסיפא כתוב ומדוע בה, לטפל ב י יח

 בצהריים, בשהחזירה ? מדובר במה )בסיפא( כאן : ומבאר( )קורא היא רבהתשובת
  שיראנה למקום ת י ר ח ש החזירה )א( : שגה וכך כאן, שנה להשבה( )ביחס  הלכותושתי

 לטפל ב י י ח ו נ י א אותה, ורואה זה במקום ויוצא שנכנס הבעל, י 1 צ מובשחרית
 )הבעל מצוי אינו ובצהריים שיראנה, למקום בצהריים החזירה )ב(בה.

- אותה רואה ואינו ויכנס, שיצאבביתו(  מה באחריותה. ב י י ח שאבדה, או ונגנבה 
 ? זה ביאור ע"י רבההשיג

 עליו. קושיות תהא ולא המוצא, מבית בנגנבה כאן המדובר שאיןת.

 ? חלקיה בשני הברייתא מדברת מה ועלמ.

 הבעל. שיראנה למקום המוצא ע"י האבידה החזרת עלת.

 ? לסיפא הרישא ביןמהמ.

 את ורואה מקום באותו מסתובב כשהבעל בבוקר, האבידה החזרת על מדברתהרישאת.
 בצהריים. האבידה החזרת על מדברת והסיפאאבידתו,

 שהרית, ד"ה ברש"י, עיינו ? בצהרים בביתו מצוי הבעל איןמדועמ.
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 בשדה. מצוי בצהריים אבל בביתו, )אדם( איניש )מצוי( שכיח שחרית)קורא(ת.

 ממקום "לא, ד"ה בתוספות, עיינו ? בצהריים כשהחויר באחריותה המוצא חייבמדועמ.
שהחזירה".

 תשיבם", "השב חובתו את קיים לא והמוצא כך, על יודע הבעל אין בצהריים החזיראםת.
 באבידה. ע ש פ ש לפי לשלם, שחייב מודה רבהואפילו

 להוכיח כדי הוא"(, "לעולם ד"ה תוס', )עיין זו ברייתא המשך את עתה מביא יוסףרבמ.
 ובארו. תרגמו דמי", "כש"ש עד מ"איתיביה" קראו דעתו. צדקתאת

 לרשותו. שיחזירנה עד )באחריות( חייב )המוצא( הוא לעולם לרבה(: יוסף )רב לוהקשהת.
 ? כן לא האם המוצא(, )של מביתו נאבדה או נגנבה אפילו ? "לעולם" הכוונה( )מהימה

 דומה. הוא שכר כשומר זו( )מברייתא מינהשמע
 ? חייב הוא המוצא( )של מביתו נגנבה אם שגם יוסף, רב איפוא, מוכיח,איךמ.

 המוצא. של ביתו את לרבות באה לעולם המלה חייב". הוא ם ל 1 ע ל " בברייתא כתובכית.

 ? בצהריים שהחזירה אלא בעליה, שיראוה למקום היא שהכוונה לבאר נוכל לא מהמפנימ.

 מ ל 1 ע )ל להוסיף באה זו והלכה הברייתא, של הראשון בחלקה שמענו כבר זהדיןת.
 המוצא. של ביתו בוודאי ? ~מחדשת איפוא, מרבה, היא מה חייב(.הוא

 ותרגמו. יתירתא" "נטירותא עד רבה של תירוצו אתקראומ.

 לואמרת.
 )רבה"

 )שרגילים חוץ בפסיעות אותם שתפסו מכיוון חיים, בבעלי לך אני מודה
 יתרה. לשמירה הם זקוקים לצאת(,הם

 ? בבע"ח יוסף לרב רבה מודה מדוע לך", "מודינא ד"ה ברש"י,עיינומ.

 שכר משום ולאו ואבידה, בגניבה המוצא דחייב בע"ח, באבידת לך מודינא)קורא(ת.
 היא(. )פשיעה היא פשיעותא )שלהם( דידהו ואבידה דגניבה משום אלאמצווה,

 ברש"י, המשיכו ? ואבידה בגניבה אפילו חייב ועליהם דומם, מחפץ בע"ח שוניםמדועמ.
 "דכאן".ד"ה

 יתרה(, )שמירה יתירתא נטירותא )צריך( בעי לצאת, הן שמלומדות שראה כיון)קורא(ת.
 פטור מטלטלין( )של דמטלטלי אבידה שומר אבל חייב, - חנם שומר הויואפילו
 ואבידה.מגניבה

 ? כיצד אבידה. סוגי שני בין מבדילרבהמ.

 המוצא, של לביתו הסתגלו ולא ללכת הם שרגילים לפי יתרה שמירה צריכים בע"ח)א(ת.
 לגביהם. הוא פושע - ולדיר לרפת הכנסה או קשירה ע"י יתרה שמירה ישמרם לאואם
 בביתו. שיניחם די - כלים)ב(

 אפילו שמשמע באחריותם", חייב הוא מ"לעולם רבה על קושיא עתה תהא לאמדועמ.
 ? המוצאמבית

 שהסברנו. כמו חייב, שעליהם בבע"ח עוסקת וו הלכהכית.

 יוסף רב של ותשובותיו יוסף רב על רבה של הקושיות בירור)4(
 ובארו. מקום" "מכל עד קראו דעתו. צדקת את להוכיח כדי ברייתא, רבה מביאעתהמ.
 להחזיר שעליו אלא אחרת להבין אין לביתו, אלא לי אין "השב", יוסף לרב רבההקשהת.

 תלמוד ? האבידה( את להחזיר )שיכול מנין ולחורבתו לגינתו ; ממש לביתו האבידהאת
 מקום. מכל - "תשיבם"לומר

 ? זו ברייתא דורשת בתורה מליםאילומ.
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 תצא. כי בפרשת אבידה השבת במצוות שנאמרו לאחיך", תשיבם "השבת.

 "השב*. ד"ה ברשיי, עיינו ? "השבו ממלת לומדים מהמ.

 משמע. )טובה( מעלייתא השבהת.

 ? לדעתכם טובה, השבה היא איזומ.

 הבעלים. של לביתו השבהת.

 מ"תשיבם"? לומדים מהמ.

  ולחורבתו. לגינתו גם  להחוירשאפשרת.

- מקום" "מכל השיבם זאת. לומדים איך לכם,אסבירמ.  "תשיבם" המלה שהוא. אופן בכל 
 ממנה לומדים ע"כ "השבא, כתוב כבר שהרי מיותרת, לכאורה, היא, בתורהשנכתבה
 מכיוון וחורבתו. גינתו אלא ביתו, זה שאין אע"פ הבעל לרשות להחזיר הואשרשאי
 השבה. מצוות המוצא קיים הבעל, של רשותושזוהי
 תרגמו דמי", "כש"ח עד קראו כאן. מדובר וחורבה גינה באיזו הגמרא, תבררעתה
ובארו.

 ולחורבתו ת ר מ ת ש מ ה לגינתו נאמר אם ולחורבתו"? "לגינתו הכוונה( )מהימהת.
 שאינה לגינתו )בוודאי( פשיטא אלא ? ביתו כמח הדבר אותו )זה היינו , ת ר מ ת ש מה

 אבידה(! )מחזיר דומה חנם כשומר מינה שמע משתמרת, שאינה ולחורבתומשתמרת
 ? משתמרות שאינן וחורבה בגינה כאן שמדובר רבה מוכיח איךמ.

 גינה לרבות "תשיבם" לכתוב צורך ואין בית, כמו זה הרי המשתמרת שגינה כךע"ית.
- "השב" נאמר שכבר אחר המשתמרות,וחורבה  לביתו. 

 אינן הן אם אפילו הבעלים, של ולחורבה לגינה אבידה להחזיר שאפשר איפוא,יוצא,מ.
 קראו ? חינם שומר כמו הוא אבידה ששומר מכאן, להסיק אפשר איךמשתמרות.
 משתמרת". שאינה לגינתו "אלא ד"הבתוספות,

 ברוח אלא משתמרת שאינה לגינתו )היינו מצויה, ברוח אלא פירוש ומבארים()קוראיםת.
 דכלתה דמי חינם כשומר מינה ושמע משתמרת(, אינה מצויה שאינה וברוחמצויה,
 שמירתו(.)נגמרה

 ? שכר כשומר ולא חינם כשומר הוא אבידה ששומר התוספות מסיקיםאיךמ.

 ה ו ר ב לעמוד שיכולה בדלת הסגור למקום הבהמה את הכניס חינם שומראםת.
 על לשמור צריך שכר שומר אבל כהלכה. שמר הוא היינו, שמירתו, נגמרה , ה י י 1 צמ

 ולכן , ה י י 1 צ מ י ת ל ב ח 1 ר ב גם  לעמור  שיבולה ברלת,  הנעול  במקוםהבהמה
 חינם. כשומר הוא מצוייה, ברוח רק הנשמר למקום להחזירה לו שמספיק האבידה,מחזיר

 ? זאת מברייתא קושיא תהא איפוא, מי,עלמ.

 שכר. כשומר הוא אבידה ששומר הסובר יוסף רבעלת.

 יוסף. רב של תשובתו את אביי" ליה "אמר עד להלןקראומ.

 המשתמרת, ולחורבתו המשתמרת לגינתו תפרש( )באמת לעולם יוסף( )רב א"ל)קורא(ת.
 של כדעתו בעלים; דעת צריך שלא לנו משמיעים ביתו? היינו - לך היה שקשהוזה
 הרבה ריבתה שהתורה אבידה, מהשבת חוץ בעלים דעת צריכים הכל שאמר אלעזררבי

 מקום(. מכל - תשיבם השב : כתוב )כיהשבות
 ? בעלים" "דעת זה מה בעלים." דעת צריכים "הכל ד"ה ברש"י,עיינומ,
- 1 ר י ז ח ה ש שומרים מארבעה אחד או גוזל אוגונבת.  ך כ ל ע ע י ד ו ה ל הוא צריך 

 באחריותם. המחזיר חייב הודיע לא ואם , ה י ל ע בל
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 וחורבתר' לגינתו במלים] ,רב.יוסף. של לתשובתונחזורמ.
 הכוונהיהי~

 המשתמרת -לגינתו
 'ביתו? כמו זה לזה?.היי .לגו. משמיע  שהוא החידוש ומהו המשתמרת,ולחורבתו

 לפעלים להודיע חייב אינו אבילה שהמחזיר בעלים, דעת צרוך שלא לנו משמיעהואת.
 וגוזל לגונב )בניגוד המשתמרי,. בחורבה או בגינה האבידה את הנית אם ודישהחזיר,

 לבעלים(. כך על להודיע צריכים שהם שהחזירו, השומרים לארבעהאו
 ? יוסף רב על קושיא זה, הסבר לפי תהא, לאמדועמ.
 כשומר דינו שיהא מצוייה( ברוח )אלא משתמרת שאינה  לגינה אזנו  להחזיר ההיתרכית.

 - .. שכר. כשומר ודיש- המיתמרת לגינה אלאחינם,

 יוסף רב של ותשובתו יוסף רב על אביי קושיית בירור%(
 מתי שסף לרב אב" הקעת  עתהמ.

 ל פ כ  זע לרעת יש  הדברים  להבנת  שחגה ר דברו
 הוא אם ממני, נגנבה הטוען חינם שומר גם אלא גנב,  לארק  לשלםחייב
 גניבה טענת הטוען שכר, שומר אולם התשלום. מן עצמו את משחרר טענתו וע"ינשבע
 עצמו את שיחרר לא הוא שבטענתו מפני כפל, לשלם צריך איננו אצלו, נמצאוהדבר
 ברש"י, ועיינו שלומיע, בעי "קרנא עד אבאע בר חייא ר/ ב"אמר בגמרא עיינומלשלם.

 שלומי". בעי "קרנאד"ה
 דומה, כש"ח אבידה ששומר סבור ואתה.אינך : יוסף לרב אביי ליה אמר ומתרגם()קוראת.

 תשלומי משלם באבידה גנב טענת הטוען : יוחנן ר' בשם אבא בר חייא ר' אמרוהלא
 )כאשר הקרן את לשלם היה צריך הרי הנהו, שכר ששומר דעתך על יעלה ואםכפל.
 גנב(.' טענתטען

 ? ר"י בשם אבא בר חיש ר' חידשמהמ.

 פיקדון. שומר כדין כפל ישלם גנבה, שהוא ונתברר ממנו, נגנבה שאמר אבידה,שומרת.

 ממני, נגנבה : האבידה שומר יאמר אם לשיטתו, כי יוסף, רב לשיטת ייתכן לא זהדיןמ.
 ? דינו יהאמה

 בגניבה. שחייב w/tw כדין לשלם,יצטרךת.

 סובר שהוא סימן גניבה, בטענת כפל לשלם מחייבו יוחנן ר' בשם אבא בר חייא ר'ואםמ.
 ? הוא אבידה שומרשדין

 גניבה. בטענת הפטור חינם, שומרכדיןת.

 מזויין", לסטים "טענת ד"ה ברש"י, ועיינו הוא" גזלן מזויין "לסטים עד בגמראעיינומ.
 ובארו.קראו

 מזויין, לסטים טענת שטוען כגון ? מדובר במה כאן - עסקינן במאי הכא ומבאר()קוראת.
 ובאונס אונס, וזהו האבידה, את בחזקה ממנו לקח מזויין שגנב טען, האבידה שומרכאשר
 הוא אבידה ששומר אבא, בר חייא ר' מדברי ראיה איפוא ואין שכר, שומר אפילופטור
 חינם.כשומר

 הוא". "גנב וד"ה הוא" גזלן מזויין "לסטים ד"ה ובהש"י, "איתיביה" -עד בגמראעיינומ.

 שפוטר פי על אף זו, בטענה והמשתמש הוא גזלן מזויין לסטים יוסף( לרב )אביי לואמרת.
 רק כפל לשלם מחייבת התורה כי אצלו(, נמצא הדבר )אם כפל חייב איננו עצמו, אתבה
 מסתתר מזויין שלסטים מכיוון אומר, אני יוסף(, )רב לו אמר גניבה. טענת שטוען מיאת

 עצמו, את לפטור שכר שומר גם יכול שבה מזויין, למטים טענת ולכן גנב, הואמאנשים,
 כפל. לשלם חייב הוא ולכן היא, גניבהטענת
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 ? יוסף לרב אביי הקשה מהיכן האחרונים. התירוץ ואת הקושייא את עכשיונסכםמ.

 ואילו כפל, משלם  'באבירה גנב טענת  שהטוען יוחנן ר' בשם אבא בר חייא ר'מדברית.
 השומר על וכפל ואבידה, בגניבה  חייב ש"ש  שהרי  קרן,  לשלם  חייב היה ש"ש,היה

 גניבה. בטענת עצמו את פוטר הוא אם רקלשלם
 ? אביי קושיית על יוסף רב ענהומהמ.
 הדין בית זה ובמקרה עליו, התנפל מזויין שלסטים טוען, האבידה ששומר מדובתכאןת.

פוטריי
 יתחייב כפל אבל אונס. של במקרה, פטור ש"ש ואף הוא, שאונם מכיוון אותו

 ולכן כגנב, מאנשים מסתתר מזויין שלסטים' לפי הנ"ל(, טענתו על נשבע )אםלשלם
 גניבה. טענתזוהי

 את לסתור כדי בגמרא שהובאו יוחנן ר' דברי ואת הברייתא את בטבלה נסכםעתה)6(
 יוסף. ורב רבה ע"י אלה לדברים שניתנו ההסברים ואת יוסף, ורב רבהדברי
 35. בעמוד הטבלהראה

 וסיכ1מ הזרהשאלות)7(
 למתקדמים( הן 7 , 2)השאלות

 אותה. העתק ? אבידה ת ר י מ ש מצוות בתורה כתובההיכן1.

 באלו )עיין אצלו היותה בזמן בו חייב שהמוצא במציאה הטיפול על לך ידועמה2.
 במשנה(. ע"ב כ"ט דףמציאות,

 המוצא אם )א( ; מהבאים מקרה בכל יוסף רב לפי הדין ומהו רבה לפי הדיןמהו3.
 בה אירע אם )ג( ? שוב אבדה או נגנבה האבידה אם )ב( ? כראוי שמר ולאפשע
 וכד'(. שבי )שריפה,אונס
 : כדלהלן טבלה בצורת תשובותיך אתערוך

 אבידהשומר
המקרה

 וכו' בה פשל)א(

 ? דמי כש"ח אבידה ששומר רבה של נימוקומהו
 ? דמי כש"ש אבידה ששומר יוסף רב של הראשון נימוקומהו
 ? דמי כש"ש אבידה ששומר יוסף רב של השני נימוקומהו
 בכל מזכירה שהגמרא לדעת, כדאי )למורה ? יותר לך נראה הנימוקים משניאיזה
 והרמב"ם(. הרי"ף וכן יוסף", דרב "פרוטה יוסף רב של הראשון הנימוק אתמקום
 המצווה". מן פטור במצווה "העוסק לדין מהמציאות דוגמאהבא
 ? זה דין חז"ל למדו שבתורה פסוקמאיזה
 ? באחריותה חייב אבדה או נגנבה : הברייתא את יוסף רב מפרשכיצד
 ? באחריותה חייב אבדה או נגנבה : הברייתא את רבה מפרשכיצד

 ? בצהריים למחזירה בשחרית, - בעליה שיראנה למקום אבידה מחזיר ביןמה11.
 דבריך. אתנמק
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 פרש לרום1ת1. שיחוירנה עד חייב הוא לעולם יוסף: רב מפרשכיצד12.
 .,המודגשות. המלים אתבייחוד

 ' ? זו ברייתא רבה מפרש כיצד 13.,

- כש"ש ומתי כש"ח אבידה שומר יהיה מתי14י  ? רבה של הנ"ל פירושו לפי 
 ? ובדוממים חיים בבעלי מעולה שמירה ומהי פחותה שמירה מהי15.
* תשיבם"? "השב : השבה מצוות התורה כפלה מה לשם16.
 ? משתמרות שאינן ולחורבה לגינה הכוונה ולחורבתו" ש"לגינתנו  רבה  הוכיח כיצד17.
 .' ? דעתו על הנ"ל מהברייתא הקושייא את יוסף רב תירץ איך18.

 בעלים. דעת צריכין הכל : הסבר19.

 ? כפל תשלומי ישלם גנב שלא שאדם יתואר איר20.

 ? כפל תשלומי ישלם אבודה ששומר יתואראיך21.

 - ונשבע ששקר יתברר ואם מתשלומים, ש"ש פוטרת יוסף, רב לפי טענה,איזו22.
 ? כפלישלם

 דברי או הברייתא דברי )א( : טורים ארבעה בת בטבלה שבגמרא המו"מ אתסכם23.
 התירוץ. )ד( ? קשה מי על )ג( מהם המסקנה )ב( יוחנןר'
 ס"ד. קמ"ל, ת"ל, ש"מ, הב"ע, ש"ש, ש"ח, : התיבות ראשי אתפרש24.
 שעבדו, )הקב"ה( הרחמן לעני, פת ? לו באה הנאה איזו דומה, : הגמרא בלשוןכתוב25.

 לך, מודה הנני לו, הקשה אותה, ראה שנה, )הלכות( שתיים עסוקים, אנו במהכאן
 לשלם. צריך קרן דעתך, על יעלה אם בחוץ,פסיעות

 נטירותא ונפיק, דעייל ושכיח הילכך, איכא, למיתב, בעי דלא איתמר; :תרגם26.
 מאינשי. מיטמר עסקינן, במאי הכא ברייתא, ניגרא להו, נקטי.יתירתא,
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-

 ויישובן יוסף ורב רבה על הקושיות - ה ד י ב א ר מ ו ש ת י י ג ו ס
 רמי( ר כ ש ר מ ו ש כ אבירה  )שומר ר"י ן דמי( ם נ י ה ר מ 1 ש כ אבידה )שומר רבהן

 למקום החזירה)1(
 חייב אינו -ותיראנה
 בה.לטפל
 מ- אבדה אונגנבה מ- אסדה אונגנבה - אבדה אונגנבה - אבדה אונגנבה
 - א צ 1 מ ה ת יב שהחזירה.מקום א צ 1 מ ה ת י במ באחריותה.חייב

 כ- באחריותהח"ב. הרי באחריותה,חייב
 שכר.שומר האבי- שומרהמוצא,

 ר מ 1 ש כ הואדה,
שכר.

 שה- ממקוםנגנבה אבדה או נגנבהאם
 ת שחרימיה החז" ש מ ו ק מם

)כשהבעלמצויבבית( ב- כתוב הרירה,
 הייבלט-אינו החדרה...רישא:
 מ- נגנבה בה,פל בה! לטפל חייבאינו

 ב- ושהחזירהמקום
 )כשוין ריים הצ

 בבית( מצויהבעל
 מ- באחריותה,חייב

 ה. ב ש ה זו שאיןפני-
 אם לרבות -לעולם ן הם- חיים בבעלירק אפילו - ם ל ו על א ו ה ם ל 1 ע ל)2(
 והוא מביתו,נגנבה ן חייב לצאתלומדים מביתו, נגנבהאם בה.חייב

 כ- זה במקרהחייב ן שמירה לשמורהוא בשו- הוא הריולכן
 שכר.שומר ן שכר, כשומרמעולה ב- החייב שכר,מר

 אחרת באבידהאבלגניבה.
 ן חינם. שומר כדיןדינו

 ה- ולחורבתו לגינתו ן האבידה שומראם ול- לגינתו -הכינה לביתו, - השב)3(
 ברוח גם משתמרת ן לשמור מחוייבאינו המשתמרתחורבתו ל- אפילו -חשיבם
 שזהו מצוייה, בלתי ן הרי מעולה,שמירה בלבד, מצוייהברוח ש- ולחורבתוגינתו
 בא אלא ביתו, כמון ר מ ו ש כהוא שו- כדין דינוהיינו )כי משתמרותאינן

 צ- שאין להשמיענו,, דמי? ם נחי חינם.מר היינו.משתמרות
 בעלים, דעתריך' ביתו(.'

 מקום,תשיכם-מכל
 ב- דעת בליאפילו
עלים.

 כשהוא מדוברכאן גניבה בטענתאם בב- מחייבתהתורה גנב טענת הטוען4(
 ם י ט ס ל טענתטוען אבידה שומרפטור טענת הטוען אתפל כפל. חייבבאבידה

 שזהומזויין, כ-מלשלם,הריהוא במקרה רקגמבה
 שיר תםאונס. חינם?שומר פוט- מאתשהטעת

 זה בטענה פטוריכר מלשלם, אותורת
 מזוין לסטיםאבל פ- חינם טומרורק
 ונ- מאנשיםמסתתר בטענת מלשלםטור

 זוהי ולכן כגנב,חשבגניבה.
 גניבה.טענת
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 לדוגמאשיעור

 החובל פרק twbp המשייש"--בבא לפי "הכלבסוגיא
 הבאה המשנה עד מתניתין" מ"מני ע"א, פ"ודף

 . הסוגיאמבנה

 היא" ר"ל מתנ" מחמרתא "אלא עד מתניתיד מ"ממ ראשתקטע
 ומיכלם" ליה "דמכלמר עד להא" תנא מ"מאן עתיקטע

 המתודיהמבנה
 הכנה וטיחת)1(
 המורה, )בהדרכת ברעדי, עית אחרי התלמידים ע"י והסברתו הראשנן הקטע קריאת)ח

 נחוצה( תהאאם
 הלוח על תרשים בעזרת הנ"ל הקטע עלחזרה)3(
 המורה, )בהדרכת ברש"י עיון אחרי התלמידים ע"י והסברתו השני הקטעקריאת)4(

 נחוצה( תהאאם
 הלוח על תרשים בעזרת השני הקטע עלחזרה)5(
 ועבודותשאלות)6(
 השעור. לפני הלוח על לרשום יש וביאורן הקשות הארמיות המליםאת

 הכנה שיחתמ(
 ? בחברו החובל את משנתש מחייבת תשלומים בכמהמ.

 בחמישהת.
 ומגלומיי
 בושת. יטבת, ריפוט צער, נזק, :

 ? נזק שמין כיצדמ.

 אחריה. יפה הוא וכמה החבלה לפני יפה היה כמה ושמין בשוק, הנמכר עבד הוא כאילות.

 ? צער שמין כיצדמ.

 בסם. אלא בסייף לא ידו את שיטלו למלכות מוכתבת שידו אדם ליחן רוצה כמה שמיןת.

 ? כיצד ריפוימ.

 רפואות. ודמי רופאים שכר היינו ריפויו, הוצאותת.

 ? ושבתמ.

. קלה(. )מלאכה קישואים כלשומר חליו ימי כל לו משלמיםת.
. 

 ? כיצד ובושתמ.

 והמתבייש. המבייש לפי הכלת.

 החובל. פרק ראש ברש"י עיינו ? המבייש לפי הכל : הפירוש מהומ.

 מרובה. בושתו שבייש קל אדםת.

 לכך. הסיבה את לכם אסבירמ.

38

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הוא המבייש ואם הוא, מכבודו למטה המבוייש כבוד את להוריד שואף חברו אתהמבייש
 היא להברו לגרום רוצה שהוא הכבוד ירידת הרי אחרים, ע"י מבוזה היינו קל,אדם
 בינוני. אפילו או מכובד אדם המבייש היה לו היתה, מאשר יותרגדולה
 המשנה. על ברש"י עיינו "המתבייש"? פירושומה

 מרובה. בושתו שנתבייש, חשובאדםת.

 התלמידים ע"י והסברתו הראשון הקטע קריאת)2(
 זה. בדין רש"ל( גירסת )לפי בברייתא הנאמר עם במשנתנו הנאמר את משווההגמראמ.

 להבין נשתדל הלוה שעל הקשות המלים תרגום ובעזרת שבהם" "כפחותים עדקראו
 הגמרא? שאלת מהי בגמרא. הנאמראת

 ? תנא כאיזה ? משנתנו כמי - מתניתיןמנית.

 ? בבהייתא מובאות שדיעותיהם התנאים הםמימ.

 שמעון. ור' יהודה ר' מאיר,ר'ת.

 ? מאיר ר' דעתמהימ.

 ויעקבי יצחק אברהם, בני שהם מנכסיהם, שירדו חורין בני הם כאילו אותם רואיםוכולםת.

 מנכסיהם"? שירדו חורין "בנימהםמ.

 רכושם. את הפסידו אבל עצמם, ברשות שעומדים היינו, משועבדים, שאינםאנשיםת.

 ברש"י. עיינו ז אותם רואים ן ל ו כ ו דבריו: שבראשית המלה כוונתמהימ.

 העניים.  וגם  העשיריםגםת.

 ? ועניים עשירים של זו בהשוואה מפסידמימ.

העשיר.ת.

 ? ועניים עשירים של זו בהשוואה מפסיד אינוומימ.

העני.ת.

 וכו'. ירדו" "כאלו ד"ה מאיר. ר' של דעתו את ומנמק מסכםרש"ימ.

 ן י א י ר ה ש עושרה לפי העשיר את יא להקל עננותו לפי העני את ,נמקואיןת.
 בכך. שווין כולן שא סוף, בושתןלדמי

 לעשיר? ביחס מאיר ר' ,ןל נימוקומהומ.

 חתה בו לדמי סוף אין הרי  עוטרו, לפי  העשיר בויתרטי את נעריךאםת.

 ? לעני ביחס מאיר ר' של נימוקוומהומ.

 עני. שהוא מפני רק בושתו, בדמי לא גם ולכן בכבודו, להקלאיןת.

 שהם מנכסיהם שירדו חורין בני הם כאילו אותן רואים וכולן : מאיר ר' דברי אתקראומ.
 איך שהם. שירדו, : ב"ש" המתחילות מלים שתי כאן יש ויעקב. יצחק אברהם,בני

 ? האלו המלים שתי את,תתרגמו
 שהם. שהם-מפני ירדו,"שירדו"-אשרת.
- )שהם "מפני" המלה לפני למשהו. נימוק או סיבה על מצביעה "מפני"המלהמ.  מפני 

 איוו מנכסיהם. ושירדו חורין, בני שהם : תכונות שתי בהם רואים שאנו נאמר,שהם(
 ויעקב" יצחק אברהם, בני שהם "מפני המשפט מסבירתכונה

 חורין. לבני נחשבים הם מדוע מסביר, שהואברור,ת.

 של לדעתו - מנכסיו שירד לעשיר וגם - לעני נשאר כבוד איזה : עכשיוהסבירומ.
 ? מאירר'
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 ויעקב. יצחק אברהם, בן שהוא מפני חורין, בן שהואהכבודת.

 גם מאיר, ר' של לדעתו  הם, שווים ולכן והעשירים, העניימ הם שווים הזהובכבודמ.
 ! בושתםדמי

 תרשים. ע"י מאיר ר' של דעתו אתנמחיש

 מאיר: ר' שלדעתו

 בדשתדמי

עשיר חוריןבןעניהפחות
  מנכסיושירר סתם.שבעניים

 ? דעתו מהי יהודה. ר'  דברי אלנפנה
 קוטנו. לפי והקטן גודלו לפיהגדולת.
 ? בבושת שלפנינו, בענין וקטן" "גדול הכוונהלמימ.
 בכבוד. גם ולכן בעושר, והקטן בכבוד, גם ולכן בעושר,הגדולת,
 תרשים. ע"י יהודה ר' של דעתו אתנמחישמ.

 יהודה: ר' שידעתו
. י י -

עשיר חוריןבןעניהפחות
 מנכסיושירדסתםשבעניים

 ? שמעון ר' אומר ומהמ.

 כפחותים - עניים מנכסיהם, שירדו חורין בני הם כאילו אותם רואים - עשיריםת.

 ? שמעון ר' לפי העשירים איפוא, יקבלו, מהמ.

 מנכסיהם. שירדו חורין כבני רקת.

 ? והענייםמ.

 שבעניים. כפחותים רקת.

 שבהם". "כפחותים ד"ה ברש"י, גם עיינו ? המתבייש או המבייש לטובת זההאםמ.

 . ל ק ה ל שבעניים, פחותים : רש"י אומר וכן המבייש,לטובתת.
 תרשים. ע"י שמעון ר' של דעתו אתנמחיש,
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 שמעון ר' שלדעתו

 בושתדמי

עשיר חוריןבןעניהפחות
 מנכסיושירדסתםוכבעניים

 ? לר"מ יהודה ר' בין מה לזה. זה הנ"ל החכמים דברי את עתה נשווהמ.

 וקטן. גדול בין מחלק יהודה ר' ואילו בושת, לתשלום ביחס כולם את משווה מאירר'ת.

 מאדם שונה או - שווה יהיה אם התשלום, של העיקרון על מחלוקת איפוא, ביניהם,ישמ.
 ? ר"ש של דעתו דומה אלו משתי דעה לאיזולאדם.

 כולם. את שמשווה כר"מ ולא לקטן, גדול בין מבדיל הוא שגם יהודה, ר' שללדעתות.
 ? יהודה ר' של מזו ר"ש של דעתו שונהבמהמ,
 אצל הן התשלום את מפחית ר"ש ואילו בושתו, לפי אחד לכל תשלום קובע יהודהר'ת.

 להקל. העניים, אצל והןהעשירים
 ? משנתנו אומרת מה מתניתין", "מני הגמרא לשאלת עתהנחזורמ.
 והמתבייש. המבייש לפיהכלת.
 ? דבריה את לדמות איפוא, יש, מילדברימ.
 שמעון. ר' לדברי ואף יהודה, ר'לדברית.
  נינהו". הדדי "בהדי עד . . מני". ")השתא( בגמרא הלאה עתהנקראמ.
 הם. שווים שכולם )אומר( מאיר ור'בייש" והמת- המבייש לפי "הכל שנתה משנתנו : ר"מ אם ? )משנתנו( כמי עתה ומבאר()קוראת.
 ? מאיר ר' של דעתו לבין משנתנו בין השוני עיקרמהומ.
 שווים כולם ר"מ לפי ואילו לכבודו, בהתאם בושת דמי אדם לכל משלמים משנתנולפית.

 לתשלום.ביחס
 עד בגמרא כך ואחר ע"ב( )פ"ו הבאה במשנה קראו ? יהודה כר' משנתנו תהא לאמדועמ.

 בושת". לו"אין
 חייב, הסומא את המבייש - בהמשכה - שנתה משנתנו : יהודה ר' ואם ומבאר()קוראת.

 בושת. לו אין סומא : אומר יהודה ר'ואילו
 ? התשלום בעיקרון יהודה ר' לבין בושת בתשלום משנתנו דעת בין הבדל ישהאםמ.
לא,ת.
 ? ההבדל איפוא,במה,מ.
 פוטר. ור"י בושת דמי לשלם מחייבת משנתנו סומא, בבושת העוסקבדיןת.
 ? משנתנו לדעת דעתו דומה במה שמעון. ר' לאו אלא : למסקנה הגמרא מגיעהלפיכךמ.
 והמתבייש". המבייש לפי "הכל למשנתנו מתאים וזה לעני, עשיר בין מבדיל שמעוןרבית.
 הוא, שאף להו", משוי הדדי בי לאו נמי "דאיהו שמעון": ר' "אלא ד"ה רש"י, אומרוכןמ.

 משנתנו את ולהעמיד זה את לדהות מנסה הגמרא אולם יחד. כולם את משווה אינור"ש,
 ובארו. תרגמו ליהע, "יהבינן עד קראו יהודה,כר'
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 - בושת לו אין סומא יהודה ר' אמר כי יהודה(, )משנתנו.'כר' יהודה ר' תאמראפילו
 .. . לו. -נותנים לו לתת אבל ממנו,לקחת

 ? ממנו לוקחין איןאימתי
, משלם. הוא אין - אחריםכשבייש
 ? לו נותניןואימתי

 לו. משלמים -כשביישוהו
 ? ע"א פ"ו בדף במשנתנו שנאמר למה מתאים זההאם
 חייב; הסומא את המבייש אומרת: שם המשנה שהריכן,

 והסבירה הכי" שנא "ולא עד הלאהקראו
 נאמר ולא פטור, שבייש חייב,.וישן הישן את בסיפא'המבייש שנאמר מכיון והלא)קורא(
 ביניהם(. הבדל )שאין כך שונה ולא כך שונה שלא משמע פטוה, שביישסומא

 כך הבדילה ולא שבייש ישן לבין שנתבייש, ישן. בין מבדילה שהסיפא מאחר)מסביר(
 חייב. ובשניהם למבייש, המתבייש בין הבדל אין שבסומא להסיק, ישבסומא,
 ? להבדיל אין ובסומא לזה זה בין להבדיל יש בישן מדוע ? שבדבר הטעםומהו

 מדעת. ואת עושה המבייש סומא ואילו הוא, גמור אונס - המבייש שישןלפי
. המסקנה. אתקראו

 כר"ש. שמשנתנו ומחוור הדבר ברור אלא - היא ר"ש מתני' מחוורתאאלא

 הלוח תרשיע'על בעזרת הראשון הקטע עלחזרהי(
 הלה. על תרשים בעזרת ,כלמדנו הגמרא דברי אתנסכם

 והמתבייש המבייש לפי הכל : א ש יר
 פטור - שבייש וישן חייב הישן את והמבייש הסומא את המבייש : א פ יס

 ועני עשיר'
שיים
 לרישא, סתירה - בושתבדמי

ר'יהודה:
 לפיהגדול
 הקטןגודלו,
 לרישא התאמה - קוטנולפי

 איןסומא
 לסיפא סתירה- בושתלו

 גם סובראולי
 שה- יהודהר'

 אתמבייש
 חייבהסומא
 פוטרוהוא
 הסומא אתרק

 לסיפא סתירה-שבייש?
 שביישישן

 האפטור,
חייב. - שביישסומא

 שמעון:ר'
 גבףעשים
 שירדוחורין

מנכסיהם,
 כפחותיםעסיס
 לרישו התאמה--שבהם
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 התלמידימ ע"י השני.רהסברתו הקטע קריאת4(
 וטשנה החכם הש )מי "בעליה" הם מי לברר, ומנסה ברייתא כך אחר מביאההגמראמ.

 ובארו. "מני" עד קראואותה(.
 נותן הגדול, את ובייש הקטן את לבייש נתכוון : הכמים ששנו זו( )לברייתא לזה שנהמית.

 בושתו דמי חורין לבן נותן חורין, בז ובייש העבד את לבייש קטן, של בושתו דמילגדול
 עבד.של

 ? זה בדין העיקרמהומ.

 בושתו דמי לב' נותן א', של מזו  מרובה שבושתו ב', את ובייש א' את לבייששהמתכווןת.
 הכוונה. אחר שהולכים מפני בלבד, א'של

 נינהו". הדדי "בהדי עד קראו זו. ברייתא מתאימה חכם איזה של לדעתו עתה,נראהמ.

- קטן )לפרש( בדעתך עלה ר"ש, ולא יהודה ר' ולא ר"מ לא )הברייתא(, כמי -מנית.  
 איש כי ל"ג, ב'.י"ט, בשמואל הכתוב אומר )וכן בנכסים, גדול - גדול בנכסים,קטן
 )שווים(. כאחד כולם אמר הלא ר"מ, אם עשיר(. - מאד הואגדול

 ? בנכסים ולקטן בנכסים לגדול קראנוכיצדמ.

 ועני.עשירת.

 ? העני את המבייש מאשר יותר ישלם העשיר את המבייש האם ר"מולפימ.

 שירדו חורין בני הם כאילו אותן רואין כולן כי שווה, באופן ישלמו שניהםלא,ת.
מנכסיהם.

 ? הזאת הברייתא אומרתומהמ.

 עשיר של בושתו שדמי כלומר )עני(, קטן של בושתו דמי )לעשיר( לגדולשנותניםת.
 עני. של בושתו לדמי שוויםאינם

 ? יהודה כרי משנתנו תהא לאמדועמ.
 !"  התשובה את בגמראקראו

 הלא הברייתא( )בעל הוא יהודה ר' ואם ; בושת לעבדים אין אמר הרי יהודה, ר'ואית.
 בושת. לעבדים שאיןאמר

 ? כר"י הברייתא תהא לא איפוא,ומדוע,מ.

 לעבדים יש כי איפוא, יוצא, עבד. של בושתו דמי חורין לבן נותן : אומרת הברייתאכית.
בושת.

 ובארו. "פטור" עד קראו ? שמעון כר' הברייתא תהא לאומדועמ.

 פטור. זה את ובייש זה את לבייש נתכוון : אמר  הלא שמעון, ר'ואםת.

 ? שמעון ר' לפי חייב יהא המביישמתימ.

 פטור. שמעון את ובייש לראובן נתכוון אם אבל לביישו, שנתכוון האדם את בייש אםרקת.

- כקטלא ומתרגם(: )קורא דעתו. את מנמקת עצמה הגמרא ? שמעון ר' של הטעםמהומ.  ו ל ארב )שתחילה לו"( "וארב ד"ה R"y, ע"ס סנהדרין, רש"י )ראה לו שיתכווןעד - עליו וקם ו ל ב ר א ו שכתוב לו, שיתכוון עד חייב( )אינו רוצח מה ברוצח,כמו 
 במ- והחזיקה ידה ושלחה שכתוב לו, שיתכוון עד ג"כ בושת אף להרגו(, קם כךואחר
 מה התנאים. לשלושת הברייתא בין הניגוד את נסכם עתה לו. שתתכוון עד -בשיו
 ? הברייתאחידשה

 עד לתלמידים לותר צורך אין לפיכך התשובה, מסתיימת היכן כאן, להצחין יוכל בינוני תלמידגם*
 לקרוא.היכן
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 קטן. של בושתו דמי' לו נותן הגדול, את ובייש הקטן את לביישנתכווןת.
., עבד. של בושתו דמי, לו נותן בן-חורין, ובייש העבד את. לביישנתכוון

 . ? כר"מ הברייתא תהא לא מדועמ.

 שווים. בושתם ודמי ועשיר(, עני )'-- לגדול קטן בין מבדיל ר"מ איןכית.

 ? כר"י הברייהא תהא לאמדועמ.

 בושת. להם שיש משמע הברייתא של ומסיפא בושת, לעבדים שאין סובר ר"יכית.
 ? כר"ש לאומדועמ,
 ואילו שבוייש, יש הא לאותו הכוונה כשהיתה רק בושת תשלום מחייב ר"שכית.

 ובמחברת(. הלוח על )רושמים כזאת. כוונה ללא גם בתשלום מחייבתהברייתא
 יהודה" ר' מ"לעולם קראו- ? כיצד יהודה. כר' הברייתא את ליישב דרך מצאההגמראמ.

 בהן". "שיימינןעד
 לעבדים אין יהודה ר' שאמר ומה הברייתא(, )בעל יהודה ר' )באמת( לעולם)מתרגם(ת.

 בהן. שמין - לשום אבל להם, לתת זהובושת,
 בהו". "שיימינן ד"ה ברש"י,עיינומ.
 זה. חורין לבן יתן שומא ואותה זו, בושת לו ויעשו זה עבד יתרצהבכמהת.
 דמי להם משלמים שאין רק, כובר הוא מתביישים. אינם שעבדים סובר, יהודה ר'איןמ.

 להסכים כדי לוקה עבד היה כמה להעריך, אפשר מתביישים, שהם ומכיווןבושת,
 ? זו סברה ע"י נשיג מה חורין. לבן יינתן זה וסכום אותו,שיביישו

 לו נותן - חורין בן ובייש העבד את לבייש שהמתכוון' סובר, יהודה ר' שגםשייתכןת.
 עבד. של בושתודמי

 ממש". "קטן עד הלאה קראו הברייתא. את להעמיד יוכל מאיר כריואףמ.

 סובר אתה האם ; מאיר ר' )הברייתא( אפילו תאמר )תרץ( לאמור רצית ואם)מתרגם(ת.
 ממש. קטן - וקטן ממש, גדול - גדול ! לא ? בנכסים קטן - קטן בנכסים, גדול -גדול

 ? מאיר ר' של דעתו מהי ? מאיר כרי הברייתא תהאמדועמ.

 )לעני(, בנכסים ולקטן )לעשיר( בנכסים לגדול בתשלומים הבדל שאין סובר מאירר'ת.
 שאין מאיר מר' שמענו לא בזאת - ממש וקטן ממש לגדול שהכוונה נבאר אםאבל

 אחרון פרט עוד לגדול. מאשר פחות משלמים שלקטן יודה הוא גם ובוודאיהבדל,
 המשנה. עד הלאה קראו הגמרא.מבררת

 ? בושת לו יש קטן כלום ? הוא בושת בר וקטן)קורא(ת.

 ? התשובהומהימ.

 אותו שמביישים ג"כ כאן ומתבייש, אותן שמביישים פפא, רב שאמר כמו )כן(,איןת.
ומתבייש.

 ברש"י. עיינו ? פפא רב זאת אמרהיכןמ.

 ב'. בעמוד כתוב זה )לפנינו(, לקמןת.

 ומיכלם". ליה "דמכלמו ד"ה ברש"י, עיינו ? מתבייש כבר שהקטן לקבוע אפשר איךמ.

 מצטער. - בה אותו ומכלימין בושת לו שמזכיריןת.
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 הלוח. על ונרשום התשובות שתי את עתהנסכם
 )בשנים( הגדול את ובייש הקטן את לביישנתכהן
 )בשנים( קטן של בושתו דמי לגדולנותן

ו)
 ןסתירה

4,
ר"מ

 הם שונים וגדול קמן אבל שיים, ועניעשיר
בבושת.

 הלזח על תרשים בעזרת השני הקטע עלחזרה)5(
 סוגיתנו, של השני בקטע הגמרא דברי את הבא התרשים בעזרתנמחיש

 ברייתאה
 א פ יס א ש יר

 חורין, בן ובייש העבד את לביישנתכתן הגדול, את ובייש הקטן את לבחשנתככן
 עבד. של בושתו דמי חורין לבןנותן קטן של בושתו דמי לגדולנותן
 עשיר(. - גדול עני, -)קטן

הסתירות  ןן ןן
סתירהסתירהסתירהסתירה

ו"
וו אח לבייש  המתפיו : ש "ר

*  בושת. לעבדים אין : י "ר בושת. בדמי שיים ועני עשיר : מ "ר

 לבין: הברייתא בין הסתירותיישוב
 אבל להם, לשלם - בושת לעבדים אין : י "ר ממש. גדול - גדול ממש, קטן - קטן : מ "ר

 מתביישים, הם - בושת לעבדיםיש כאשר מתביש אם כן, הוא? בושת ברוקטן
 העבר יקח כסף כמה )לשום(, להעריךואפשר בושה, לו הגורם דבר לומזכירים

 שיביישוהו. שיסכיםכדי

 ועב1דזת17אל1ת)6(
 בושת.וענה דמי תשלום בדבר שבברייתא הדעות שלוש תוכן את תרשים ע"יהסבר1,

 : הבאות השאלותעל
 ? משנתנו דעת מתאימה הדעות משלוש לאיזו)א(
 1 המשנה לדעת  מתנגדת  הדעות  משלוש  דעה איזו)ב(
 השאלות את לנמת אפשר הכיהתה  לרוב  מובן יהב החומר  כאטר , ה י י נ ש ה ר 1 הל

 : הבאהבצורה

 ? כבשופט בוחר היה חכם באיזה שנתבייש, עני)א(
 ? כבשופט בוחר היה חכם באיזה שנתבייש,עשיר)ב(
 ? כבשופט בוחר היה חכם באיזה העני, את שביישאדם)ג(

 וכו', עבד המבייש שנתבייש, או שבייש סומאוכן
 ז יהודה כר' משנתנו תהא לא מה מפני2.
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 חורין בן ובייש עבד לביישנתכתן
 עבד וחל בושתו דמי חורין לבןנותן

ו)
סתירה

ר"י,י
 מתביישים, הם אבל בושת, מקבלים עבדיםאין
 שלהם. הבושת את שמיןולכן
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' ? ר"ל לדעת המשנה דעת שווה עיקרון לאיזהביחס3.

 כר"י המשנה את ליישם הגמרא נסתהכיצד4.
 ? ר"י( תימא "אפילו המתחיל )בקטע.

 אינו אף אלא "שלם, שאינו רק לא שסומא סוברת, שמשנתנו הגמרא הוכיחהאיך5ל
 י ? בושתמקבל

 ? וכו' לבייש" נתכוון "ת"ר הברייתא מחדשתמה6.

 ? בסוף בארה וכיצד בהתחלה הנ"ל בברייתא וגדול קטן הגמרא בארהכיצד7.

 ' ? הברייתא של השני הביאור מאיר לר' נוח,מדוע8.
.. 

 ? עבד בבושת יהודה ר' של דעתומהי9.
 ? יהודה ר' לפי אפילו עבד של בושתו יעריכואימתי10.
 ? שמעון כר' הברייהא להעמיד אי-אפשר מהמפני11.
 התשובה. את גם ובאר ?" הוא בושת בר :"וקטן במלים הפותחת השאלה אתהסבר12.
 שנא ולא הכי שנא דלא מכלל מדקתני, והא תימאס אפילו מני, השתא : המלים אתבאר13.

 ליה דמכלמו נינהו, הדדי בהדי נמי, הכא ליה, דמינוין עד דעתך, מלקא קאהכי,
 ' .ומיכלם.

 ממנו לקחת בושת לו אין הם, שווים כולם ? משנתנו כמי : הגמרא בלשון תאמרכיצד14.
 אבל לתת רצחה, כמו )הדין(, לזה שנה מי הדבר, ברור אלא לו, נותנים לתתאבל

 ומתבייש. אותו שמביישין ? סברת כלום להם, מעריכיםלהעריך
 ה"נ. אב"א, מ"ט, קס"ד, : התיבות ראשי אתבאר15.
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