
 לדוגמאשיעור

 ע"ש, ל"ה דף ב"", -ב הדר" "שומא וגיא סב
 ע"ב ה"ה דף "השובר" מתנ" עד נהרדעי" אמרי "מ

 הסוגיאמבנה
 הדר שומא ברע ואמימר נהרדעי מחלוקת ראשהקטע
 -- לו ,נמו )א( : מקרים חמישה דאגביהו, הם כיסופא "מחמת עדמ"פשיטא" עתיקטע

  1DW י( לה-לאשה. '~סו ה( במתנה. מהבא אורתא זבנה, )ב( הוגושמה
 בחובו איהו אגביה )ה(מינה,

 מתני'. עד מ"אימת" שלישיקטע

 המתודיהמבנה
 הכנה ,ריחתה(
 והסברו הראשת הקטע קריאתט(
 ותשובות ,מאלות תוך המורה ע"י והסברו תרגומו א-ב, העמי הקטע קריאת)ח
 בטבלה סיכום וביאורו, ג-ד השני הקטע קריאת אושא, ותקנת מלוג נכסי המושג בירור)4(
 א' למקרה והשוואתו השני הקטע קריאת)5(
 וביאורו הקטע קריאת השלישי, לקטע הכנה שיחת)6(
 וסיכום. חזרה שאלות)7(
 השיעור. לפני הלוה על לרשום יש וביאורן הקשות הארמיות המליםאת

 הכנה שיחת)1(
 ? שומא על כבר למדנו היכן שומא, בדין נעסוק זהבשיעורנומ.
 האפדן את להחזיר שיש נחמן רב פסק הנזמים, נמצאו כאשר )כיפי(, הנזמיםבמעשהת.

 היא נחמן רב שדעת הגמרא וחשבה הנזמים, לבעל נמסר שכבר אע"פ לבעליו)ארמון(
 חוזרת.ששומא

 "שומא"? פרשנוכיצדמ.

 למלווה. בית-הדין ששמו לווה נכסי : שם מסביררש"ית.

 ? למלווה הלווה נכסי את בי"ד )מעריך( שםמתימ.

 לא אז גם ואם בתביעה, ביה"ד אל המלווה פונה במועדו, החוב את הלווה שילם לאאםת.
 ונותן שוויים את מעריך שלו, ניידי דלא נכסי את ביה"ד מפקיע חובו, את הלווהפורע

 החוב. לסכום בהתאם מהם הלקלמלווה
 הדר"? "שומא הסברנווכיצדמ.
 בחזרה ולקחת החוב את למלווה לשלם הוא רשאי כסף, הלווה מצא אם חוזרת.השומאת.

 רכושו.את
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 והסברו הראשון הקטע קריאת)2(
 ? נהרדעא בי"ד הכמי של דעתם מהי : וענו "פשיטא" עד נהרדעי" מ"אמרי קראומ.
 שנה. תוך השומא חוזרת לדעתםת.
 ? תנאיםבאילומ.
 מיום חודש 12 תוך ההלוואה את להחזיר הזכות הלווה בידי : מקודם שלמדנוכמות.

 בחזרה. ולקבלם למלווה נכסיושנמסרו
 ? זה מעין דין בתורה מצינוהיכןמ.
 כ"ט(. כ"ה, )ויקרא, גאלתו" תהיה "ימים : חומה בערי בית מוכרבדיןת.
 ? אמימר דעתמהימ.
 בחזרה ולדרוש חובו לשלם הזכות ללווה ישנה תמיד : כלומר לעולם, הדרשומאת.

 נכסיו.את
 ? ההלכה פסקומהומ.
 לעולם. הדרשומאת.
 ?והנימוקמ.
 הטוב. את לעשות אדם ב י י ח והטוב", הישר "ועשית : שנאמרמשוםת.
 ? השדה תישאר מי ביד הדין שורת לפי כי הדין, משורת לפנים הוא זהדברמ.
 לחלוטין. אותה שקנה המלווהבידת.
 כדין. שקנה השדה את המלווה מחזיר והישר, הטוב עשיית על שנצטווינו מאחראבלמ.

 והסברו תרג1מ1 א-ב, השני הקטע קריאת)3(
 ונתרגם. מיניה" "דאתית עד מ"פשיטא" שומא, בדין מיוחדים מקרים כמה עתהנקרא
 חובו לבעל הנכס אותו ושם הוא והלך הלווה נכסי חוב לבעל שמו : )ברור( הדברפשוט
 באת. שמכוחו מבע"ח עדיף אתה אין : השני חוב לבעל אומריםהוא,
 ולאחר בחובו, שלו למלווה זו שדה ומסר המלווה והלך למלווה הלווה שדה את נתנואם
 כנגדו יטען מה - שדהו את בחזרה ולקבל חובו לפרוע ורוצה הראשון הלווה באזמן

 ? השניהמלווה

 הראשון. המלווה מיד אלא מידך, לא השדה אתקבלתי
 ? השני למלווה לו נענהמה
 הראשון. המלווה של מזה עדיף כוחךאין
 עריפת". "לא ד"ה ברש"י,עיינו
 קבל אתה אף והטוב הישר ועשית משום מעותיו ויטול מחזירה שהוא כשם)קורא(
 )והחזירה(. הראשונים מהבעליםמעותיך
 : דרושה( היא אם המורה, )בעזרת ומתרגם לאשה" לה "שמו עד אורחא" מ"זבנהקורא
 על ולא ירדו הקרקע דעת על מלכתחילה אלה ודאי במתנה, נתנה או הורישהמכרה,
 הבסף.דעת
 יוכל האם שלישי, לאדם מכרה שומא, לפי מהלווה השדה את שקבל החוב, בעלאם

 ? השדה את לי ולהחזיר המחיר את לקבל עליך : לו ולומר השדה קונה אל לפנותהלווה
 במחירה. ולא בקרקע מעונין אני : לטעון יוכל הקונה כילא,
 קונה. היה לא בכסף, מעונין הקונה היהאילו
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 את אנו מוציאים החוב, לבעל השדה את העביר המלווה כאשר הקודם, במקרהומדועמ.
 ? מידוהשדה

 לו מוחזר הכסף והרי לו, חייבים שהיו הכסף מחמת לשדה ירד השני החוב בעלכית.
 הראשון. הלווהע"י

 כדין דינו בחייו  הוריש אם  שדווקא פוסק  )הרעש ליורש  השרה את מסר בע"חועםמ.
 או ומחזיר(, - הוא המוריש במקום שממילא, היורש אבל במתנה, הנותן אוהמוכר
 ? השדה את מהם להוציא הלווה היוכל במתנה,נתנה

 שהיה כסף מחמת ולא הקרקע לשם לשדה שירדו לפי כקונה, דינם הם שאף מאחרלא,ת.
 להם.מגיע

 : תיאורית בצורה האחרונים המקרים ארבעת אתנרשוםמ,

 חוור אינוהשדה  חוזרהשדה
שדהשוהשוה

4ליה - - שני מליה ראשון-4- מלרה  4 .' קונה-
 ' ן _. החוב ומי--,-

 ן
שדהשדה

 מלמה4ליה,_,שדה1
 שדה

 מתנה מקבל-4-

 אושא, ותקנת מלוגע ענכסי המושגבירור)4(
 בטבלה סיכום' ובאורו, ג'-ד' השני הקטעקריאת

 ישנה אולם מתנה. ומקבל יורש לוקח, מלווה, לגבי השומא דיני מהם עתה, עדראינומ.
 להסביר כדאי שנייה בפעם )בלימוד מלוג" "נכסי - והיא הקרקע העברת של צורהעוד

- ברזל"( צאן "נכסי ענין גםלתלמידים  ברשותה נכסים לה ויש לאיש הנשאת אשה 
 ברשותה. נשארת והקרן פירותיהם, את אוכל הריהו הבעל, לרשות אותם העבירהשלא
 כשנשאת השדה. את לאשה ושמו חובו את שילם לא והלווה כסף האשה הלוותהוהנה
 את ומחזיר הלווה בה האשה של מותה לאחר הפירות. את הבעל יקבל לאישהאשה
 מה ראה ? זאת לדרוש היוכל השומא. שדה את חזרה לקבל מנת על לבעל,המעות
 זה. במקרה הגמראאומרת

 רק בגמרא לקרוא לתלמידים נותן )המורה - )ונשאה( ואינסיבא לאשה לה שמו)קורא(ת.
 )אינו מיהדר לא )הוא(, הוי לוקח אשה בנכסי בעל ג'( למקרה  השייכות המליםאת

 שלוקח ובשם  הוא,  לוקח אשתו בנכסי בעל נישאה, והיא לאשה שדה שמו אםמחזיר(.
 להחזיר. חייב אינו הבעל כך מחזיר,אינו

 זכות כל לבעל היתה לא התקנה לפני באושא. כשהיו הסנהדרין חכמי התקינו זהודברמ.
 איבה משום אבל פירות. לאכול רק דשאי היה והבעל האשה, רכוש שהוא הקרקע,בגוף
  ראשון בלוקח  הבעל  שייחשב  החכמים התקינו  המשפחה( בני בין שנאה  תהיה)שלא
 בשומא. אשתו שקיבלה השדה את מידיו להוציא יכולים אינם ולכן הקרקע,בגוף

 למלווה שלה השדה את שמו חובה, את פרעה ולא לוותה האשה : הפוך במקרה יהיהומהמ.
 אשתו. שדה לפדות ורוצה המלווה אל הבעל בא עכשיו ומתה. לאיש נישאה כךואחר
 השייכות המלים את רק בגמרא לקרוא לתלמידים נותן )המורה הדין. מהו בגמרא,נקרא
 זה(.למקרה
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 ראשה מינהשמות,
 )שמי

 בעל ומתה, )ונשאה( ואינסיבא שלה( חוב לבעל שלה השדה את
 לו(. מחזירים לאין ליה מהדרינן ולא . . . הוא לוקח אשתובנכסי

 לפדות. יכול ואינו כלוקח. הוא. אבל: השדה, את לפדות רשאי היה כיורש, היה'אילומ.
 . טבלה: בצורת האחרונים המקרים שני אתנרשום

הנימוקהדין לפדותהמבקשהמליההליה

זיר. יכולאינו הבעל מידראובןאשה ראובן1.

 ~ן:,י:,י,~:ימנ "יירייומ"""יינן ",";
 א' למקרה והשוואתו ה' השני הקטע קריא,תי(

 "ומאימת". עד איהו" "אגביה בגמראקראומ.

 המורה בהדרכת הקשות. המלים את המסביר המורה, בהדרכת - קוראים)התלמידיםת.
 מיהדר "לעיל : מסביר והמורה בחובו" איהו "אגביה ד"ה ברש"י, גם התלמידיםקוראים
 שאין למקרה היינו לשומא, ביחס קודם מדובר היה שבו לענין חוזר -:הוא שומא"גבי
 למלווה(. חובו את לשלם ללווהכסף

 ? לפנינו כאן מקרה איזה כן, אם הדרושים( ההסברים)אחרימ.

 יפנה שהמלווה חיכה לא הוא חובו, את לשלם כדי כסף לו שאין ראה, הלווהכאשרת.
 חובו, לסכום השווה ממנה חלק למלווה וימסור שדהו ישום הדין ובית הדין,לבית
 הזה. החלק את לו מסר בעצמו הואאלא

 ? כך אחר קרהומהמ.
 בחזרה. שדהו את ולקבל למלווה לשלם ורצה כסף, הלווה השיג כךאחרת,
 ? לא או השדה את לו ולהחזיר הכסף את לקבל המלווה על - זה במקרה הדיןומהומ.
 אומר, ואחד להחזיר, צריך שהוא אומר, אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת כאןישת.

 להחזיר. צריךשאיננו
 ? להחזיר צריך שאינו האומר, של הטעםמהומ.
 חובו לתשלום השדה את לו מסר שהוא מכיוון : ממש מכירה היתה זו כי סובר,הואת.

 החוב. במחיר השדה את לו מכר הריהו הטוב,מרצונו
 ? ללווה השדה את להחזיר צריך שהמלווה האומר, של הטעםומהומ.
 ישום הדין ושבית לדין אותו שיתבעו חיכה לא הוא ממש, מכירה זו שאין סוברהואת.

 לשלם; במה לו שאין שיתפרסם רצה ולא התבייש שהוא מפני למלווה, שדהו אתוימסור
 למלווה. שדהו את למכור גמורה החלטה בלבו היתה לאולכן

 השדה. את להחזיר צריך איננו שהמלווה הואהדיןמ.
  הבא(.  לבירור מיוחד שיעור להקדיש  בדאי מתקדמת)לביתה

 - דידיה חוב לבעל ושמה איהו ואזל חוב לבעל ליה "שמו לעיל בגמרא עכשיועיינומ.
 ? כאן מדובר מקרה באיזה מיניה". דאתית מגברא אתה עדיף לא ליהאמרינן'

 והמלווה, למלווה, ומסרה שדהו את שם הדין ובית למלווה, לשלם כדי כסף היה לאללווהת.
 קיבל. שהוא השדה את האהרון לזה מסר שלו, למלווה לשלם כדי כסף היה לא לושגם

 ? זה במקרה הדיןומהומ,
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  החוב את לשלם רוצה הוא אם הראשון, ללווה השדה את להחזיר צריך השגיהמלווהת.
בכסף.

 השני( הלווה )שהוא הראשון המלווה על רק ונחשוב הראשון הלווה את לרגענשכחמ.
  המקרה  ובין - הוה  המקרה בין דמיון יש האם מלווה(, פשוט )שהוא השני המלווהועל

 ?שלפנינו
 היה לא וכסף למלווה, כסף לשלם חייב הלווה היה פה וגם שם גם  מלא,  דמיון ישכן,ת.

 חובו. במקום השדה את מסר והוא -לו
 ? האלה המקרים שני בין הבדל ישובדיןמ.
 הדין המורה, שאמר וכפי מחלוקת, ישנה וכאן השדה, את להחזיר המלווה צריך שם !כןת.

 השדה. את  להחזיר צריך  שאיבנוהוא
 המקרים בשני הדין גם שווה להיות צריך הרי מלא, דמיון יש מקרים שני בין אםאולם,מ.

 אחד הם דומים בכל לא שהמקרים הוא סימן בשניהם, שווה איננו הדין ואםהאלה,
 ? האלה המקרים שני בין ההבדל איפוא, מהו,לשני.

 השדה. את השני הלווה קבל שממנו ראשון, לווה גם היה הראשוןבמקרהת.

 יש פלוני לאדם ; אומרים אנו כאשר הדין. על הזה ההבדל משפיע איך רק, נראהנכון,מ.
 על זכויות הזה לאדם שיש אומרת, זאת וכדומה(, פירות, שדה, )בית, משייםרכוש
 להשביר או -  הפירות את לאסוף השדה, את לעבד בבית,  לגור יכול  הוא היינו,הרכוש,

 מוסר הזה האדם ואם ונדומה. - הפירות את למכור אותם, למכור השדה, ואת הביתאת
 ? לו מוסר בעצם הם מה -- לשני רמשואת

 הזה. הרכוש על זכויותיואתח,
 ? שלנו במקרה שדהו על ללווה היו זכויותאילומ.
 הכלל. מן יוצא בלי הזכויותכלת,
 ? חובו בתשלום למלווה מסר הוא מהולכןמ.
 הזכויות.כלת.
 ? הקודם במקרה השני, ללווה היו זכויות ואילו להחזירו. הזכות גם לו נשארה לא כןעלמ.
 הראשון. הלווה ע"י לו שנמסרוהזכויותת.
 ו השרה על כלשהי  ובגת הראשון ללווה לו נשארההאםמ.
 בכסף. חובו את ישלם אם השדה, את  להחויר הוכותבן,ת.
 למלווה חסרה זכות איוו ולבן,  וו, להזרה לסרב הזכות איפוא, היתה, לא השניללווהמ.

 1השני
 חובו. ישלם אם הראשון, ללווה השדה את להחזיר  לסרב  הזכותת.
 אומרים - מיניה דאתית מגברא את עדיף לא ליה אמרינן : הגמרא שאומרת מהוזהומ.

 מגברא זכויות( יותר לך אין היינו טוב, יותר )אינך את עדיף לא השני( )למלווהלו
 השדה(. על הזכות את קבלת שממנו היינו ממנו, בא שאתה )מהאדם מיניהדאתית

 האלה. המקרים בין ההבדל את עכשיותסכמומ.

 לו היתה ולא הראשון מהלווה השדה את השני הלווה קיבל א' בעמוד המתוארבמקרהת.
 הזכות את למסור היה יכול לא הוא ולכן הראשון, ללווה השדה את להחזיר לסרבהזכות
 ב' בעמוד המתואר במקרה הוזר. השדה כי איפוא, הוא, הדין השני. למלווה גםהזאת
 אותן לדרוש הזכות גם לו נשארה ולא השדה, על זכויותיו כל את למלווה הלווהמסר

 חוזר. השדה אין ולכןבחזרה,
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 הלווה לידי השדה בא א' שבמקרה כך, ע"י הסברנו הנ"ל המקרים שני בדין ההבדלאת
 עכשיו נתעלם השדה. על המלא השליט הלווה היה ב' ובמקרה הראשון, הלווה מידיהשני

 יב שימו האלה. המקרים שני שבון בדין זה להבדל אחר, ביאור ונחפש זומעובדה
 איך ב'. ובמקרה א' למלווה,במקרה השדה מסירת את הגמרא מתארת שבהםלבטויים
 א'? במקרה הגמראמתבטאת
 ה. דירי חוב לבעל ושמה איחו ואזל חע לבעלשמומה
 בץ שקרה הגמש מחמאתשיך
 בחובר איהואגביה
 ? זאת תתרגמוואיך
 השדה. קבלת ע"י חובו את לגבות שלו חוב לבעל נתןהוא
 ? אלה ביטויים שני בין ההבדלמהו

 השני ובביטוי )ושמה(, "שומא" המלה ונזכרה , ך ל ה א ו ה ש נאמר הראשוןבביטוי
 "שומא", המלהחסרה

 ? חוב לבעל שדה לשום מוסמך בכללמי
 דין.בית
 א'? במקרה "שומא" המלה מהזכרת להסיק איפוא, אפשר,מה

 השני. למלווה אותה שם דיןשבית
 ב'? במקרה "שומא" המלה מהעדר להסיק אפשרומה
 דין. בית ע"י לא השדה את לו מסרשהוא
- הדר" "שומאהדין  ? מובר הוא מקרה איזה על 
 דין. בית מעשה על היינו "שומא",על
 וב'? א' במקרים בדין ההבדל את עכשיו תסבירואיך

 עליו חל ולכן דין, בית מצד "שומא" השני למלווה השדה במסירת גם היתה א'במקרה
 הדין הזה במקרה חל לא ולכן שומא, בכלל היתה לא ב' ובמקרה הדר", "שומאהדין
 הדר.שומא
 והריטב"א(. הרמב"ן הרמב"ם, לפי הוא השני וההסבר מקובצת, שיטה לפי הוא הראשון ההסבר)הערה:

 כביאורו הקטע השלישי-קריאת לקטע הכנה שיחת)6(
 השונים השלבים סדר וזהו דין, בית בעזרת החוב בגביית מיוחד שלב היאהשומאמ.

 החוב.לגביית

 הרה לבית שטרהחצ את ממש המלתה דין. בית ע"י השטר קיום)י
 בהן וכשמצא, נכתות. הן הזה השטר על העדים חתימות אם חוקר הדקובית

 "הקיום", את וכותב כנכון, אותו מאשר היינו השטר, את "מקיים" הואנכונות,
 האישור. אתהיינו,

 בית דורש מקויים, הוב שטר דין לבית ממציא המלווה כאשר . ן י ד ה ק ספ)ב(
 למלווה. לשלם מהלווההדין

 לבית בא ולא זה, דין פסק על מערער הלווה אם . א ת כ ר ד א ר ט ש ת ב י תכ)ג(
 לשלם, שעליו הדין פסק משהוצא יום 90 במשך ערעורו צדקת את להוכיח כדידין,

 מנכסי חובו את לגבות למלווה ורשיון הדרכה כתב היינו , א ת כ ר ד אכותבים
הלווה,
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 נכסי את בעצמו _לקחת הרשות למלווה עדיין אין בלבד אדרכתא בשטר . א מ וש)ד(
 המלווה הודיע שעליו הלווה, קרקע את ם י מ ש דין בית חובו. לתשלוםהלווה
 שווה מהקרקע חלק איזה זה, פי על ומחליטים ערכו את קובעים היינו דין,לבית
 החוב. לסכוםבערכו

 הזה החלק מכירת על יום 30 במשך הדין בית מכריז השומא אחרי . א ת ז ר כא)ה(
 יותר. שיתןלמי

 את לקחת רוצה והמלווה יותר, מישהו נתן למלווה, הקרקעמסירת)ו(
 לקרקע 4 1 ת 1 א ד י ר 1 מ 4 הדין ובית לאחר, קודם הוא זה, בסכוםהקרקע
 חובו. בסכום קרקע( לו נותן)היינו

 : האלה השלבים ששת את הלוח על עתהנרשום
 השסד קיוםג
 הדק פסקנ
 ערעורו להגחה הלתה סירב )הערה: הדין פסק הוצאת אחרי סם תא---90 רכ אדנ

 מיק אדרכתאכותבים
 שומאה
 השומא אחר יום 30 במשך -- א ת אכרזה.
 למלווה. הקרקע מסירתה
 שייכים מאימתי ויעה ? השדה פיחת את המלתה אצל מאימתי : שאלה מתעוררתועתהמ.

- ? הדין בית ע"י לו שנמסר השדה, פירותלמלווה  רבה. דעת בגמרא קראו 
 אדרכתא. שטר לידו שבא מזמן פירות אוכל שהוא סובררבהת.
 פירות לו שייכים שיהיו עד הדין פסק מהוצאת לעבור יכול זמן כמה - זו דעהלפימ.

 ?השדה
 יום.90ת.
 ? השנייה הדעהמהימ.
 דין בית ע"י האדרכתא שנחתמה מרגע כלומר לו", זכין בהתומיו עדיו אומר4אביית.

 בידיו. אינו עדיין שהשטר אע"פ פירות, לאכול זכאיהריהו
 ? רבא דעתומהימ.
 ההכרזה(. ימי )משנסתיימו אכרזתא" ימי שלימו"מכית.
 ? מסתיימים הםאימתימ.
 השומא. אחר יום30ת.
 ביותר מהמקדים - הסדר לפי הפירות, אכילת זמן על הדיעות את במחברת עתהרשמומ.

 . ביותרלמאוחר
 האדרכתא שטר על הדין בית חתימת מרגע - י י ב אא.ת.

 המלווה ליד האדרכתא שהגיעה משעה - ה ב רב.

 ההכרזה. ימי מסיום - א ב רג.
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 הלוח. שעל בטבלה הללו הדיעות שלוש את רשמומ.
 נירות המלווה אוכל מאימתי w15w-הדיעות, להסברטבלה

 בב"ד הלתהחטב
 עם90
-=' 

. - ,  )אביי( האדרכתאחתימת ' 
 ימסויים בלתי זמןפרק

 )רבהן למלתהמסירתה
 עם30

 ( א ב ר ) ההכרזה ימיסטם

 ם ו וסיכ חזרהשאלותה(
 וכף4 שממעט לתה ראשן : )כגץ הדר" "שומא של הדץ את דוגמא בעזרת הסבר)ח
 ? זה בדין לאמימר נהרדעי בין מה)2(
 ? לעולם הדר ששומא והטוב" הישר "ועשית מהפסוק מסיקים כיצד)3(
 הבאה: הטבלה את השלם)4(
 בשדההמחזיק ןהמלמההליה

 שמעון של חובובעלשמעוןראובן)א(
 משמעוןקונה"")ב(
 שמעון שליורשו"")ג(
 משמעון מתנהמקבל"")ד(
 רחל שלבעלהרחל ")ה(
 רחל של ובעלהשמעוןשמעון רחל)ו(

 לפדותהמבקש

 ? מלוג נכסי מהם)5(
 ? מלוג נכסי לגבי אושא תקנתמהי)6(
 חובו. לפרעון למלווה שדהו את בעצמו מסר הלווה : הבאים המשפטים אתהשלם)ד(

 מכיתן. ללווה חוזר השדה אין )א(דעה
 . מכרח ללטה תחר השדה י(דעה

 ראטףן -- )המקדים פירות המלתה אוכל מאימתי בדיך: הדיעות רשימת ערוך)ה
-והמאחר  אחרון(. 

 ? אכרזתא ומהי אדרכתאמהי)9(
 ואכרזתא. אדרכתא בדין הלווה חיוב בין הזמן הפרשי להסברת טבלה שרטט)10(
 ? הדין" משורת "לפנים בסוגיתנו נזכר דין לאיזה ביחס)11(

 לא מיניה, דאתית מגברא את עדיף לא נחות, דארעא אדעתא אינסיבא, : תרגם)12(
 שלים. מני מטיא, מכי כיסופא, מחמת הוא, מעליאזבוני
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 לדוגמאשיעור

 פרק,ף, מציעא, בבא -- האומנין" את "השוכרבסיגיא

 ע"א ע"ו די יו", מבעל טוב תמנע "אל, עד מהמשנה ע"ב ע"הדף

 הסוגיאמבנה
 האומתן את השוכר : המשנה ראשתקטע
 מבעלט" טוב תמנע "אל עד גמרא שניקטע

 המתודיהמבנה
 הכנה שיחת)1(
 ' רש"י בעזהת וביאורה המשנה קריאת)2(

 וחזרה סיכום)3(
 וביאורה התלמידים ע"י הגמרא קריאת)4(
 " טבלה בעזרת וסיכום חזרה)5(
 " והעמקה. לחזרה שאלות)6(
 השיעור. לפני הלוה על לרשום יש וביאורן הקשות הארמיות המליםאת

 הכנה שיחתט(
 ? פרקנו מהומםמ.
 האומניך את השוכרת.
 ? הבא פרק שם מהמ.
 הפועלים. את השוכרת.
 אומנים! של דוגמאות לי תנו' 'מ.
 סנדלר. חייט, נגר,ת.
 פועלים. סתם להם קוראים שאנו עובדים של אחדות דוגמאות סמנומ.
 בית. עוזרות חרושת, בית פועלי הנקיון, עובדי סבלים,ת.
 ? אומן זה מה כן, אםמ.
 מסויימת. למלאכה המומחה מקצוע בעל פועל היינו מלאכה, בעל זה אומןת.
 ? סתם פועל זה מהמ.
 מסויימת. למלאכה מומחה שאיננו עובדת.
 ? עבודתו שכר את לו משלמים מה לפי חרושת, בית פועל למשל פועל, שוכרים כאשרמ.
 עבד. שהוא הזמןלפית.
 לשלם אפשר מה פי על יום. שכיר הוא - עבודה ליום עצמו את משכיר כרגיל,פועל,מ.

 עבודתו? נכר אתלאומן
 י ד"ר של בתלמוד לעבודה בחוברת נעזרתי 60 ,מבעמוד ובשאלות 58 שבעמוד הטבלה בעיבודהערה:

 לפרקנה הולצברג ד. והמטיה
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 - לסנדלר הבגד, תפירת בעד - לחייט כגון עשה; שהוא העבודה בעד לו לשלםאפשרת.
 וכדומה. הנעליים, תפירתבעד

 אולם מסויימת, עבודה לגמור עצמו על מקבל הוא -ד "קבלן" האומן נקרא זהבמקרהמ,
 יום. שכיר להיות יכול הוא וגם עבודתו, זמן בעד לשלם אפשר כזה לקבלןגם

 וביאורה המשנה קריאת)2(
 ? הראשון הדין מהו המשנה. את עתה נקראמ.
 תרעומות. אלא זה על זה להם אין זה, את זה והטעו האומנין את השוכרת.
 עתה. עליו נתעכב ולא בגמרא לפרטיו יתברר המשנה של הזההחלקמ.

 ? השני הדיןמהו
 וכו'. החמר את שבר)קורא(ת.
 ? המרמיהומ.
 מטען. ידם על שמוביל חמורים בעל -חמרת.
 הקדר". "את ד"ה ובתוספות, ברש"י עיינו ? קדרומיהומ.
 עגלה. בעל - קרון בעל הוא שקדר מפרשרש"ית.
 "קדר"? כלל בדרך קוראים אנולמימ.
 קדרות.לעושהת.
 ? עגלה בעל כאן רש"י מפרש כן, אםמדוע,מ.
 בעגלה, קדרותיו מוביל הקדרות שבעל ומאחר !(, )להביא בהובלה מדובר כאןכית.

 עגלה. בעל םב קדר : כאן לפרשצריך
 ? הזאת המלה את תוספות ומסבירים גורסיםואיךמ.
-קררת. - "ר" בשני   קרון. בעל 
 ? בהובלה העוסקים לאנשים היום קוראיםכיצדמ.
 הובלה. עובדינהגים,ת.
 הקשות המלים )לביאור הנ"ל. ההובלה עובדי את שכר מה לשם ומצאו במשנהעיינומ.

 ברש"י(. תמידהעזרו
 )לתזמורת( לכלה חלילים או )חופה( לאפריון )חלקים( משופים עצים = פרייפריןלהובילת.

 )לקונן(. למתאו
 ? המשנה דנה נוסף מקרהבאיזהמ.
 בהם. שרוי שהיה המים מתוך = המשרה מן פשתנו להעלות פועלים שכראםת.
 ? הנ"ל המקרים בכל אירעומהמ.
 לעבוד. רוצים ואינם התחרטו בהם","חזרות.
 : הללו המקרים שני שווים במה ותגידו,תחשבומ.

 ; למת או - לחופה חלילים או עצים להביא קדר או חמר שוכר)1(

 המשרה. מן פשתנו להעלות פועלים שוכר)2(
 ? האלה המקרים שני שייכים שלו העבודה, סוג את עצמה המשנה מציינתאיך

 שאבד. דברוכלת.

 "פריפרין", ד"ה בתוספות, עיינו שאבד"? "דבר המלים של המובןמהומ.

 לעשות. הוא זמנו שעתה ליה תשיב האבודדברת.

 ? התוצאה תהא מה - הפועלים יתחרטו ואםמ.
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 ההתן כבוד ויתחלל והחלילים, הפרייפרין את שיוביל מי יהיה לא כי יפסידו,הבעליםת.
 בזמנו. העלוהו שלא הפשתן יאבד - במשרה פשתן של ובמקרה המת, כבוד אווהכלה

 במשנה. התשובה את מצאו ? לעשות בעה"ב על איפוא,מה,מ.

 לשכור פועלים אין אם - רש"י( )לפי פירושו עליהן", שוכר אדם שם שאין"מקוםת.
 שכרם. לשלם יצטרכו שהפועלים היינו חשבונם, על ביוקר אדם בני שוכר מחיר,באותו

 לפרוע יצטרך לא ואח"כ רב, שכר להם שישלם להם אומר אותם, מטעה = מטעןאומ.
 אותו. הטעו הם שגם לפי התוספת, אתלהם
 שבמשנתנו. השני הדין את עתהנסכם

 שאם כזו, למלאכה היינו, , ד ב א ה ר ב ד ת כ א ל מ שהיא למלאכה פועליםהשוכרת.
 הפועלים בהם וחזרו כספי, הפסד או צער הבית לבעל זה יגרום בזמנה, תיעשה לאהיא
 ביוקר אחרים פועלים חשבונם על שוכר שכר, באותו אחרים מוצא אינו הביתובעל
 השכר את כך אחר להם יתן ובאמת יותר, להם שישלם להם באמרו אותם, מטעהאו

הקודם.
 שהמורה ומוטב קשה, קצת הוא זה לדין רש"י )פירוש שבמשנה. הבא הדין אתנלמדמ.

 וחזרו האומנין את השוכר ברש"י(. כאן לקרוא להם לתת מבלי הדין את להםיסביר
 על שקבל נגר, אם : למשל קבלנים, מלאכה, בעלי בב אומנין התחתונה. על ידם -בהם
 רוצה ואינו התחרט המלאכה, י צ ח שעשה ולאחר ל"י, 100 בשכר ארון להתקיןעצמו

 בשכר אפילו הארון את שיגמור אחר נגר לשכור בעה"ב יכול השכר, באותולהמשיך
 לו שמגיעות ל"י 50 ולא ל"י, 30 היינו ל"י מ-100 העודף את רק יקבל והראשון ל"י,70

 שיגמור נגר יש ואם התחתונה. על ידו בו שהחוזר מפני המלאכה, ת י צ ח מבשכר
 ל"י 50 רק העבודה של הראשונה המחצית בעד הראשון יקבל ל"י, ב-30 העבודהאת
 יותר.ולא
 ? כיצד התחתונה. על ידו בו, חוזר בעה"בואם

  להם יתן כרפו על פועלים, מלאכת הוזלה ואם שעשו, מה לפי להם יתן ברש"י()קוראת.
 המלאכה. של השלמתה על להוציא שצריך סמה  חוץ  שפסק,כמה

 וכשעשה ל"י ב-100 ארון הכנת עצמו על שקיבל נגר הראשונה. הדוגמא אתניקחמ,
 ? לנגר ישלם כמה בעה"ב. בו חזר המלאכהכמחצית

 הוזלה ואם שעשה, לחלק בהתאם ל"י, 50 לו לשלם עליו יהא העבודה, הוזלה לאאסת.
 ל"י. 70 הראשון לנגר ישלם בלבך, ל"י 30 עוד תעלה הארון והשלמתהעבודה,

 ? הבא הדיןמהומ.
 התחתונה. על ידו המשנהכלת,
 ? כאן מדוברבמהמ.
 על יותר השבח אם שחור. וצבעו אדום לצבעו לצבע צמר נותן כגון ברש"י()קוראת.

 יתירה היציאה ואם וסממנים, עצים יציאת דמי אלא משלם, שכרו לו נותן איןהיציאה,
 ע"י שהשבח הצמר מחיר תוספת נקראת "שבח" בשם השבח. את לו נותן השבח,על

 את לצבוע כדי הדרושים החמרים שאר ועל הצבע על ההוצאות הן ו"יציאה"הצביעה,
 במספרים. הדין את תדגימוהצמר.

 לתת וצריך היציאה, על עולה השבח הרי ל"י, 10 וההוצאה ל"י 30 היה השבחאםת.
 ל"י. 10 בסך הוצאותיו את רקלאומן

 ? ל"י 10 והשבה ל"י 30 ההוצאהואםמ.
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 יפסיד. היתר ואת ל"י 10 השבח את רק לאומן נותניםת.

 ? שבמשנה האחרון הדין ומהומ.

 התחתונה. על ידו בו, החוזר וכלת.

 הבא. בעמוד הגמרא תפרש זה שבדין החדוש אתמ.

 ה וחזר סיכוםי(
 שהגמרא ולסיפא .לרישא )פרט שבמשנה האמצעיים הדימם שלופת את עתהנסכםמ.

 להלן(.תפרש
 חשבונם על שוכר - בהם וחזרו דחוי סובלת שאינה לעבודה פועלים השוכר)א(ת.

 אותם. מטעה או ביוקר אפילו אחריםפועלים
 השלמת אם : התחתונה על ידם העבודה, באמצע בהם וחזרו אומנין,השוכר)ב(

 בעד אחרים לפועלים לשלם שיש העודף חשבונם על יהיה יותר, תעלההעבודה
 השכר לפי להם, המגיע את רק יקבלו הם פחות, תעלה היא ואם העבודה.גמר
 עשו. שהם מהעבודה החלק בעד לו, הסכימושהם

 : המוסכם הצבע את  וששה לצביעה, צמר קיבל אם : התחתונה על  ידו  המשנה,כל)ג(

 יקבל השבח, על יתרה היציאה ואם היציאה, את יקבל היציאה, על יתר השבהאם
 השבח.את

 : כזו בצורה ובמחברת הלוח על האלה הדינים את נרשוםמ.

 התחתונה, על ידו המשנה, כל - בהם שחזרו בעה"ב או אומנין וחזרו האבד דבר לצורךהשוכר
 התחתונה. על ידם עליהן שוכר - האומניןבהם
 מטען.או
 ? לשני הראשון המקרה ביןמהמ.
 האבד. דבר זה אין בשני ואילו , ד ב א ה ר ב ד על מדובר הראשוןבמקרהת.

 והתחרטו. התחילו בשני ואילו , ה כ א ל מ ב הפועלים 1 ל י ח ת ה א לבראשון
 ? בדין המקרים שני ביןוההבדלמ,
 ם י ל הפוע השבון על אחרים פועלים לשכור הס הארדיכל בדברנ

 משכרם. להפחית תא רשאי אבד שאיש בדבר להטעותם, או ם ה ב ו ר זטוח
 ? לשלישי הראשונים המקרים שני ביןמהמ.
 הצמר. צבע את האומן ששינה כגון , ץ פ ח ה ף 1 ג ב השנוי  בישהבשלישית.

  כבאורה התלמידים ע"י הגמרא קריאת4(
 מהו? המשנה. של הראשת הדק את עתה מפרשת הגמראמ.
 תרעומות אלא זה על זה להם אין זה את זה והטעו האומנין את השוכרת.
 ? מי את הטעה מי ? זה את זה הטעו : המלים את נבק כיצדמ.
 להיפך. או בעה"ב את הטעו האומניןת.
 ? אחרת להבין אפשר איךמ.
 זה. את זה הטעו האומניםת.
 ונבאר. "אהדדי" עד בגמרא עתהנקראמ.
 הטעו הפועלים זה, את זה הטעו אלא במשנה( )התנא שנה לא בזה זה חזרו)מתרגם(ת.

 זה. אתוה
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 מפני המשנה(, של השנייה בפיסקה שנכתב )כפי , ה ר ז ח במלה משתמשת המשנה איןמ.
 אלא העבודה, הסכם על התחרת הפועל, או בעה"ב הצדדים, מן שאחד היא שכוונתה ..

 שפועל זה, את זה הטעו שהפועלים מכאן, ללמוד יש ולכן , 1 ע ט ה זה במקוםכותבת
 וקביל". "סבור עד המשיכו הפרטים. את הגמרא תברר- עתה חברו. את הטעהאחד

תרגמו.
 לי שכור לך לפועל, בעה"ב לו שאמר ? להיות יכול זה אופן באיזה היינו, דומה,איךת.

 אם ? אותם הטעה במה היינו אופן, באיזה אותם. והטעה )השליח( הוא והלך~ועלים,
 מה תרעומת בשלושה, להם ואמר הוא והלך ליום )זוזים( בארבעה בעה"בכשאמר
 לעבוד עצמם על הפועלים וקבלו )ידעו וקבלו סברו ? כאן -- ענינה מה -מעשיה
 ליום(. זוזיםבשלושה

 שהפחית השליח, על להתרעם להם אין ליום, זוזים בשלושה לעבוד פועלים הסכימואםמ.
 של אחר מקרה לחפש איפוא יש הסכימו. עצמם הם שהרי הבית, בעל שקבעממה

 "מדידיה". עד קראו לתרעומת. מקום יהא שבוהטעיה,
 להם ואמר הוא והלך ליום( )זוזים בשלושה בעה"ב שאמר )במקרה( אם ומתרגם()קוראת.

 ו משלו להם יתן עלי, שכרכם להם אמר אם ? להם( אמר )איך אופן באיזהבארבעה.
 ? משלו להם יתן מה מפנימ.
 עלי. שכרכם אמרשהרית.
 ? ישלם כמהובעה"במ.
 זוזים. שלושה : עמו שהתנהכפית.
 הגמרא. לדברי סיוע להלןקראומ.
 נותן חברו(, )בשדה חברו בשל והראהו )בשדהו( בשלו לעשות הפועל את השוכרדתניאת.

 שההנהו. מה מבעה"ב ונוטל משלם שכרולו
 מה לחברו שיחזיר הוא הדין ומן האלה, הפועלים את לשכור צריך היה שבעה"בלפית.

 להם. לשלםשעמד
 ? שבגמרא הדוגמא לפי מבעה"ב יטול וכמה לפועלים ישלםכמהמ.
 שלושה. ויטול ארבעהישלםת.
 ? השליח על לפועלים תהיה בלבד תרעומתכלוםמ.
 להם. שאמר כמה להם לשלם יתחייב השליחלא,ת.
 לפיכך תרעומת. רק להם תהיה שבו הטעיה, של האופן את עדיין מצאנו לא כן,אםמ.

 דאמר - למקרה אלא הזה הדין את להביא היה צריך לא - צריכא לא : הגמראמתרצת
 ? תרעומת כאן יש מדוע בעה"ב. על שכרכםלהו

 וכשיקבלו שלושה. רק לו אמר שבעה"ב בשעה בה זוזים, ארבעה להם הבטיחהשליחת.
 השליח. על בתרעומת יבואו שלושהרק

 ? הקודם במקרה כמו הרביעי, הזוז את ממנו ידרשו לא מהמפנימ.

 האחריות את עצמו מעל הסיר ובזה בעה"ב", על "שכרכם בפירוש להם אמר השליחכית.
 בגמרא. הלאה קראו עכשיולתשלום.

 ? פועלים נשכרים )בכמה( איך ונראה בב מיתגרי היכי פועליםולחזית.

 ברש"י. עיינו ? השאלה כוונתמהימ.

 בארבעה נשכרים הפועלים אם = ארבעה ניתיב דבעה"ב כרחיה על בארבעה, מתגריאית.
 ארבעה. לתת כרחו על בעה"ביצטרך
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 ? זאת למדנוהיכןמ.

  לשלם יש  שעבורה מעבורה, נהנה  והוא  שההנהו. מה מבעה"ב ונטל : לעילבברייתאת.
 ליום. זוזיםארבעה

 ? בשלושה נשכרים כולםואםמ.

 המחיר. זהו שהרי לתרעומת, יסוד להם ואין שלושה, להםיתןת.

 ותרגמו. "וליחזו" ד"ה ברש"י,קראומ.

 ומתרגמים.קוראיםת.

 הגמרא. תשובת את נראה תרעומת. ורק תרעומת להם יש שבו מקרה מצאנו לאשובמ.
 צריכא לא ומבאר()קורא

- ץ  
 דאיכא - למקרה אלא הזה הדין את להביא היה צריך לא

 השליח; כנגד טוענים והפועלים בארבעה, נשכרים ויש בשלושה נשכרים יש וכו'.דמיגר
 זוהי בארבעה. שישכרנו אדם ומוצאים טורחים היינו בארבעה, לנו אמרת לאאילו

 במשנה. הנזכרתהתרעומת
 השליח את שלח שבעה"ב במקרה עתה, עד הגמרא שהביאה המקרים כל אתנסקורמ.

 יירשם )התרשים הלוח על ונרשמם בעליו, מדברי שינה והשליח פועלים לולשכור
  השיעור(. להתפתחות  בהתאם שלבים,שלבים

 תרעומות. אלא זה על זה להם אין - זה את זה והטעו האומנים אתהשוכר
 פועלים לי שכור לשליח:בעה"ב

-ן

 ב-4 שכר והוא זוזים,ב-3 אין ב-3, ושכר זוז;ב-4
 ש י אכ"א: תרעומת.גם
 תמנע "אל ת מ 1 ע רת

 מבעליו"טוב

י  בעה"ב" על"שכרכם עלי";"שכרכם
ן מכיסוישלם

 ב-4 או ב-3 הפועליםשכר 4; הפועליםשכה
 תרעומת להםיש 4 בעה"בישלם

 שיכלו מפני השליחעל
 4 שמשלם בעה"בלחפש

3 הפועליםשכר

ן

 עבורה שעשה טועןהפועל השדה; בעל -הפועל
  למזק  ויא יתר  שבה  תרכובת  לויש

 תרעומת. לו ישמת:
 ? התרעומת איפת תהיה מקרהבאתהמ.
 על ושכרכם "בארבעה לפועלים אמר והשליח בשלושהא, לי "שכור י אמר בעה"באםת.

 בארבעהי הנשכרים ויש בשלושה הנשכרים פועלים וישבעה"ב",
 כולם נשכרים כשהפועלים אף תרעומת, של שנייה אפשרות עתה מוצאתהגמראמ.

 *לאתגורי*. עד ותרגמו קראובשלושה,
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 לא אם : לשליח )הפועלים( לו שאמרו בבעה"ב מדובר כאן )תרץ(: אמר רציתואם
 עצמנו. להשכיר בדבר זלזול לנו היה בארבעה, לנו אומרהיית
 התשובה. פירוש את ותמצאו "אכ"א" ד"ה ברש"י,עיינו
 שלושה רק לשלם הסכים שבעה"ב ידע ואילו שדות, בעל עצמו הוא הנשכרהפועל
 זה. בשכר לאחרים עצמו לשעבד בעצמו מזלזל היה לאזוזים,
 ? תרעומת יש ג"כ שבו האופן( )או המקרה כאן מהו לטבלה. זאתנוסיף

 שדות(, )בעלי בעצמם הם בעלי-בית אלה פועלים אבל בשלושה, נשכריםכשהפועלים
 יש ולכן עצמם, להשכיר להם כדאי זוזים( ארבעה )דהיינו יותר גבוה שכר למעןורק
 ארבעה. להם שאמר השליה על תרעומתלהם
 ? ארבעה להם לשלם מהשליח נדרוש לא מהמפני

 בעה"ב. על שכרכם : להם שאמרלפי
 ידיע", ולא מיא "דמלי עד קראו לתרעומת. שלישי אופן להלןתראו

 בפועלים הוא המדובר )באמת( לעולם : אמר רצית אם המורה( בעזרת ומבאר)מתרגם
 ועשינו טרחנו בארבעה, לנו שאמרת כיוון )לשליח(, לו שאומרים שדות(, בבעלי)ולא
 להם ניתן ארבעה להם מגיע )ואם עבודתם את ונראה הגמרא( )שואלת טובה.עבודה
 ושואלת רש"י(. השדה, סביב )ובחריץ בריפקא הוא כאן המדובר )התשובה( ?ארבעה(
 מגיע כמה ולראות העבודה( טיב את לבדוק )היינו לדעת אפשר בריפקא גםהגמרא(
 שעשו. העבודה טיב ידוע ולא מים מלא שהחריץ : התשובהלהם.
 ? זה תירוץ לפי הפועלים מקבליםכמה
 זוזים. שלושה מקבליםהם
 ? טענתם היאומה
 שכר מגיע שעבורה יותר, משובחת עבודה עשינו זוזים ארבעה לנו לתת הבטחתךבגלל
 זוזים. ארבעהשל
 ? שההנהו" מה מחברו "ונוטל למדנו הרי יוזים, ארבעה להם יתנו לאמדוע

 החריץ. את מים שכיסו לפי הזה, הסכום להם מגיע אמנם אם לבדוק, אפשר שאימפני
 ? מקבלים היו כמה לבדוק, היה אפשרואילו
 שההנהו". מה מחברו ש"נוטל כיוון זוזים,ארבעה
 ? עתה לנו תהיינה לתרעומת אפשרויות כמה לטבלה. זאתנוסיף
שלוש.
 ויש שלושה, רק אמר והבעל בעה"ב, על ושכרכם ארבעה להם אמרכשהשליח)א(

 בארבעה. הנשכרים ויש בשלושה הנשכריםפועלים
 ולא שדות בעלי בעצמם הם אלה פועלים אבל בשלושה, נשכריםכשהפועלים)ב(

 בשלושה. נשכריםהיו
 טובה עבודה עשו השליח הבטחת שבגלל וטוענים בשלושה נשכריםהפועלים)ג(

 העבודה. טיב את לברר וא"איותר
 עד קראו תרעומת. של אחד אופן עוד ומוצאת הראשונה לאפשרות הגמרא חוזרתעתה
 מבעליו". טוב תמנע"אל

 ואמר )השליח( הוא והלך בארבעה בעה"ב לו שאמר לעולם : אמר רצית ואם)מתרגם(
 )אינך לך אין )לשליח(: הפועלים לו שאמרו )הפועלים(, וקבלו סברו ושאמרתבשלושה,
 מבעליו"? טוב תמנע "אל עצמך( עלמקבל
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 אבל זוזים, לשלושה הסכמתם הרי : הפועלים כלפי לטעון השליח יכול הדין מצדאמנםמ.
 נמנע ידו ועל זוז עוד להרויח שיכלו כשורה, נהג שלא מפני עליו, מתרעמיםהפועלים

 מבעליו". טוב תמנע "אל במשלי החכם מאמר על עבר השליח מהם.זה
 . . - - ' בטבלה. תרעומת של מקרה.זהנוסיף

 58 בעמוד הנבלה בעזרת וסיכום חזרהי(

- והעמקה לחזרה שאלות"( ן  

 ה נ ש מה
 משרש פר"פרץ, קדר, חמר, : המלים אתבארה
 ? אומתן במלה בראשיתה משנתנו מתכהנתלמינ
 רנינ מחמשת אחד כל במספרים וסמן המשנה אתהעתק3
 ? השני בדין המובאות לדוגמאות המשותףמהו4.
 ? בלבד כספי הפסד פירושו שאבד" "דבר האם : וענה אלו בדוגמאות התבונן '5.
 שאבד. לדבר המציאות מן דוגמאהבא6.
 וכדו/ לחגיגה כיבוד שיכין אופה השוכר : .כגון עליהן", דוגמא-"שוכר בעזרתהסבר7.
 . אותם(. )מטעה מטען כיצד להסביר כדי 7 שבשאלה בדוגמאהשתמש8.

' 

 ישלם העבודה שבעד ביניהם, ונקבע חליפה, לו שיתפור מנת על לחייט בד מסרראובן9.
 מה למחיר. תוספת ודרש בו חזר העבודה מן חצי החייט שעשה לאחר ל"י. 50לחייט
 ? זו לשאלה תשובה יש במשנתנו דין באיזה ? הדין לפי לעשות ראובןעל

 ? ל"י 30 דורש )המסיים( השני החייט אם כבר, שעשה עבודתו עבור החייט יקבלכמה10.

 בו. חוזר שבעה"ב הדין את להסביר כדי זו בדוגמאהשתמש11.

 שחזרו המקרה לגבי - האבד בדבר הפועלים חזרו אם בעה"ב של מעמדו משתנהבמה12.
 ? סתםבעבודה

 התחתונה. על ידו המשנה כל : הדין את דוגמא בעזרת הסבר13.

הגמרא
  חברו? את איש  שהטעו פועלים על מדובר שבמשנה הראשון שבדין הגמרא מוכיחהמנין1.
 ארבעה שאמר בבעה"ב המשנה דברי את האחרון( התירוץ )בלי להסביר אין מהמפני2.

 ? שלושה לפועלים אמרושליח
 ? )בשיעורנו( הגמרא של האחרון תירוצה לפי זה במקרה שיש התרעומתמהי3.

 : בארבעה לפועלים אמר והשליח בשלושה לשכור לשליח שאמרבעה"ב4.

 ? פטור ואימתי ארבעה לשלם חייב אימתי)א(
 ? ארבעה לפועלים לשלם בעה"ב חייב אימתי)ב(
 ? השליח על תרעומת רק לפועלים תהיה אימתי)ג(
 ? שדות בעלי לפועלים תרעומת דין יש מקרה באיזההסבר)ד(

 וכולם שדות בעלי שאינם אע"פ השליח, על תרעומת לפועלים תהיהאימתי)ה(
 תשובה(. כל )נמק ? בשלושהנשכרים

 ידעו אותם, הטעה ? אופן באיזה דומה( )איך זה, את זה שהטעו : הגמרא בלשוןכתוב5,
 טובה. עבודה לך עשינו )תרץ(, אמור רצית אם נשכרים, כיצד פועלים ונראהוהסכימו,

 ריפקא. צריכא, לא מדיריה, להו נתיב תלתא, אזל, לי, אוגר  זיל קתני, :תרגם6.
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 לדוגמאשיעור

 ע"ב, ב' דף מגילה, - בט"ו" קוראים חומה המוקפים "כרכיםבסוגיא
 לטבריא" "כמחמתן עד יהושע" מימות חומה המוקפיםמ"כרכים

 הסוגיאמבנה
 תנא" האי כי דלא "מתני' עד בט"ו( קורין )שמוקפין מילי" מ"מנהני : ראשוןקטע
 נס" בה ונעשה "הואיל עד משנתנו על קרחה בן יהושע ר' ממחלוקת : שניקטע
 "מדינה לביטוי )ביאורים לטבריא" "כמחמתן עד דירן" לתנא מ"בשלמא : שלישיקטע

 ועיר"(. עירומדינה

 המתודיהמבנה
 מועדי ובירור הפרק( סוף עד ט"ו )מפסוק במגילת,אסתר ט, בפרק עיון הכנה,שיחת)1(

 מילי" "מנהי לשאלה כהכנה בו, הנזכריםהחג
 המורה( בהדרכת התלמידים )ע"י וביאורו תרגומו הראשון, הקטעקריאת)2(
 הלוח על תרשים בעזרת וסיכוםחזרה)3(
 וסיכומו ביאורו תרגומו, השני, הקטעקריאת)4(
 וסיכומו ביאורו תרגומו, השלישי, הקטעקריאת)5(
 כלליסיכום)6(
 בית.עבודות)7(

 השיעור. לפני הלוח על נרשמות וביאורן הארמיותהמלים

 הכנה שיחת)1(
 ? המגילה לקריאת משנתנו שקבעה הימים מהםמ.
 באדר. ט"ו י"ר, י"ג, י"ב, בי"א, נקראתמגילהת.
 אילו וי"ח. י"ז פסוקים אסתר, במגילת ט' בפרק עיינו זה. תחת זה הלוח עלכרשמםמ.

 ? הפורים לימי בו נזכריםימים
 ושמחה, משתה ליום באדר י"ד יום את קובע י"זפסוקת.

 שושן. ליהודי ושמחה משתה ליום באדר ט"ו יום את קובע י"חפסוק
 ע"ט המד מפלת ,טל שנה באותה שאירע מה על לס מספרים האלההפסקיםמ.

 ל"א. כ"4 כ"א, כ/ י"ס, בפסוקיםעוד
 יום את עשים הפרזות בערי הישבים הפרוזים היהודים כן "על : נאמר י"טבפסוקת.

 וגו'. טוב" ויום ומשתה שמחה אדר לחדש עשרארבעה
 הכתב )לעתך(: לדורות הזה החג קביעת מכרת וכ"א כ'ובפסקיםת,

 ארבעה עם את עושים להטת עליהם לקים . . . היחתים כל אל . . .מרדכי
~wy 

 לחדש
 ושנת '2נה בכל בו עשר חמסה סם ואתאדר

 עליהם הנלוים בל ועל זרעם ועל עליהם היהודים וקבל קימו : כתוב ב"ז בפסוקולהלן,ת.
 ובפסוק ושנה. שנה בכל וכזמנם ככתבם האלה הימים שני את עשים להיות יעבורולא
 בזמניהם. האלה הפרים ימי את לקים : נאמרל"א

 1 הפורים לימי נקבעו ימים אילו : שלמעלה הכתובים מן העולה אתנסכםמ.
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 . ט"ו ויום י"ר יוםת.

 ? י"ד יום את קבעו למימ.
 הפרזות. בערי היושבים הפרזיט ליהודיםת,
 ? ט"ו יום את קבעו למימ.
 בפרוש. נזכר לא זהדברת.
 את ילוה הלוח על )הרשום ובמחברת. הלוח על שני בטור הללו הימים שני אתנרשוםמ.

 השעור(. שלביבל
 ? בט"ו קורא מי במשנתנו, נעייןעתהמ.
 בו. בט"ו קורין נון בן יהושע מימות חומה המוקפיםברכיםת.
 ? בט"ו בו נקראת תהא שהמגילה כדי לכרך, משנתנו מציגה תנאיםכמהמ.

 ע ש ו ה י ת 1 מ י מ חומה ומוקפים ה מ 1 ח ן י פ ק 1 מ שיהיו : שנים המורה()בהדרכתת.
 נון.בן

 1ביא1ר1 תרגומו הראשון, הקטע קריאת)2(
  המורה  בהדרכת התלמידיםע"י

 ? מילי מנהני מזה קוראים( )התלמידים "ואימא". עד מילי" מ"מנהני בגמרא  קראומ.

 הדברים. אותם מאיןת.

 ? דברים איזהמ.

 נון. בן יהושע מימות קוראים חומה מוקפים שכרכיםת.

 ? זו לשאלה היסודמהומ.

 וכמו בט"ו, קורא מי נזכר לא אבל בט"ו, שקורין רק נאמר בפסוק המורה()בהדרכתת.
 נון". בן יהושע ו"מימות חומה" "מוקפין בפירוש נזכרו לאכן

 ? לענות הגמרא משתדלת שאלה איזו על ותגידו, בגמראעיינומ.

 בט"ו. קורין חומה שמוקפין לומדים, אנו ממה : השאלהעלת.

 בט"ו". "מוקפין המלים עד רבה תשובת אתתרגמומ.

 בערי הישבים ם י ז ר פ ה היהודים כן "על אמר הכתוב : רבה אמר)מתרגם(ת.
 יוצא בי"ד, שבפרזים מזה אדר". לחדש עשר ארבעה יום את עשים ת 1 ז ר פה

 בט"ו.שמוקפין
 ברש"י. עיינו  "פרוים"ו המלה באורמהומ.
 . . ופרוז". נפוץ  ישיבתה כך ומתוך חומה לה שאין"עירת.
 ? פרזים של הנגודמהומ.
 חומה. המוקפותעריםת.
 י"ד יום וקבע וט"ו, י"ד החג, לעשית ימים שני קבע שהכתוב מאחר : לעניננונחזורמ,

 נעיין למוקפין. היינו פרזות, שאינן לערים נקבע ט"ו שיום מסתבר פרזות,לערים
 ? השניה השאלה מהי להלן.בגמרא

 קורין פרזים נאמר, אולי )מבאר( לא". וכלל כלל מוקפין עשר בארבעה פרזים"ואימאת.
 ? כלל קוראים אינם ומוקפים באדר עשרבארבעה

 ההנחה את נקבל אם : השאלה על וענו ט'( )פרק ואילך כ"ד כ"א, בפסוקיםעיינומ.
- כלל( קוראים אינם ומוקפין בי"ד קורין )פרזים -האחרונה  בפסו- הנזכר יום איזה 

 אותו? יחוג מי פירוט, בלי יישאר אלהקים
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 האלה(. הימים )שני ואילך ק"ז בפסוק והכלול כ"א בפסוק המפורש ט"ו יוםת.

 ותרגמוי קראו לא", וכלל "כלל ד"ה ברש"י, עיינו ? זה יום יחוגומימ.

 )מתרגם( הנס". בשעת בו שנחו כדרך לשושן שדייה במגילה דכתיב עשר "וחמשה)קורא(ת.
 בט"ו יהוגו שושן שבעיר לשושן, אותו הטל כ"א בפסוק במגילה הנזכר עשר חמשהויום
 הנס. שנת ראשונה, בשנה שהיהכמו

 נס". בו ונעשה "הואיל ד"ה ברש"י, למטה קראו ? בשושן נעשה מיוחד נסאיזהמ.

 ט"ו. יום עד נחו לא ולכן י"ד ביום גם בשונאיהם להרוג להםשניתןת.

 ? לא וכלל כלל מוקפים בי"ד, יקראו פרזים אולי : העיקרית לשאלתנו איפואנחזורמ.
 קראוה. מלים. שלוש בת היא הגמראתשובת

 ? ישראל בני אינם חומה המוקפות הערים יהודי כלום : התרגום ?" נינהו ישראל,ולאת.
 ? הכלל מן אותם נוציא מה שוםעל

 קראוה. השניה. שבשאלה זו הנחה הגמרא דוחה שנוהודחיהמ.

 ספרים וישלח . . . מרדכי ויכתב כ-כ"א. בפסוקים קראו כתיב". כוש ועד מהודו"ועודת.
 כתוב האם . . . עליהם לקים . . . אחשורוש המלך מדינות בכל אשר היהודים כלאל
 ? כוש" ועד מ"הודוכאן

לא.ת.

 ? כוש ועד מהודו המלים כתובותואיפהמ.

 המגילה. של הראשוןבפסוקת.

 ובארו, כוש" ועד "מהודו ד"ה ברש"י,קראומ.

 הראשון ובפסוק אחשורוש" המלך מדינות בבל, ספרים "וישלח : בפרוש מעידהכתובת.
 את לחוג היהודים כל נצטוו הרי כוש, ועד מהודו היו אחשורוש מדינות שכןנאמר
 המוקפין. את זה מכלל להוציא יתכן ולאהחג,

 זו, מול זו עליהן, התשובות ואת הגמרא של השאלות שתי את במחברת עתהרשמומ.
 להבדל התלמידים לב תשומת את להפנות אפשר מתקדמת )בכיתה אח"כ. תמשיכווכן
 אפשרות הגמרא בודקת עתה מהכתוב(. השניה מסברא, הראשונה : הקושיות שתישבין

 שנה "בכל עד מ"ואימא" קראושלישית.
 להיות : שכתוב כמו ובט"ו, בי"ד מוקפין בי"ד, פרזים - נאמר אולי ומתרגם()קוראת,

 ושנה. שנה בכל בו עשר חמשה יום ואת אדר לחדש עשר ארבעה יום אתעשים
 הכתוב להם קבע שלא המוקפים ואילו לפרזים, הכתוב קבע בלבד י"ד את ;כלומרמ.

 על בהסתמכה הגמרא דוהה זו אפשרות ? ו-ט"ו י"ד הימים בשני יקראו במפורש,זמן
 עשר". בחמשה "והני עד כתב" הוה מ"אי נקרא הכתוב,לשון

 כדבריך, זה היה עשר, וחמשה עשר ארבעה יום את ט' בפסוק כתב אילו ומתרגם()קוראת.
 חמשה יום ת א 1 עשר ארבעה יום את שכתב עכשיו וב-ט"ו, ב-י"ד קוריןשמוקפין
 לאחדים : חגיגות לשתי אותם ומחלקת האלה הימים שני בין "ואת" המלה מפסיקהעשר,
 ב-ט"ו. ולאחדיםב-י"ד

 ותרגמו. "בחמיסר" עד פרזים" מ"ואימא קראו רביעית. אפשרות הגמרא מבררתעתהמ.

 ? ב-ט"ו רצו ואם ב-י"ד רצו אם - מוקפים ב-י"ד, פרזים : נאמראולית.

 ן השלישית  מקודמתה זו  הצעה שונהבמהמ.

 יום הציעה היא עתה ואילו וט"ו, י"ד : ימים שני למוקפים הגמרא הציעהבשלישיתת.
 ט"ו. או י"ד או : בחירתם לפיאחד
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 ואימא. עד הגמרא תשובת אתקראו
 זה, של זמנו לא זה של זמנו "בזמניהם", קראאמר
 ? הגמרא לתשובת יסוד איפוא משמשת בפסוק מלהאיזו

 . ם ה י נ מ ז ב האלה הפרים ימי את לקים : ל"א פסוק ט' בפרק"בזמניהם",
 ? זו ממלה ללמוד ישמה
 הפורים חג זמני שני : כלומר זה. של זמנו לא זה של וזמנו לפחות, זמנים שני כאןיש

 המוקפין. חוגגין אין הפרזיט כשחוגגין היינו מזה, זהנבדלים
 ? לומר הכתוב היה צריך מה - ולמוקפין לפרזים אחד ומן היהאילו
 לשניהם. אחד זמן - בזמנם לכתוב צריךהיה
 הרביעית. ההצעה גם נופלתכך

 הגמרא. הצעת את ותסבירו הבאות המלים שתי את קראו חמישית. דרך עוד מנסההגמרא
 דעת את להסב )יש ? עשר בשלושה יקראו שהמוקפין נאמר אולי ?" בתליסר"ואימא
 קהלה זמן "שי"ג לפי : ולהסביר ? י"ג יום דווקא הגמרא הציעה מדוע לשאלההכיתה
 ע"א(. ב' דף בו" היה הנס דעיקר הוא,לכל
 ? ם י ב הכתו מן זו לדץ קשהמה

 הפורים. לימי וט"ו י"ד יום את הקהבע כ"א,פסוק
 ? הזאת הקושיא את יתרץ כיצד בי"ג". מוקפים "ואימא ד"ה ברש"י,עיינו

 הראשונה. בשנה בט"ו שעשו כדרך דקבע, הוא לשושן עשר בחמשה דכתיבקרא
 ? אילו המגילה. לקריאת ימים שלושה לנו יהיועתה

 בט"ו. לשושן בי"ד, לפרזים בי"ג,למוקפין
 והסבירו, וברש"י בגמרא קראו "כשושן". : אחת במלה הזאת ההצעה את דוחההגמרא
 זוז הצעה הגמרא דוחהאיך

 )ומצאנו( ואשכחן הוא, אימת המוקפין, זמן הכתוב לך פרש שלא כיוון ומסביר()קורא
 למוקפין. )השאיר( שייר היום שאותו הדבר( )מסתבר מסתברא בט"ו, שעשושושן
 כ"ח. פסוק ט' בפרקקראו

 ונעשים). נזכרים האלה"והימים
 ? לפורים הזה הפסוק קובע מצוותכמה
 ועשיה. זכירה :שתים
 ברש"י. קראו ? זכירה זהמה

 ע"ב, י"ח דף רבא, בדברי לעיין גם לתלמידים לתת )אפשר המגילה קריאת -זכירה
 זכירה(. זכירהאתיא
 עשיה". "אשכחן ד"ה ברש"י, עיינו ? עשייה זהומה

 טוב. ויוםמשתה
 ? זה בפסוק נאמר מה כ"א. בפסוק עכשיועיינו

 בכל בו עשר חמשה יום ואת אדר לחדש עשר ארבעה יום את ם י ש ע ת ו י ה ל"
 ושנה".שנה
 ? הזה הפסוק איפוא מדבר מצוה איזועל

 טוב. ויום משתה על היינו עשיה,על
 ., ? הזה מהפסוק הגמרא מסיקה מצוהואיזו

 זכירה, היינו המגילה,קריאת
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 ? הגמרא על להקשות יכולים שאתם הקושיא איפואמהימ,
 אבל - בט"ו והמוקפים בי"ד לעשות הפרזים צריכים טוב ויום המשתה את שרקיתכןת.

 לקרוא. יש מתי לנו, ידוע לא המגילה קריאתעל
 הקושיא. רש"י-את בעזרת' והסבירו קרא, _"אמר עד קראו בגמרא. תמצאו קושיתכםאתמ.
 ומסבירים(.)קוראיםת.
 מתני'. עד התירוץ את בגמראקראומ.

 סמוכות לדורות החג בקבלת ונעשים". נזכרים האלה "והימים קרא אמר : היאהתשובה
 : לשנייה אחת משווים היינו לזו, זו אותם מקישים אנו לפיכך והעשייה, הזכירה לזוזו

 ובט"ו בפרזים בי"ד נעשית וכ"א, י"ס בפסוקים בפירוש מדובר שעליה שהעשייה,כשם
 במוקפים. וט"ו בפרזים בי"ד היא המגילה, קריאת היינו הזכירה, אףבמוקפין,

 הלוח על תרוצים בעזרת וסיכום חזרה)3(
 שמוקפים המשנה, דברי להסקת הגענו שבסופו ומתן, המשא השתלשלות את נסכם עתה'מ.'

 . . . - ~ ?. הפורים מועדי על ט' שבפרק מהפסוקים למדנו מהבס"ה

 )פסוק בי"ד אותו עושים ופרזים כ"ק כ"א, )פסוקים ובט"ו בי"ד נעשהשהחגת.
.' . ? אחר ביום קוראות חומה מוקפות שערים לנומניןמ. י"ס"

 אינם דמוקפין מכלל הפרזות", , בערי היושבים הפרזים "היהודים מדגיש הכתובכית.
 בי"ד.קוראים

 )אפשרי בגמרא, כולן הנזכרות אפשרויות 5 לגבן קיימות בי"ד קורנן המוקפין איןאםמ.
 ההצעות(. לחמש אחר סדרגם

 או קורין המוקפין )ג( וב-ט"ו. ב-י"ד קורין המוקפין )ב( כלל. קורין אינם המוקפין)א(ת.
 ב-ט"ו. קורין המוקפין )ה( ב-י"ג. קורין המוקפין )ד( בחירתם. לפי ב-ט"ו, אוב-י"ד

 הראשונה? האפשרות את הגמרא דוחה כיצד השנייה. תחת אחת הלוח על כולן אתנרשוםמ.

 אחשורוש. המלך מדינות בכל היינו כוש, ועד מהודו כתוב ועוד נינהו, ישראלולאות.

 ב' אפשרות נדחיתכיצדמ.

 כי להבין אפשר שאי "ואת", התוספת מוכיחה ט"ו" יום ואת י"ד יום "את שכתובמאחרת.
 בט"ו. וגם בי"ד גם לקרואיש

 אפוטרותג נדחיתכיצדמ.

 זה. 'ןל זמנו לא זה של זמנו --- "זמניהם" המלה סמךעלת.

 ? ד' אפשרות תתכן לא מדוע למ.

 לאותו היא שהכוונה להניח, יש בשושן, החג זמן וכתוב למוקפין זמן כתוב שלאמאחרת.
יום.

 הפסוקים בכל עתה עיינו הנכונה. היא לבדה החמישית שהאפשרות למסקנה הגענווכךמ.
 ? הללו הפורים ימי את לחוג יש איך הפורים. ימי אתהקובעים

 ויו"ט. ושמחהבמשתהת.

 ? בהם מצווה המגילה קריאת שאף לנומניןמ.

 המגילה. קריאת זוהי זכירה ונעשים", נזכרים האלה"והימיםת.

 ? ובט"ו בי"ד היא המגילה קריאת שגם לנוומניןמ.

 המגילה, קריאת שהיא זכירה, אף וט"ו, בי"ד עשייה מה ונעשים, נזכרים האלהוהימיםת.
 ובט"ו.בי"ד
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הדחיותההצעות
 כלל קוראים אינם המוקפיןא.
 ובט"ו בי"ד קוראיםהמוקפיןב.

 בי"ד או קוראיםהמוקפיןג.
 בחירתם לפי בט"ואו

 בי"ג קוראים המוקפיןד.

 בט"ו קוראים המוקפיןה.

 כתיב! כוש ועד ומהודו נינהו? ישראלולאו
 "ואת"כתיב

"זמניהם"

 ב-ט"ו כתוב ולשושן למוקסין זמן כתובלא

 הח- ההצעה נשארת ההצעות ארבע דחייתע"י
 לעשיה. זכירה שמשיים מפנימישית
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 וביאורו תרגומו ב', קטעקריאת
 המורה בהדרכת התלמידיםע"י
 בנגוד ברייתא ומביאה ? מאימתי - חומה מוקפים : הענין לברור הגמרא נגשתעתה
 ? למשנה ברייתא בין בגמרא נבחין כיצד במשנתנו. האמוראל

 "תנן". בשם )מתניתיח והמשנה "תניא", בשם בגמרא מובאתהברייתא
 ? לברייתא משנה ביןמה

- )ברא חיצונית משנה היא הברייתא הנשיא, יהודה ר' ע"י סודרההמשנה  שלא חוץ( 
 המשנה. סדרי לשישה הנשיא יהודה ר' ע"יהוכנסה
 ותרגמו, ב-י"ד" "קורין עדקראו

 המוקפין כרכין אומר קרחה בן יהושע ר' : הברייתא שנויה - ההוא כתנא אינהמשנתנו
 ב-ט"ו. קורין אחשורוש מימותחומה
 ? משנתנו מדעת קרחה בן יהושע ר' דעת שונהבמה

 אומר קרתה בן יהושע ר' ואילו נון, בן יהושע מימות חומה מוקפין קובעתמשנתנו
 אחשורוש. מימותמוקפין
 דירן. ותנא עד בגמרא קראו ? קרחה בן יהושע ר' של טעמוומה
 מימות חומה המוקפת שושן, מה שושן, כמו - שושן" "כי קרחה בן ר"י שלטעמו

 ב-ט"ו. קורין אחשורוש מימות חומה המוקפין כל אף ב-טעו, קוריןאחשורוש
 משנתנו סוברת מדוע נראה עתה ומובן. פשוט איפוא, הוא, קרחא בן יהושע ר' שלנימוקו

 ובארו. "בשלמא" עד דידן" מ"ותנא קראו ? נון בן יהושע מימותשמוקפים
 היהודים כן "על : במגילה כתוב השוואה. = שוה גזרה לומד, = יליף המורה()בעזרת
 הפרזי". ערי "לבד : בדברים וכתובהפרזים"
 ? שם מסופר ערים אילו על דברים, בספרעיינו
 מאד. הרבה הפרזי ערי לבד . . . ההוא בעת עריו כל את ונלכד ד'-ה'( ג', בפרק)קורא
 ? אותם לכדמי

 וישראל.משה
 ! המן יצא מי של מזרעו : לב שימו ? משה מימות ולא יהושע מימות קבעוומדוע

 עמלק.מזרע
 ? בעמלק שנלחם הראשון היהמי

 בט"ו. קוראות יהושע מימות חומה מוקפות שערים קבעו, לפיכךיהושע.
 בשעת חומה מוקפות שהיו א"י, לערי כבוד לחלק כדי : לדבר טעם עוד להוסיףויש
פ
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 המוקפות כערים אותן דנו ואסתר, מרדכי בימי חרבות והיו נון בן יהושע ע"יהכבוש
 הגמרא מבררת עתה פרזות. הן שעכשיו אע"פ יהושע, כבוש בזמן שהיו כפיחומה,
 קראו. חברה דעת מקבל מהחולקין אחד כל אין מהמפני

 נוח : התרגום פרזי. פרזי ליה דלית דידן כתנא אמר לא קרחה בן יהושע ר'בשלמאת.
 שלנו. כתנא אומר שאינו קרחה בן יהושע לר' קושיא, אין היינויהיה,

 פרזי". "פרזי ד"ה ברש"י,עיינומ.
 כן אם אלא מעצמו ג"ש דן אדם ואין מרבו, ג"ש למד לא מרביה", שוה גזרה גמיר "לאחי

 מרבו.קבלה
 חכמי-התורה בידי שהיתה המסורת, על מבוססת והגמרא, המשנה שבע"פ,התורהמ.

 מ י ל מ יסוד על ם י נ י נ ע לזה זה לדמות עצמנו דעת על רשא~ם אנו ואיןמרבותיהם,
 מ"ט דידן תנא אלא : בגמרא נמשיך האלה. הענינים על המדברים בפסוקים ת ו וש
 תרגמו. ? קרחה בן יהושע כרבי אמרלא

 ת ו מ י מ הומה שמוקפות קרחה בן יהושע כרבי סובר אינו מדוע שלנו התנאאלאת.
 ? ב-ט"ו קורין ש ו ר 1 ש חא
- ? מ"ט : זו לשאלה מקום יש האם תמהה,הגמראמ.  ! פרזי פרזי ליה אית דהא 
 מוקפות הוא קובע ע"כ פרזי, פרזי ג"ש לומד הוא שהרי : קמא תנא של טעמו מהברורת.

 נון. בן יהושע מימותחומה
 "כמוקפין". עד קראו אחרת. היא הקושיאאלאמ.
 כפרזים לא ? כמי ב-ט"ו פורים שעושה שושן אלא : )המקשה( אמר כך ומתרגם()קוראת.

 כמוקפין.ולא
 ?הכיצדמ,
 מוקפת שהיתה שושן על לנו ידוע )לא יהושע מימות חומה מוקפת אינה שושןשהרית.

 שוה. כגזרה שלא ב-ט"ו, פורים עושה היא ואעפ"כ רש"י( יהושע, בימותחומה
 נס". בה "נעשה עד רבא דברי קראו היא. פשוטה הגמראתשובתמ.
 במסכת - רש"ל לפי חכם, שם - רש"י )לפי כדי אומרים ויש רבא אמר)מתרגם(ת.

- ב'ב"מ  ונעשה הואיל שושן שונה מסוים(, לחכם מיוחסת שאינה מימרא "סתמא", 
 מאחר בט"ו חוגגת היא יהושע מימות שאינה ואע"פ המוקפים, בכלל שהיא נס,בה

 נס. בהשנעשה
 מאימתי? מוקפות - חומה המוקפות ערים בדין קרחה בן יהושע ור' ת"ק דעות אתנסכםמ.
 בט"ו. הקוראות הן ן 1 נ ן ב ע ש ו ה י ת 1 מ י מ חומה המוקפות ערים : ת"קדעתת.
 ? יהושע שמימותמניןמ.
 פרזי. פרזי ג"ש' למד מרבותיו, בידו שהיתה קבלה,לפית.
 ? קרחה בן יהושעור'מ,

 מימות חומה מוקפת היא מה : משושן לומד הוא לפיכך זו, ג"ש מרבותיו קבללאת.
 אחשורוש. מימות - המוקפין כל אףאחשורוש,

 ? ת"ק לשטת שיתעורר הקושימהומ.

 לא - בט"ו החג את עושה היא כמי נון, בן יהושע מימות מוקפת שאינהשושןת.
 ? כמוקפין ולאכפרזים

 ? התשובהומהימ.

 בט"ו. עושה יהושע מימות מוקפת שאינה ואע"פ הנס, בה שאירע שושן היאשונהת.
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 וביאורו תרגומו ג', קטע קריאת)5(
 המורה בהדרכת התלמידיםע"י

 קרחה בן יהושע ר' ובין שבמשנתנו התנא בין למחלוקת בקשר הגמרא מבררתלבסוףמ.
 ועיר". עיר  ומדינה מדינה בכל ונעשים נוכרים האלה "והימים : במגילה הכתובאת

 לתנא קושיא, אין היינו נוח, : הבאור אחא". "למאי עד דידן" לתנא "מבשלמאנקרא
 ונוסף כפרזי, שהן אחשורוש מימות למוקפין יהושע מימות מוקפין בין שמבדילשלנו
 במלים  לראות אפשר  זה לפי כי בט"ו, שדינה שושן לבין פרזי בין הוא מבדיללכך

 ריב"ק אבל שני. להבדל רמז ועיר" "עיר ובמלים ראשון להבדל רמז ומדינה""מרעה
 הסתם( )מן מוקפת היתה היא שאף עמהן, שושן וכולל אחשורוש מימות מוקפיןקובע
 לשאין אחשורוש מימות מוקפין בין אחת הבחנה רק יש לדבריו ; אהשורושבימות
 ? ועיר עיר ולא ומדינה מדינה רק לכתוב היה וצריך אחשורוש, מימותמוקפין

 : הלוח על זאתנרשום
 ומדינהמדינה ומדינהמדינה

 ב-ט"ו מוקפין ן ב-י"דפרזי ב-ט"ו מוקפיןן ב-י"רפרזי
 ועירעיר ועירעיר

מיותר ב-ט"ו שושן , י"ד הפרזיתכל

  תרגמו. לי". "למה עד לך" מ"אמר ריב"ק של תשובתוקראומ.

 הג"ש לו שיש כיוון ?( לו קשה לא האם )היינו ? נוח האם שלנו ולתנא : ריב"ק לךאמרת.
 יהושע מימות חומה מוקפין דין לומדים שאנו מאחר ? לו למה ומדינה מדינה פרגי,פרזי
 מימות הומה מוקפין דין לומדים שאנו מאחר ? לו למה ומדינה מדינה פרזי, פרזימג"ש
 ומדינה. מדינה במלים כך על לרמוז צורך אין פרזי, פרזי מג"שיהושע

 המלים את קרחה בן יהושע ר' מבין איך ככרך". "נדון עד הגמרא תשובת אתקראומ.
 לוי", בל יהושע "וכר' ד"ה ברש"י, עיינו ? ועיר" עיר ובכל ומדינה מדינה"בכל

 מקום בין ההבדל על מדבר הפסוק אין - כלל איירי לא ובחלוק המורה()בהדרכתת.
 היינו למדינה, הסמוכה עיר שכל אומר, אלא המגילה, קריאת לדין ביחס לשניאחד
 בט"ו. וקוראת ככרך נידונה עמו, והנראיתלכרך,

 סמוך או : התנאים שני מתוך ד ח א בתנאי צורך שיש הגמרא מסבירה הבאבדףמ.
 שתי את - הרחוק. ההר בראש שיושב כגון סמוך, שאינו אע"פ עמו נראה אולכרך

 ועיינו עצמית הכנה הכינו "לטבריא" עד כמה" מ"עד בסוגייתנו האחרונותהשורות
 כמה". "עד ד"הברש"י,

- כמה עד שואלתהגמראת.  ירמיהו ר' אמר ? כסמוך יישוב ייהשב מרחק איזה עד היינו 
 : הגמרא שואלת לערך(. אחד )ק"מ מיל - לטבריא כמחמתן אבא בר ר"ח אומריםויש

 לנו הוא קובע : התשובה ? לטבריא כמחמתן הסימן לקבוע עליו מה לשם ? מילויאמר
 כמה" "עד שהשאלה מפרשים והטור )הרמב"ם לטבריא. כמחמתן - מיל שעור הואכמה

 דין מהכרך, הנראית העיר, על חל מרחק לאיזה עד היינו הנראה, על גםנשאלת
 ב-י"ד קוראת ממיל, יותר ממנה ורחוקה מהכרך הנראית עיר, גם ולכן חומה,המוקפת

 י'(. הלכה א' פרק וחנוכה מגילה הלכות להרמב"ם משנה כסף עיין-
 ? קרחה בן ר"י על הגמרא קושית היתה מה האחרון. הקטע אתנסכםמ.
 ועיר. עיר ומדינה מדינה בכל ונעשים נזכרים האלה והימים הכתוב אומר מהלשםת.
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 "מדינה במלים נרמז זה אהשורוש, מימי ומוקף פרזי בין רק הבדל יש שיטתולפי
 ועיר". "עיר במלים צורך ואיןומדינה"

 ? לת"ק זו קושיא תהא לאמדועמ.

 בט"ו. שחוגגת לשושן, העולם כל של פרזי בין גם מבחין ת"קכית.

 ? ריב"ק תשובתמהימ.

 עיר : לוי בן ר"י כדברי ללמד אלא החג תאריכי בין להבחין באות אינן הללוהמליםת.
 בט"ו. היא אף קוראת )לכרך( למדינההסמוכה

 הקטעים שלושת כל סיכומי ע"נ כללי סיכום"(
 ת י ב ת דו ו בעה(
 הפורים. ימי מועד הקובעים הפסקים כל את אסתר במגילת ט' בפרקציץנ
 מבאן החג מועדי )ב( הראעעגה, בשנתו החג מועדי )י טורים בעתי הנ"ל אתהעתק2.

 ? בט"ו הפורים חגיגת צוינה פסוק באיזהולהבא.
 ? תשובתה מהי ? מילי מנהני : הגמרא שאלת מוסבת מהעל3.

 לה המקבילה מהי ? שופטים בספר ? הזאת המלה נזכרה )היכן פרזים. המלה אתבאר4.
 ? י"ס( י"ג, במדבר,בספר

 המשנה( לדין )בניגוד ט"ו 014 לגבי הגמרא של ההצעות ארבע את א' בטוררשום5.
 : כדלהלן הצעה, כל לדחית הנמוק ב'ובטור

 ונמוקההדהיהההצעה
 כתיב! כוס ועד מהודו נינהו? ישראלולאו כלל יקראו לאמוקפין

 לא". וכלל "כלל ד"ה רש"י, לפי ענה ? א' הצעה לפי ט"ו ביום יעשהמה6.

 ? בשושן שנעשה המיוחד הנסמהו7.

 ? עשייה ולמה זכירה הגמרא קוראתלמה8.

 ? טעמו מהו ? משנתנו על ריב"ק חולקבמה9.
 ? משה מימות לא מה מפני ? יהושע מימות הן שהמוקפין ת"ק אומר מהמפני10.
 פרזי. פרזי ליה דלית דידן כתנא אמר לא ריב"ק : המשפט אתהסבר11.
 זה קושי אין מדוע ? ת"ק שיטת לפי שושן בעיר פורים לתאריך ביחס הקושימהו12.

 ? ריב"קלשיטת
 ריב"ק. ולפי ת"ק לפי ועיר" עיר ומדינה "מדינה במקרא הרמז את בתרשיםתאר13.
 דאתא". "ההוא עד ריב"ק" לך מ"אמרתרגם14.
 נגדית. קושיא בעזרת הגמרא קושית את ריב"ק דוחה כיצדהסבר,15.
 ומה ריב"ל". אמר "גופא עד ג' בדף עיין ? סמוך שיעור מהו ? ונראה סמוך דיןמהו16.

 ? לעניננו הגמרא שםמוסיפה

 בכלל שהן שכונות במקומך מנה ונראה", "סמוך בכלל שהן שכונות בירושליםמנה17.
 ונראה.סמוך

 ? לטבריא כמחמתן ירמיהו ר' מזכיר מהלשם18.

 דברים לנו מניין שלנו, לתנא הדבר נוח לעשייה, זכירה הושוותה : הגמרא בלשוןכתוב19.
 שמלמדנו. זהו עשר, בחמישה רצו ואם עשר בארבעה רצו אם כותב, היה אילו ?אלו

 שאני. דעבדא, יליף, קרא, אמר כדקאמרת, ואימא, נינינו, מדפרזים, : המלים את. באר20,
 והפעלים השמות של היחיד צורת ואת אתא, אימא, הפעלים של הרבים צורת אתכתוב21.

 עבד. אשכחן, בעו, מילי, :הבאים
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 לדוג'-מאשיעור

' המהלה" את לקרות כשרין "הכלבסוגיא -  

 בקטן" מכשיף כד"ר"י דף עד מהמשנה ע"ב י"סמגילה,

 הסוגיאמבנה
י אוקימתא" "במאי עד לא" נמי דיעבד חרש תנא "מאן גמראי( המגלה" את לקרות כשרע "הכל המשנה)0
 בקטן, מכשיר יהודה "ר' עד אהימתא" מ"במאית(

 י המתודיהמבנה

 קישור שיחתט(
 ובאורה המשנה קריאת)ק
 הגמרא למוד לפני הכנה שיחת)3(
 אוקימתא" "במאי עד הגמרא למוד)4(
 הלוח על תרשים בלוית הקטע כל סיכום)5(
 בקטן" מכשיר יהודה "רבי עד אוקימתא" מ"במאי הגמרא למוד)6(
 טבלה ע"י סיכום)7(
 בית. עבודות)8(

 בלבד למתקדמים המתאים אוקימתא", מ"במאי 3 מס' קטע על לדלג אפשר בינונית בכיתההערה:
 השיעור. לפני הלוח על לרשום יש וביאורן הקשות הארמיות המליםאת

 קישור שיחת)1(
 ? הראשונה המשנה עסקה במה משניות. שתי עתה עד למדנו זהבפרקנומ.
 - ועליהם - שבהם בחמרים בקריאה, הלב בכונת בלשונה, במגילה, הקריאהבסדרת.

נכתבה.
 ד השניה  המשגה עסקהובמהמ.
- קורא, אימתי - _ולהיפך  לברך שהלך עיר  בבןת.  המגילה את אדם קורא ן כ י ה מ ו 

 חובתו, ידיויוצא

 ובאורה המשנה קריאת)2(
 ? עוסקת היא במה קוראים( )התלמידים משנתנו. אתקראו

 ! הממלה את לקרא כשר מיבשאלה:

 ? מי בשבלכשר
 המגילה. מקרא את לשמוע חובתם ידי אותם מוציא שהוא האחרים,בשביל
 ? זה בענין משנתנו פוסקתומה
 בקטן. מכשיר יהודה ור' וקטן, שוטה מחרש, הנץ המגילה, את לקרוא כשריםהכל

 של הרישא את לקרוא התלמידים לאחד ונותן חגיגה מסכת את לכיתה מביא)המורה
 זו(. לרישא רש"י פירוש ואת הראשונההמשנה
 - אלוקיך ה" לפני זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש )במצוות בראייה חייביםהכל
72
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 נינהו דיעה בני דלאו - רש"י - וקטן שוטה מחרש חוץ ברגל(, בעזרהלהתראות
 ממצות.ופטורין
 המצוות? ומכל - ראייה ממצוות וקטן שוטה חרש, פטורין איפוא,מדוע,
 דעת. בני שאינםמפני
 שכשרים אלה על או המגילה, קריאת ממצוות שפטורים אלה על משנתנו: מדברת מהעל
 ? המגילה את לקרוא כשרים אינםאו
 האחרים את להוציא היינו המגילה, את לקרוא כשרים אינם או כשרים שהם אלהעל
 מגילה. מקרא של חובתםידי
 חובתם ידי אחרים להוציא יכול איננו במצווה, בעצמו חייב שאיננו מי : בידינו כללוזהו

 לקרוא כשרים שאינם אנשים, של הסוגים שלושת לבירור עכשיו נפנה - זו.במצווה
 ? שוטה בשם נקרא מימגילה.
 חכם. שאיננו מי זהו -שוטה
 ? ממצוות פטורים הטפשים כלהאם
 משוגע. זהו -שוטה
 ? חרש הוא ומי !נכון
 שומע. שאיננו אדם זהו -חרש
 ? לדבר יכול חרשהאם
 יכולים. אינם לדבר שגם חרשים, וישנם לדבר, היכולים חרשיםישנם
 ? חרש שנולד מי רק הוא חרשהאם
 כך. אחר שנתחרשו חרשים וישנם מלידה, הרשים ישנםלא,
 ? לדבר יכול מלידה חרשהאם
 לדבר. ללמוד היה יכול לא שהוא מפני !לא

 ? כך אחר שנתחרשוחרש
 שנתחרש. לפני לדבר למד שהוא מפני לדבר, יכול כזהחרש
 ? המגילה את א 1 ר ק ל כשר איננו שהוא האומרת, משנתנו, מדברת מקרה איזהעל

 לדבר. שיכול חרש עלכנראה
 ?מדוע

 שהוא להגיד, צורך ואין , א 1 ר ק ל ם ג ה י ה ל 1 כ י א ל לדבר, היה יכול לא לוכי
 לקרוא. ל ו ספ

 ואינו המדבר רבנן דתנו - ע"ב ב' הגיגה, במסכת לקרוא התלמידים לאחד נותןהמורה
 דבריהם. לכל כפיקחים הם הרי וזה זה אלם, זהו מדבר ואינו שומע הרש, זהושומע
 ? הגמרא כאן אומרת איפוא,מה,
 המצוות. בכל וחייב דעת בן הוא היינו דבריו, לכל פיקח הוא שומע ואינו המדברחרש
 ? המגילה את לקרוא כשר איננו שחרש כאן משנתנו אומרת איפוא,מדוע,

 והסבירו. מהרש" "חוץ ד"ה בתוספות,קראומ.

 שהוא בחרש המשנה מדברת כאן אבל מדבר, ואינו שומע שאינו אדם הוא הרשסתםת.
 שישמיע שצריך מגילה, ממקרא חוץ המצוות בכל וחייב דבריו לכל פיקח והואמדבר,
לאזניו.

 חובתם ידי אחרים להוציא יכול איננו ולכן מגילה, ממקרא פטור הוא איפוא,מדוע,מ.
 ? המגילהבקריאת
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 ומכיוון אחרים, או - הוא מה.שקורא לאזנו שישמיע היא מגילה במקרא שהמצווהמפני
 הוא בעצמו, קורא שהוא מה ולא קוראים אחרים אשר את לא לשמוע, יכול איננושהחרש
 אחרים. גם להוציא יכול אינו ולכן מגילה, ממקראפטור
 ? קטן נקראומי
- המצוות לגיל הגיע שלאזה  שנה. עשרה לשלוש 

 ? המגילה את יקרא לאמדוע

 המגילה. בקריאת שחייבים אלה את להוציא יכול ואינו במצווה חייב שאינולפי
 ? יהודה ר' דעתומהי
 בקריאתו. אחרים להוציא יכול שקטן סובר, הוא היינו בקטן, מכשיר יהודהר'

  יכול , ן נ ב ר ד מ היא  המגילה  שקריאת כיוון ;  יהורה ר' של טעמו את לכםאסביר
 ן. נ ב ר ד במצווה האחרים את להוציא - במצוות ן נ ב ר ד מ וחייב לחינוך שהגיעקטן

 הגמרא למש לפני הכנה שיחת)ק
 שמע את הקורא : ע"א ט"ו דף שני פרק בברכות משנה ללמוד עלינו הגמרא הבנתלשםמ.

 הדיבור את להרחיב למורה מקום יש )כאן יצא. לא אומר יוסי ר' יצא, לאזניו השמיעולא
 שמיעת בו הצריכו ולפיכך שמים, מלכות עול קבלת שהוא "שמע" הפסוק של ערכועל

 את משנתנו מזכירה במה ובמחברת, הלוח על זאת נרשום בתפילה(. מאשר יותרהאוזן
 ? הזאתהמשנה

 בררנו, התוספות פי ועל , ש ר ח מ ץ ו ח המגילה את לקרוא כשרין הכל : שנינואנות.
 איננו הוא - ולא לאזניו, להשמיעה צריך המגילה את הקורא כי סוברת,שמשנתנו

 חובתו. ידייוצא
 ? כמי איפוא,משנתנו,מ.
 יוסי.כרית.
 ? יוסי ר' על החולק הואמימ.
 בברכות. קמאתנאת.
 ר' דילמא ד"ה בתוספות, ע"א ט"ו ברכות, )עיין יהודה ר' הוא שבברכות קמאתנאמ,

 ובמחברת. הלוח על זאת נרשום היא(.יהודה
 : לאזנו השמיע ולא ע מ ש את הקוראא'

 יצא אומר: יהודהר'
 יצא. לא אומר: יוסיר'

 . ש ר ה מ ץ 1 ח המגילה את לקרוא כשרים הכלב'
 מדוע . א צ י לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא שם, המשנה ללשון לב נשיםעתהמ.

 ? לאזנו להשמיע לא ואפילו שמע את לקרוא אדם יכול : המשנה אמרהלא
 השמיע ולא שקרא הדבר, ארע שאם אלא לכתחלה, כן לעשות הראוי מן איןכנראה,ת.

 חובתו. ידי צא ילאזנו,
 שלכת- אע"פ עמהם, משלימים אנו מעשה, לאחר היינו, בדיעבד, שרק דברים כמהישמ.

 יפה לדעת תלמיד צריך לכתחלה למשל, אחרת: קובעים היינו אותנו, כששואליםחלה,
 בלבד, ראשיים מקצועות בשלושה "מספיק" כשקבל בדיעבד, אולם המקצועות, כלאת
 להסבר נוספות דוגמאות יביאו שהתלמידים )רצוי וכדומה. הגבוהה, לכתה עובר כלגם
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 גם יוצאים בדיעבד מהודר, אתרוג נחוץ לכתחלה ; כגון בדיעבד, - לכתהלהשל
 מהודר(.בשאינו

 התלמידים ע"י ובאורה אוקימתא" "במאי עד הגמרא קריאת)א
 ותרגמו. יצא" לא אומר יוסי "ר' עד קראו עתהמ.
 : מתנה רב אמר ? חובתו( ידי )יצא לא כן גם מעשה( )לאחר בדיעבד שחרש שנהמית.

 לפיו הש"ס מסורת של הסימן את יסביר )המורה : ברכות במסכת שלמדנו הוא, יוסיר'
 וכוץ שמע את הקורא המשנה( מקור אתימצאו

 דיעבד. על גם מדברת שמשנתנו להוכיח שאין לפי זו, מסקנה לדהות מנסה הגמראאולםמ.
 ? בדיעבד גם הפוסלת בברכות המשנה לשוןמהו

 חובתך. )ידי יצאלאת.

 ? כתוב כיצד אצלנוואילומ.

- וכו' לקרות כשריןהכלת.  . ש ר ח מ ץ 1 ח 

 ? זה בטוי להבין אפשרכיצדמ.

 יצא. אולי בדיעבד אבל כשר, אינולכתחלהת.

 ותרגמו. דמי" "שפיר עד קראו הגמרא. שאלת את נביןעתהמ.

 ולכתחלה היא יהודה י' אולי יצא, לא כן גם ובדיעבד )משנתנו( היא יוסי שריומניןת.
 ? חובתו ידי יצא בדיעבד אבל לקרוא(, לחרש )שאין שלאהוא

 משום יהודה, כרי דוקא משנתנו את להעמיד הסוגיא בהמשך וגם כאן משתדלתהגמראמ.
 אחר ממקום אולם היא"(. יהודה ר' "ודלמא ד"ה תוספות, )עיין כמותו הלכהשפסקו
 "דיעבד עד דעתך" סלקא מ"לא קראו בדיעבד. אצלנו שהכונה הגמרא מוכיחהבמשנה
 ובארו. תרגמו לא",נמי

 בדומה חרש למדנו הרי כי לכתחלה, רק פסול )שחרש כך לפרש דעתך על יעלהלאת.
 בדיעבד חרש אף לא, ג"כ בייעבך וקטן שוטה מה וקטן(, שוטה עם יחד - וקטןלשוטה
 לא.ג"כ

 ? פסול לכתחלה רק שחרש הביאור את הגמרא איפוא, דוחה, מה ידיעלמ.

 בדיעבד. אף פסולים ואלה וקטן", "שוטה עמו יחד כתובכית.

 ? בדיעבד אף הם פסולים מהמשוםמ.

 דעת בר שאינו מחמת שוטה במצוות, החייבים דעת בני שאינם : במשנה שפרשנוכפית.
 במצוות. החיוב לגיל הגיע שלא משוםוקטן

 ? חרשואילומ.

 הראשונים. של כזה אינו שלוהליקוית.

 בדיעבד. אפילו פסול חרש שגם משמע יחד, נזכרים שהם מאחראבלמ.
 : נתרגם ? כדאיתא והא כדאיתא הא ודילמא )קורא( הגמרא, סותרת הזאת ההנחה אתגם

 שוויונם את להוכיח אין אולי פירוש: )כדרכו(. שהוא כמו וזה )כדרכו( שהוא כמו זהושמא
 בדרכו, גם וע"כ בתכונותיו, מהם אחד כל נשאר סוף סוף כי יחד, נזכרים שהםמהעובדה
 ? כיצדבדינו.

 כשרן ובדיעבד לכתהלה, רק פסול וחרש בדיעבד, אף פסולים וקטןשוטהת.

 ? תנא כאיזה תהיהומשנתנומ.

 יהודה.כר'ת.
5ד
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 ובארו. תרגמו היא", יהודה ר' "לאו עד בעצמכם קראו זו. הצעה הגמרא דוחהשובמ.

 ר' אינה שהרישא ללמוד, מכאן יש בקטן", מכשיר יהודה "ר' בסיפא שלמדנומאחרס.
יהודה.

 ? במשנה לשנות היה צריך כיצד - הרישא בעל יהודה ר' היהאילומ.

 ושוטה. מחרש חוץ המגילה את לקרוא כשריןהכלת.

 "ודילמא רש"י( גירסת שהיא הב"ח גירסת )לפי ; קראו מתקבלת. אינה זו הוכחהגםמ.
 בקטן". מכשיר יהודה "שרבי עד וכו' לה" קתני קטן גווני ותרי היא יהודה ר'כולה
 ? למשנה הגמרא הוסיפהמה

 אפילו )קורא( לחנוך שהגיע קטן אבל לחנוך הגיע שלא בקטן אמורים דברים"במהת.
 בקטן". מכשיר יהודה שר'לכתחלה,

 ? יו תוספת ע"י השגנומהמ.

 עמה. מסכימים אלא הרישא, על חולקין יהודה ר' דברישאיןת.

 ?הכיצדמ.

 לחנוך. הגיע שלא קטן על מדברתהרישאת.

 ברש"י. נקרא ? זה הוא קטןאייהמ.

 עשר. בן תשע, בן כגון מצוות. לחנוך בב לחנוך הגיע שלא)קורא(ת.

 יהיה מה חנוך. לשם אפילו המצוה, את לעשות חכמים חייבוהו לא מזה פחות בגילקטןמ.
 ? המגילה קריאת את מפיו השומע דיןאיפוא

 חובתו. ידי יצאלאת.

 ?מדועמ.

 המחויבים. האחרים את מוציא אינו בדבר מחויב שאינומית.

- 12 11, בגיל ילדואילומ.  דינו? מה 

 חנוך. לשם המצוה את לעשותחייבת.

 ? גדולים לפני קראואםמ.

 חובתם. ידי יהודה, ר' לפייצאהת.
 יהודה ר' של דעתו להמחשת טבלהנרשום

בדיעבדלכתחלהן
יצא כך יעשהלא לאזנו השמיע ולא שמעהקורא
מוציא יקראלא חרש )1( המגילה: אתהקורא

 מוציאאינו כשראינו לחנוך הגיע שלא קטן)2(
 מוציאוכמובן,כשר לחנוך שהגיע קטן)3(

 הלוה על תרשים בלוית הקטע כל סיכום)5(
 המשנה? בעל התנא הוא מי המשנה. יישוב את עתה נסכםמ.
 יהודה. ר'ת.
 ? שמע קריאת לגבי יהודה ר' של שיטתו מהימ.
 יצא. לאזנו השמיע ולא הקוראת.
 ? החרש פסול במשנתנו מדוע כן אםמ.
 יצא. - בדיעבד אבל לכתחלה, על מדברת משנתנות.
 ובמחברת. הלוח על זאת נרשוםמ.
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הויןןהענין
 יצא בדיעבד[ לאונו, ישמיע ]למתחלהן לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא יהודה:ר'

 יצאן ]בדיעבד יקרא. לא למתחלהן המגילה את לקרוא כשרין הכלמשנתנו:
' מחרש.חוץ

 ? בקטן בסיפא הוא חולק מדוע יהודה, כר' המשנהאםמ.

 שהגיע קטן על והסיפא לחנוך הגיע שלא קטן על מדברת הרישא אלא חולק, הואאיןת.
 מוציא. הגיע אם אבל לחנוך, הגיע שלא בקטן אמורים דברים במה : להשלים וישלחנוך,

 אוקימתא" מ"במאי הגמראלימוד)6(
 בקון" מכשיר יהודה "רביעד

 משנתנה את ששנה התנא וצא מי לברר, כדי ברייתות,  שתי עוד  הגמרא  מביאה  עתהמ.
 ? תורמים היו מתה תורם. על מדברת הראשונההברייתא

 מירק(. גם מדרבנן : מוסיף )המורה הארץ ומפרי השדהמתבואותת.

 ד מפרישים  מהמ.

 והחמישית הרביעית השנייה,  הראשונה, )בשנה שני מעשר  ראשון, מעשרתרומה,ת.
 והשישית(. השלישית )בשנה עני ומעשרלשמיטה(

 ? אלו ב"תרומות" עושיםמהמ.

 בירושלם. אוכלים שני ומעשר לעני עני מעשר ללוי, ראשון מעשר לכהן, נותניםתרומהת.

 כרי משנתנו( )את העמדת במה ובארו. תרגמו לא", "נמי עד אוקימתא" מ"במאיקראומ.
 וחרש לאזנו השמיע ולא שמע את  הקורא  יהודה ר' מכשיר  בדיעבד )רק  בדיעבדיהודה
 המדבר חרש : פזי בן ר"ש של בנו  יהודה ששנה )הברייתא( זו אלא  המגילה( אתשקרא
 ידי )יצא דיעבד רק יהודה כר' אם ?( תנא )כאיזה ? כמי לכתחלה, תורם שומעואינו
 חובתו(. ידי )יצא לא כן גם בדיעבד אפילו - יוסי כר' ואם אחרים(, ומוציאחובתו
 ? פזי בן שמעון ר' בן יהודה ר' מלמדנו מה הברייתא. את עתהנברר

 לכתחלה. תורם  יומס  ואינו  המדברחרשת.
 דתניא". הא "אלא ד"ה ברש"י, עיינו ? מלתרום חרש מעכבמהמ,
 מפיו. מוציא שהוא הברכה שומעות אזניו ואין לברך צריך שהוא ואע"פ)קורא(ת.
 ? לברך שעליו הברכהמהימ.
 ומעשרות.  תרומות  להפריש וצונו במצותיו קדשנואשרת.
 ? יוסי ר' של מדעתו ברשב"פ יהודה של דעתו שונה כן, אםבמה,מ.
 שאף סובר, יוסי ר' ואילו לכתחלה, אף לברך גם ולכן לתרום, לחרש מתיר שהואבזהת.

 לאזנו. השמיע לא אם שמע בקריאת יוצא אדם איןבדיעבד
 מיהו לאזנו. השמיע שלא אחר אדם או חרש קריאת בדבר ברורות דעות שתילפנינומ.

 ? ביותרהמחמיר
 בדיעבד. אף יצא שלא הסובר יוסי,ר'ת,
 ? מכולם הסיקלמיהומ.
 יברך. גם וכמובן יתרום, לכתחלה אף שחרש הסוברת, ברשב"פ יהודה שלברייתאת.
 ? אלו דעות שתי בין היא מי שלודעתומ.
 יצא. - קרא אם אבל שמע, את יקרא לא שלכתחלה הסובר יהודה, ר' דעתת.
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 : הלוה על שלושתם דעת אתנרשום

 יוסי ר'ן יהודהר' ברשב"פן יהודה ששנה ברייתא'ןהתנא:
 בדיעבד אף יצא,לא אלא שמע יקרא לא לכתחלהן לכתחלה תורם חרשןההלכה:

ן אם בדיעבד לאזנו, ישמיעאם מברר גםוכמובל  יצא לאזנו השמיע לאן
 במלה יהודה ר' כוונת את אחר באופן לבאר הגמרא מנסה משולשת מחלוקת למנועכדימ.

 והסבירו. ברש"י קראו לכתחלה", אפילו יהודה ר' מאי "ואלא בגמרא קראו"יצא",
 לכתחלה, אפילו יוצא שהוא - יצא במלה מתכוון יהודה שרי להגיד, אתה רוצה מהואלאת.

 פי על אף לכתחלה, יקרא נאמר ולא - יצא אומר יהודה שר' במשנה נאמרומדוע
 יצא. לא בדיעבד הסובר, יוסי, ר' של כוחו את להודיעך כדי ? לאזנו משמיעשאינו

 חולקת ברשב"פ יהודה של שהברייתא סברה לא הגמרא כי להסביר אפשר)למתקדמים
 משתמעים אינם והברייתא יוסי ר' שדברי ומאחר יוסי, ור' יהודה ר' התנאים שניעל

 יהודה(. ר' דברי את אחר באופן לבאר הגמרא נסתה פניםלשתי
 ? קורא או המברך חרש בענין עתה לנו תהיינה דעותכמהמ.

 סובר ישי ור לכתהלה, מתיר פור בן שמעת ברבי יחדה ר' דעות: שתיתנ
 ע~נ לא בדיעבדשאף

 ובארה העמוד סוף עד הא" מ"אלא קראו אחרת. מברייתא הגמרא מקשה כךעלמ.

 כר אם כמט יצא, ברך ואם בלבו המטן ברכת אדם יברך לא )ברייתא( ששנתהאלא,ות.
 יצא. לא בדיעבד אפילו יוסי כרי ואם בלבו, לברך מותר לכתחלה אפילו -יהודה

 לאזנו השמיע ולא שברך לאדם שביחם לראות, אפשר המזון ברכת בדין זומברייתאמ.
 ? שוב נגיע חרש בדין דעות לכמה דיעבד, ובין לכתחלה בין הבדליש

 שאוסרין ויש בדיעבד, אפילו שאוסרין יש לכתחלה, אפילו שמתירין יש דעות.לשלושת.
 בדיעבד. ומתיריןלכתחלה

 ? הראשונה הדעה בעלמיהומ.

 פזי. בן שמעון ר' של בנויהודהת.

 ? השניה הדעה בעלמיהומ.

 יוסי.ר'ת.

 ? השלישית הדעה בעלומיהומ.

 המזון. ברכת עלהברייתאת.

 בגמרא קראו הזאת. השאלה על לענות מנסה הגמרא איך נראה ? יהודה ר' של דעתוומהימ.
 קשיא". "ולאעד

 לכתחלה. ואפילו יהודה ר' לעולם)קורא(ת.

 זאת ובכל לאזנו( משמיע שאינו ומי )החרש קורא לכתחלה שאפילו סובר, יהודהר'מ.
 האם יהודה. כר' הן המזון ברכת על הברייתא וגם פזי בן שמעון ר' של הברייתאגם
 ? אומר שאני מה על קושיא לכםאין

 בדיעבד. רק ומתירה לכתחלה אוסרת המזון ברכת על הברייתא הריבודאי.ת.

 ותרגמו. דרביה", והא דידיה הא קשיא "ולא בגמראקראומ.

 רבו. דעת וזוהי דרביה, - והא דעתו, היינו שלו, - הא קושיא,ואיןת.

 ? הראשון ה"הא"מזהמ.

 פזי. בן שמעון רבי של הברייתאת.
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 ? השני ה"הא" ומהומ,
 המזון. ברכת שלהברייתאת.
 בגמרא קראו רבו. דעת את יהודה ר' מביע שבה ברייתא, עכשיו מביאההגמראמ.

 "השתא". עדמ"דתניא"
 הברייתא. אתקוראיםת.
 ? זו שבברייתא הדעות שתימהןמ.
 אחר אומר, ור"מ לאזנו להשמיע שצריך סובר עזריה בן אליעזר ר' משום יהודהר'ת.

 לאזנו. להשמיע צריך אין לכתחלה ואף הדברים, הן הן הלבכוונת
 מ"והאי "דרביה", ד"ה ברש"י, עיינו ? בדיעבד גם או לכתחלה נאמרו ראב"עדברימ.

לישנא".
 יצא. דיעבד אבל לכתחלה משמע לישנא והאי)קורא(ת.
 ? א ל ד ב ע י ד ב ף א שכוונתה הלשוןמהימ.
 . א צ י אלת.
 ראב"ע. על לחולק לב נשיםעכשיומ.
 ואין הדברים הן הן הלב כוונת אחר - לבבך" על היום מצוך אנכי "אשר : אומרר"מת.

 לכתחלה. אף להשמיעצריך
 ? פזי בן שמעון רבי של בנו יהךדה ר' של דעתו איפוא תתאים מי שללדעתומ.
 מאיר. ר' שללדעתות.
 סובר יוסי שר' ומכיוון כדעתו, היא דתורם הברייתא שדעת תנא קודם חפשההגמראמ.

 עכשיו יש האם יהודה. כר' הברייתא את להעמיד השתדלה יצא, לא בדיעבדשאפילו
 ? בדברהכרח

 מאיר. כרי להעמידה אפשר -לאת.

 את לפרש מוכרחים היינו איך - יהודה כר' הזאת הברייתא את להעמיד רצוננומתוךמ.
 ? "יצא" יהודה ר'דברי

 לכתחלה.אפילות.

 היינו תריס איזה - יהודה כר' המזון ברכת של הברייתא את גם להעמיד רצוננוומתוךמ.
 ? עזריה בן ר"א רבו ובין יהודה ר' בין להכניסמוכרחים

 רבו. על חולק שהוא להגיד, היינומוכרחיםת.

 ברש"י. ועיינו היא" "ר"מ עד מ"השתא" בגמרא עכשיוקראומ.
 ההדרכה שאלות בעזרת בעצמם הסיקו אשר לכל אישור ומוצאים קוראיםהתלמידים

 המורה.של

 טבלה ע"י סיכום)7(
 בגמרא שהובאו והברייתות המשנה של ההתאמה את הבאה הטבלה ע"י עכשיונסכםמ.

 השונים. התנאים שללדעתם

79

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



 והברייתות המשנה של התאמהטבלת
 השונים התנאים של לדעתם בגמראשהובאו

: :סי, 'יייאשי,'"גם:א
 ינ'-יי""

 :הברייתא
 תורמ שומע ואינונ~דבר

 מאירכרבילכתחלה
 ,,,,;חי" 1ah "סק ויאת י" .נ11:"-

 ביתעבודות)8(
 ? משנתנו אותנו מלמדתמה1.
 ? קטן ומי שוטה נקרא מי חרש, נקראמי2.
 ? וקטן שוטה פסולים ומדוע המגילה לקרוא החרש פסולמדוע3.
 בק"ש כן מצאנו )ולא  המגילה בקריאת דוקא הקטן את  יהודה ר' מכשיר מהמפני4.

 המצוות(?ושאר
 ? משנתנו את להעמיד בראשונה הגמרא נסתה תנא איזהלפי5.

- מחרש" "חוץ הבטוי זה לפי יבואראיך  ? בדיעבד או לכתחלה 
 בפרוש(. נזכר יהודה ר' של שמו שאין לכך לב )שים ? יוסי ור' יהודה ר' חולקיםבמה6.
 ? יהודה כר' משנתנו את להעמיד הגמרא נסתהכיצד7.

 מהרש"? "חוץ הבטוי עתה יתפרשאיך
 בדיעבד, אף פסול שהחרש ללמוד יש וקטן( שוטה )חרש שבמשנתנו הפסוליםמסמיכות8,

 ?כיצד
 ?" כדאיתא והא כדאיתא הא "ורילמא : הנ"ל ההוכחה של הדחיה אתבאר9.
 ? כיצד יהודה. כרי הרישא שאין מוכיחה משנתנו שלהסיפא10.
 ההשלמה מהי במשנה. קטע הגמרא השלימה הקודמת שבשאלה ההוכחה את לדחותכדי11.
 "חוץ הבטוי כוונת עתה תהא מה ? המשנה בתוך הנ"ל ההשלמה שלוב ע"י השגגומה12.

-מחרש"  ? בדיעבד או לכתהלה 
 ? לכתחלה תורם הרש : ברשב"פ יהודה ר' מחדשמה13.
 ? יוסי כר' לא ומדוע ? יהודה כר' מתישבת ברשב"פ יהודה ר' של דעתו אין מהמפני14.

 אחרת ברייתא תשאר לכתחלה, אף לקרוא רשאי שחרש סובר יהודה שר' נאמראם15.
 ? הברייתא מהי יוסי. ר' ושל יהודה ר' של לדעותיהםבנגוד

 "הא במלים הכונה למה והסבר, "דרביה" עד יהודה" ר' מ"לעולם הגמרא תרוץ אתבאר16.
 דרביה". "הא ולמהדידיה"

 את תרשום ובה לאזנו, השמיע שלא קורא בדין החכמים שיטות לשלוש טבלהערוך17.
 בגמרתנו. הנזכרות ההלכותכל

 ? מחרש חוץ כשרין הכל ; משנתנו עתה תהיהכמי18.

 ? "להכי" במלה הגמרא מכוונת למה להכי". דאתית "השתא : הבטוי אתהסבר19.

 ? כרבו הוא סובר במה ליה". סבירא כרביה יהודה "ר' : הבטוי אתהסבר20.

 ? עתה משנתנו תהא תנא  איזהלפי21.
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 ? ברשב"פ יהודה ר' משנת נשנתה תנא איזה .לפי22.

 17. בשאלה כמו ההלכות ובה משנתנו של האחרונה האוקימתא לפי שניה טבלה ערוך23.
 מני,  מיחסרא,  חסורי כדאיתא,  והא ידאיתא הא דומיא, דמי, שפיר תנא, מאן : תרגם24י

 ליה. מבירא  תימא,  אפילו דרביה, הא דיריההא
 כר' אינה שהרישא עולה מכאן דעתך, על יעלה לא אולי - שמא : הגמרא בלשוןכתוב25.

 עכשיו )בברייתא(, ששנויה זה אלא משנתנו(, )את העמדת במה קטן, סוגי שנייהודה,
 לבך.שהגעת
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 ע"ב נ"ה ב"ק, כראלי" שיא ואיזהו כראוי "איוהו הסוגיא:ניתפח

 הסוגיא מבנה)א(
 מעולה. תמירה ומהי עמירה מהי כראוית בפניה "נעלהגררת)1(
 והיא קרן, אין ולצאן בהיצאן, כתוב כי - במועד מדבלת שמשנתנו המסקנה,הסקת)2(

 ברש"י(. .)עיין תם בהם ואין מתחילתן מועדים ורגל ושן ויגל, בשן רק להזיקיכולה
 וה' ד' שנגח שור בפרק למשנה משנתנו השוואת ידי על היא", יהודה ר' -"מתני')3(

 היא(. ר"מ משנה סתם שהרי בדבר חדוש )ויש מועד. שמירת לגבי דעות שלוש בהשיש
 ורגל. לשן קרן בין הבחנה מתוך הנ"ל ההנחהדחיית)4(
 הכתובים על הסתמכות מתוך פחותה" בשמירה להם די דברים ש"ד' מברייתאסיוע)5(

 משפטים.בפרשת
 ולא ורגל. שן של בשמירתן מיעטה התורה כי הוא, משנתנו שטעם רבה, של דיוקו)6('

 רגל. של מועד בשמירת' ממעטת שהיאמפני

 מתודיות הערות)ב(
 מה כ"ב, בשמות הכתובים בעזרת ולבאר, להקדים יש התלמידים ע"י הסוגיאלהבנת)1(

 שן ואילו בתשלומיהם, מזה זה השונים ומועד תם בה יש שקרן קרן, לבין ורגל שןבין
 להם ודי בשמירתם מיעטה שהתורה לסבור יכול ר"מ ואף מתחילתן, מועדיםורגל

 ובמועד מעולה שמירה בהם המחייב יהודה ר' של לטעמו ואשר פחותה,בשמירה
 יעיר אבל ע"ב, מ"ה בדף יעיין והרוצה כאן בזה להאריך א"א בלבד, פחותהשמירה
 שבו העדאה צד על אלא מעולה משמירה המועד את פטר לא יהודה ר' שאף :המורה
 פטר "לא ד"ה בתוספות, שם )עיין נזק חצי עכ"פ לשלם ויתחייב שבו, תמות צד עלולא
 יהודה"(.ר'

 : בטבלה ורגל ושן קרן תשלומי בדבר החכמים דעות את לסכםאפשר)2(

 ורגלשןןערן

 תם( בהם ואין מתחלתן)מועדים נטלם( נזק מועד נזק, חצי מוטלם)תם
 מעולהשמירה פחותהשמירה מעולהשמירה פחותהשמירה

 ,מהתורה מפני פטור, מאיר:ר'פטור נזק, חצי חייב תם מאיר:ר,
פטור ורגל שן של בשמירתןמיעטה.פטור שלם. נזק חייבמועד
 שמועד מפני פטור, יהודה:ר'פטור נזק, חצי חייב תם יהודה:ר'

פטור. פחותה בשמירה אףפטור לגמרימטור שלם. נזק חייבמועד
פטור  נזק, חצי חייב תם יוסי:ר'

 )אין שלם, נזקחייב שלם. גוק  חייבמוער
 סכין( אלא  שמירהלו
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 ,וחייב אדם בדיני שפטור דבהים "ד' : הסוגיאניתוח
 ע"א נ"ו סוף עד ע"ב נ"ה ב"ק, שמים",בדיני

 הסוגיא מבנה)א(
 שמים. בדיני וחייבים אדם מדיני הפטורים ארבעת מן מקרה כל הגדרת)1(
 "ותו הגמראשאלת)2(

 ליבא-

 כנ"ל. מקהים חמישה עוד יש והרי ?
 שאילולא הראשונים המקרים מארבעת אחד שבכל החידוש הסברת ע"י הגמראתשובת)3(

 שמים. מדיני אה שפטוה אומרים היינונשנו

 מתודיות הערות)ב(
 אשר בנזקים החיוב בעית את הסוגיא, למוד לפני הילדים, של לתפיסתם לקרביש)1(

 משום או ממש, בידים לנזק גרם שלא משום אם מלאה, המזיק של אשמתו איןבהם
 הילד. להיי הקרובות דוגמאות ע"י זאת לעשות רצוי וכו'. ניכר ההיזקשאין

 בין הקשר מהו השאלה, את התלמידים בפני לדיון להעמיד יש הסוגיא למודבסוף)2(
 התשובות שתי את למצוא להדריכם ויש הראשונה, לבין בפרק, השניה זו,סוגיא
 למשנתנו כהמשך )א( : זולשאלה

- 

 מובאת ליסטים", ה ו צ ר ש.פ או בלילה ה צ ר פ נ
 הפותחת שמים" בדיני וחייב אדם מדיני פטור דברים "ד' יהושע ר' שלהברייתא
 מ י ר ב ד ' ד : החיצוני במבנה  ההמיון  )ב(  חברו".  בהמת בפני גדר ץ ר 1 פ ה "בהלכה
 אדם. מדיני פטור ם י ר ב ד ' ד ד- בשמירתן מיעטההתורה

 טורים בשלושה יהושע ר' של המקרים ל-4 בטבלה אפשר.להשתמש השעורלסיכום)3(
,קייקלן.:

החידוש ן מקרה.מדוכר? איזהעלהענין
 שמיס בריסי שאף סובריםהיינו רעוע כותלמרץ בהמת בפני גדר הפורץ)1(

 הכותל ' שהר. הכותל, עלפטורחברו
 לסתירה.עומד

 .....ה(

 ? אדם ני בד ח"ב איש מדת : רביעי טור גם להעיףאפעיר

=--------
%**4*4.4*--------
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 מציעא, בבא ממונא", מפקינן "מספיקא : הסוגיאניתוח
 כלים" ב' "וכן ע"ב ל"ז עד לשנים" אמר מ"מתני' ע"א,ל"ו

 הסוגיא מבנה)א(
 : המשנה חלקישני)1(

 ואיני מנה אצלי ד י ק פ ה מכם א' של אביו או מנה מכם לא' גזלתי לשנים אמר)א(
 מהם. אחד לכל מנה למילידר.-נותןישע

 -- מאתיים תובע אחד וכל מאתיים, תה מנה ש אחד אצל 1 ד י ק פ ה ש שנים)ק
ק אליהו שיבוא עד מונח יהא והשאר מנה אחד פלמתן  

 אליהה שיבוא עד מונח יהא הכל אומר: ר"י וכו/ כליםשני
 מר". "אמר עדמגמרא)2(

 המסופק המנה יהא ב-ב' ואחד, אחד לכל נותן ב-א' : ומקשה ל-ב' א' משווההגמרא
 ? אליהו שיבוא עדמונח
- א' כי להשוותם, אין ;תירוץ - וב' גזל,   - ובפקדון קנס, - בגזל : הטעם פקדון. 
 קנס.אין
 : לשניים הקושיא מתפצלתעתה

 ב'. לעומת א' : פיקדון על פיקדון)1(
 למידק. ליה הוה - כריכות בשתי שהפקידו כמי א' :תירוץ

 למידק. ליה הוה לא - אחת בכריכה שהפקידו כמיב'
- א' משנתנו גזל: עלגזל)2(  . ד ח א 1 ד ח א ל כ ל ן ת 1 נ 

 ומסתלע ביניהם גזילה מחמשה--מניח אחדר"ט:מל
 מודה : הנסית דחית ? טרפון כרבי משנתנו אין אולי : חיא הקו את לדחותעסית
 1 שמים ידי לצאת בבא --- ב-א' במשנתנוהתירוץ: וכוי טרפתרבי

 ועיחן ספרא רב "אמר עד מר"מ"אמרי( בדיה ממן תנעים כשהם --- מחמשה מאחדבגי
 בירור: שאלותשתי
 מתנה. רב ושל יהודה רבי של : תשובות שתי ? טוען מה והלה ליה. תבעי דקאהתם)א(
 בהלכות למדנו והרי ? ואזלי כולהו לה ושקלי ומסתלק. ביניהם גזילהמניח)ב(

 בידו. ויניח : תשובה ? אחרתאבידה
 אשי". לרב רבינא ליה "אמר עד לרבא" אביי ליהמ"אמר)4(

 - מחמשה בגזל : שני במקרה דעתו ובין אחד במקרה עקיבא ר' של דעתו ביןסתירה
 ? בחזקתם הנכסים - הבית בנפול ואחד, אחד לכלנותן

 בעמוד כמו ומתרצת ממשנתנו ומקשה חוזרת הזאת, הסתירה את מתרצתהגמרא
 וממאי : שאלות שתי עוד ישנן זה קטע בתוך שמים. ידי לצאת בבא משנתנו :הקודם
 ? הוא ושמא דשמא וממאי ? היאדר"ע

 למידקא ליה הוה כריכות בשתי "כל כאן דבריו ובין בבכורות רבא דברי ביןהסתירה)5(
והתירוץ.
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 מתודיות הערות)ב(
 הסוגיא( במבנה הקטע מספר את מסמנים)המספרים

 המוציא : ונטען טוען בדיני היסודי הכלל לברור שיהה להקדיש כדאי המשנה למודלפני)1(
 הראיה. עליומחברו
 הרישא : ביניהן ההבדלים ועל וסיפא לרישא חלוקתה על להתעכב יש המשנהבלמוד
 - בסיפא לשניהם, מספק נותן - ברישא בלבד. בפקדון הסיפא ובפקדון, בגזלעוסקת
 אליהו. שיבוא עד המסופק המנה מונחיהא
 רש"י, כל את ללמוד אפשר במשנה זה. מול זה - הנ"ל את הלוח על לרשוםרצוי

 רובו. את -בגמרא
 צריך הענין כי ותשובותיה, הגמרא קושיות את לקרוא לתלמידים לתת אפשרכאן)2(

 הקושיא על לדלג אפשר הראשונה בפעם הלמוד בשעת המשנה. למוד מתוך מובןלהיות
 היא". ר"ט מתני' דהאי ו"ממאיהצדדית

 התירוצים. ואת הקושיות את הלוח על לרשום כדאי המו"מ השתלשלות של התפיסהלהקלת
 :למשל

-
התרוץ ב'דיןן א' דין

 קרמית? אגזלפקדון נותן וכו', שהפקידו שניםמתני': שנים מתוך מאחד גזל מתני':1.
 היתר ואת ואחד, אחד לכלמנה אחד לכל נותן - ממי יודעואינו
 אליהו. שיבוא עדמניחואחד.
 לרייק, חייב היהב-א' נותן וכו' שהפקידו שניםמתני': מהשנים מאחד פקדון קבל2.

 לדייק תחב היה לאכ-ב' ואחד. אחר לכלמנה אחד לכל נותן ממי יודעואינו
ואחד.
 הלאה.וכן
 האפשרויות את בשיחה לפתח ואף ?" טוען מה "והלה : בעיה בהצגת לפתוח מוטבכאן)3(

 אי- מתוך שתיקה )ב( כהודאה, שתיקה )א( : הנתבע של השתיקה במשמעותהשונות
 מידת נמצאת ?" ואזלי כולהו ליה "ושקלי : שבקטע השניה השאלה לגבי וכןידיעה.
 ! לוקההדין

 במבנה לעיל )ראה הצדדיות השאלות שתי על לדלג כדאי הראשונה בפעםבלמוד)4(
 לדעותיו ר"ע דעת השוואות : הענין של מעיקרו הדעת את להסיח העלולותהסוגיא(
 להבהיר אפשר המו"מ השתלשלות את בספק. המוטל ממון של במקרה אחריםבמקומות
 : כדלהלןבתרשים

 עקיבא ר' דעתבירור
 אמו ועל עליו הביתנפל גזל, מאיזה יודע ואינו מחמישה אחדגזל
 תחילה מת הבן אומרים: האםיורשי גזלת אותי אומר אחוכל

 תחילה מתה האם אומרים: הבןיורשי
- ואחד אחד לכלנותן 4  בחזקתםנכסים-י-סתירה-
- הסתירה ישוב-,- ושמאברי 4 -  ושמאשמא 
 אמו, ועל עליו הביתנפלמכם לאחד גזלתי לשניםאמר
 מכם איזה יווע ואינימנה
 ושמאשמא ושמא( כשמא כאן)גם
- ואחד אחד לכלנותן 4  נחזקתםנכסים-י-סתירה-
- הסתירה יישוב-י- שמים ידי לצאתבבא 4 -  הדיןלפי 

. הדין( משורת)לפנים . -
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 לבא" לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה "קדושה : הסוגיאניתוח
 בימי" "ויהי ע"ב י' עד שילה" בין אין מ"מתני' ע"ב ט'מגילה,

 הסוגיא מבנה)א(
 מקום לגבי לירושלים שילה בין ההבדל את מלמדת א ש י ר ה : המשנה חלקישלושה)1(

 שווים, הם במה מלמד י ע צ מ א ה ק ל ח ה ; שני ומעשר קלים קדשים שלאכילתם
 : חורבנן אחרי לירושלים שילה בין הבמות איסור לגבי ההבדל את מלמדת א פ י ס הו
 ירושלים חורבן אם ואילו הבמות, והותרו קדושתה בטלה עלי( )במות שילה חורבןעם
 לעולם. הבמות הותרו לא ושוב קדושתה בטלהלא

 א. בסיפ רק מטפלתהגמרא

 )היעו הזה בזמן במצרים חוניו בבית להקריב ממותר יצחק ר' דברי מביאה הגמראל"
: י עובדות שתי נובעות מדבריו ירושלים(. חורבן אחר חומו בית ק"מ מהיהבזמן
  קדשה ראשונה 'כקדושה )ב( זרה, עבודה לשם ולא  ו11ו1 לטם נבנה חוניו שבית )א(

,

 מטפלת הגמרא מהכתוב. הוכחה הגמרא מביאה ח לעובדה לבוא. לעתיד ולא לשעתה
 בלבד. השניבענין

 מחמת הוא רבא, דעת לפי לכך, והטעם בו, חזר הנ"ל דבריו יצחק ר' שאמרלאחר)3(
 להם היה ולא הבמות נאסרו לירושלים כשבאו : בזבחים ומהמשנה ממשנתנוהקושיא
 היתר.עוד

 לבוא לעתיד קדשה שלא סובר אליעזר ר' : תנאים של מחלוקת כאן שיש סוברתהגמרא)4(
 זרובבל, בימי השני הבית את בנו שכאשר אמר ר"א ? מנין כמשנתנו. סובר יהושעור'
 שהמזבח במזבח, מיד להקריב שיוכלו כדי הקלעים שעשו וקס"ד להיכל. קלעיםעשו
 לבוא, לעתיד קדש ולא ההיכל שנחרב ומאחר י"ז( )ויקרא מועד" אהל "פתח להיותצריך
 שמע יהושע ור' ושיר(, בתודות לקדש צריך זה )מלבד קלעים להעמיד צורךיש

 שקדושה מפני קלעים, שאין אע"פ קדשים קדשי ואוכלין בית שאין אע"פשמקריבין
 לבוא. לעתיד גם קדשהראשונה

 קדשה ראשונה שקדושה מודה אליעזר ר' שגם יתכן : מזבחים ההוכחה את דוחההגמרא)5(
 שלא מהמת ולא צניעות מחמת הבנין בשעת נעשו הקלעים אלא לבוא, לעתידגם

 במזבח. להקרבה המקוםנתקדש
 כעבור לקונהו נחלט הבית שבהם חומה בערי בתים בקנין שדנה ברייתא מביאההגמרא)6(

 נון. בן יהושע מימות חוסה מוקפות שהיו ערים שמונה מונה בערכין המשנהשנה.
 שעולי משום אלו ערים שמונה מנתה שהמשנה יוסי ברבי ישמעאל ר' מסבירבברייתא

 וא. ב ל יד ת לע ה דש ק לא ראשונה שקדושה יוצא מכאן אלו. רק קדשובבל
 ה ש ד ק ראשונה שקדושה תנא אותו בשם מערכין תוספתא הגמרא מביאה לזהבניגוד

 קיימות היו אלו שרק מפני האלו הערים את מנתה והמשנה , א ו ב ל ד י ת ע ל מג
 שעה. באותה היו לא ואחרות בבל, עולי שעלובזמן

 ? ישמעאל ר' על ישמעאל מר' קושיא הרי)7(
 יוסי, ברבי ישמעאל דר' אליבא תנאי תרי אתירוץ
 יוסי. ברבי אליעזר ר' בשם היא מערכין התוספתא בתירוץ
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 מתודיות הערות)ב(
 אדריראשון בין מה התנא  שהסביר מאחר קודמותיה. ובין משנתנו בין הקשר  הדגשת)1(

 בין". ב"אין המתחילות בהלכות המשיך וכו'(  המגילה  )קריאתלשני
 לפי הזה הדין ופרטי הבמות איסור על ד-י"ר י"ב, דברים בחומש  קריאחהכנה:)2(

 קי"ב. בזבחיםהמשנה
 הרישא. על מתעכבים אין רש"י. בעירת ובאורה המשנהקריאת)3(
 הגמרא לפי וחוניו שמעי על לספר )אפשר הימים( בדברי )למדו חוניו בית עלשיחה)4(

- ק"ט(במנחות  הותרו ? זרה עבודה לשם או ה' לשם : נקודות שתי על מתעכבים 
 ? נאסרו אוהבמות

 היא". "תנאי עד "ורה( בעזרת )תלמיד רש"י פי על ומבארים גמראקוראים)5(
 ב'(, בעקרא )כמוסבר זרובבל בימי המזבח בנין על הכנה שיחת לערוך יש רגילהבכיתה)6(

 ד ע 1 מ ל ה א ח ת פ ה' מזבח על והקריבו : וכתוב עומד המקדש עדיין היה לאוהרי
 רש"י. פירוש עם והתירוץ יהושע ור' ר"א תלמיד~מחלוקת קורא ואח"כ ? י"ז( )ויקרא)

 פירוש מתוך הענין על יעמדו התלמידים - הכנה בשיחת צורך אין מתקדמתבכיתה
רש"י.

- כ"ט כ"ח, ויקרא חומה ערי דין על הכנהשיחת)7(  : ל"ב בערכין המשנה קריאת ל"ד. 
 מ"ורמינהו" תלמיד, ע"י וביאור "ורמינהו" עד בגמרא קריאה חומה". ערי בתי הןגאלו
 המורה. ומסביר קורא אר"י" ישמעאל ר' "קשיאעד

 התלמידים. ע"י התירוצים שניקריאת)8(

 כדלהלן: טבלה ע"י הסוגיא את לסכם אפשר הגמרא של למו"מ בקשר השאלות מלבד :הערה
 ראשונה: קדושה עלהדעות

 היתר". אחריה אין ירושלים "קדושתהראיה: לבא לעתידקדשהמשנתנו:
 הבמות". והותרו חוניו בבית "שמקריביםהראיה: לבא לעתיד קדשהלא יצחק:ר'

 ולא הבמות נאסרו לירושלים "משבאוהדאיה! לבא לעתידקושה קי"ט:זבחים
 היתר". להםהיה

 . . . הסוגיא סוף עדוכן
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 ח'פרק

ביבליוגרפיה

 כץ. יעקב ו"ר מאת תש"א-תש"ב ב"סיני" נתפרסם היסודי בביה"ס התלמוד הוראת בעית על מקיףמאמר
 ב"הד תש"ו, ב"סיגי" שנתפרסמו ז"ל פיפס ש"ז ד"ר של מאמריו דנים זה בנושא מסוימות בעיותעל

 תשי"ב. בשנת לזכרו שיצאה בחוברת ונקבצו תש"ט ב"החנוך" תש"א,החנוך"
 בסטנסיל )הופיע ז"ל ליפשיץ רא"מ מאת לתלמוד" ב"מתודיקה יפה נתפרשו הגמרא בהוראתהקשיים
 בירושלים(. המזרחי של למוריםבביהמ"ד
 הבאים: המאמרים נתפרסמו זאתמלבד

 תרצ"ו-תרצ"ז "ההד" הולצברג, ר. י. ד"ר - התלמוד הוראת שללמתודיקה
 ת"ש ז"ל קריביצקי יוסף" "זכר בקובץ דאין, ר. - התלמוד להוראתמתודיקה
 ת"ש החנוך" "הד מסינג, י. - הלימוד וספרי ההלכההוראת
 תש"א החנוך" "הד ארזי, א. ד"ר - בביה"ס התלמודהוראת
 תש"א חנוכנו" "מבעיות אריגור, י. - בביה"ס התלמודלהוראת

 תש"ו החנוך" "הד אורי, א. - התלמוד הוראתעל
 תשיו החנוך" "הד בקר, מ. - התלמוד הוראתעל

 תשי"ד החנוך" "הד ארזי, א. ד"ר - בתלמודשעור
 תשי"ד אלול ה' "הצפה" נריה, צ. מ. הרב - התלמוד הוראתעל

 תשי"ד אלול "הצפה" כץ, י. ד"ר - תושבע"פ בלמוד מבחרעקרונות
 : לעבודהוחוברות

 האומנין את השוכר המפקיד, הולצברג: ד. י. - מסינגי.
 הברית(. בארצות לאור )יצא המפקיד - ביאליק ל. מ,ד"ר
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