
 לימוד תורה שבעל פה                      בס''ד 

 המידע דף  – על פה עבודה בתורה שב
 רקע כללי 

 משה רבנו מקבל במעמד מתן תורה שלושה דברים:

 לוחות הברית ,עליהן כתובות עשרת הדיברות. .1

 .תורה שבכתב .2

 .תורה שבעל פה .3

)כיום אנו מתייחסים לכל ספרי התנ''ך כתורה  התורה שבכתב )בזמן מתן תורה(, כוללת את חמשת חומשי התורה

 .שבכתב(

 התורה שבעל פה כוללת: משניות, דינים והלכות שנאמרו למשה בסיני.

. היא עברה לאורך הדורות בעל פה לכתוב אותההתורה שבעל פה, כשמה כן היא, נאמרת ונלמדת בעל פה ואסור 

 וכך גם למדו אותה.

במתן תורה. לא ניתן ה, ושניהם נאמרו על ידי ה' למשה יתורה שבעל פה ותורה שבכתב, משלימות אחת את השני

חשוב לזכור, כי התורה היא תורה אחת ואין לחשוב כי מדובר בשתי תורות  להפריד ביניהם והקשר ביניהם ברור.

 שונות ונפרדות.

 הדברים המשיכו כך עד תקופתו של רבי יהודה הנשיא. 

מעם ישראל, החליט שיש לעשות פה להישכח חלילה -כאשר ''רבי'' ראה שהצרות על עם ישראל גוברות ועתידה תורה שבעל

 סדר בדברים ולהעלות את תורה שבעל פה על הכתב. 

 יש לציין שהוא עשה זאת למען הצלת התורה ו"כהוראת שעה" בלבד.

 סדר הפעולות שבוצעו על ידי רבי יהודה הנשיא   -עריכת המשנה.

 רבי יהודה הנשיא:

א. קיבץ ואסף את כל המשניות שאנשים 

 פה.-שיננו ולמדו בעל

לאחר שהיו בידיו כל המשניות הוא ערך 

 אותם באופן הבא:

ב. ריכז את כל המשניות המרכזיות ואילו 

את המשניות הפחות מרכזיות הניח בצד. 

נקראות "ברייתות"  המשניות שהניח בצד

 ובלשון יחיד, "ברייתא".

 פירוש המילה ברייתא הוא: משנה חיצונית.

ג. את המשניות המרכזיות הוא חילק וסידר 

לשישה סדרים והם: זרעים, מועד, נשים, 

נזיקין, קודשים וטהרות. ובראשי תיבות: 

 זמ''נ נק"ט.

ד. לאחר שסידר רבי יהודה הנשיא את 

ל סדר לחלוקה המשניות לסדרים חילק כ

 משנית כלומר למסכתות.

כגון: בסדר מועד המתעסק בעניין החגים, 

חילק סדר זה למסכתות כגון: מסכת 

פסחים, מסכת סוכה, מסכת ראש השנה 

 וכו'.

 ה. כל מסכת חולקה לפרקים.

 ו. כל פרק חולק למשניות.
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 במה עוסק כל סדר?

 הנושא  שם הסדר 

 עוסק בדברים הקשורים לחקלאות בארץ ישראל וגם בדיני ברכות. זרעים

 עוסק בענייני שבת ובמועדים מועד

 עוסק בנושאים הקשורים לחיי משפחה כגון נישואין גירושין וכו'. נשים

ֵתי ִדין נזיקין ִדיֵני ממונות, בָּ  עֹוֵסק בְּ

 עוסק בדיני קדושה וטהרה קודשים

 טהרהעוסק בדיני טומאה ו טהרות

 

ִאיםהחכמים אשר מוזכרים במשנה נקראים: ' נָּ נָּא"', ובלשון יחיד, תַּ   ."תַּ

 פירוש המילה, 'תנא' = לשנות, לשנן. לכן אותם חכמים שלמדו את המשנה בעל פה נקראו כך. 

 .כמו השפה שמדוברת כיום.המשנה נכתבה בשפה העברית, אך לא 

 פי המילים הראשונות המופיעות בתחילת הפרק.לכל פרק במשנה יש שם, ושם הפרק נקבע על 

 

 הקדמה לבבא מציעא

 את סדר נזיקין.  פותחותמסכת בבא מציעא היא אחת משלושת המסכתות אשר 

 פירושו שם המסכת

 השער הראשון בבא קמא

 השער האמצעי בבא מציעא

 השער האחרון בבא בתרא

 

 במסכת בבא מציעא ישנם עשרה פרקים . הפרק אותו אנו לומדים הוא פרק שני שנקרא ''אלו מציאות''. 

 דה. פרקנו עוסק בדיני מציאה והשבת אב

 בתורה בחומש דברים מופיע כך:

ִׁשיֵבם לְּ  ֵׁשב תְּ תָּ ֵמֶהם הָּ מְּ לַּ עַּ ִהתְּ ִחים וְּ ִחיָך אֹו ֶאת ֵשיֹו ִנדָּ ֶאה ֶאת ׁשֹור אָּ לֹא )א( לֹא ִתרְּ ִחיָך ֵאֶליָך וְּ רֹוב אָּ ִאם לֹא קָּ ִחיָך: )ב( וְּ אָּ

ֲעֶשה לַּ  ֵכן תַּ ֲהֵׁשֹבתֹו לֹו: )ג( וְּ ִחיָך ֹאתֹו וַּ ֹרׁש אָּ ד דְּ ָך עַּ יָּה ִעמְּ הָּ תֹו ֶאל תֹוְך ֵביֶתָך וְּ פְּ ֲאסַּ תֹו וַּ עְּ דַּ ֲעֶשה יְּ ֵכן תַּ תֹו וְּ לָּ ִשמְּ ֲעֶשה לְּ ֵכן תַּ ֲחֹמרֹו וְּ

ִחיָך ֲאׁשֶ  ת אָּ ל ֲאֵבדַּ כָּ ֵלם: לְּ עַּ ִהתְּ ל לְּ ּה לֹא תּוכַּ אתָּ צָּ ד ִמֶמנּו ּומְּ  ר תֹאבַּ

 ג-דברים פרק כב, א

הוא מחויב להחזיר אותו לבעליו ואינו , ברחובשאבד לאדם על פי פשט הפסוקים. אומרת התורה כי כאשר אדם מוצא חפץ 

 ולהתנהג כאילו לא קרה כלום. יכול להתעלם

 . אבדהולהכריז על כך שמצא  ביתוחייב לאסוף אותו אל , הוא פץ שייךאם האדם אינו יודע למי הח בנוסף לכך,

 דה ובמשך כמה זמן לנסות להשיבה לבעליה.להכריז על מציאת האבהפסוקים לא מציינים במשך כמה זמן האדם חייב 

בדיוק מהם אלא אומרת שיש לעשות זאת עד שבעל החפץ יגיע וידרוש את מה שאבד לו בחזרה. בגמרא נלמד על כך ונראה 

 התנאים וההלכה בנושא זה.
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 המשנה הראשונה בה נעסוק. 

 

 

 

 

 

 ש את המבנה של כאמד''ט . נפגו דיברנו בכיתה על כך שבכל משנה אנחנו

 

 סרטון זה מלמד אותנו ונותן לנו הסבר מהיר איך עושים זאת. כותרת, אומר, מקרה, דין, טעם. 

 

 

 

 

 

 

 

 מי שלומד מתוך דף מודפס יכול לסרוק את הקוד שבצד ימין במכשיר הפלאפון.  •

 מי שקורא דרך המחשב יוכל ללחוץ על התמונה של הסרטון משמאל. •

  ויהיה ניתן לצפות בו גם דרך מסמך הגשת העבודה. בעבודה יהיו שאלות בונוס על סרטון זה

 

 

 

 רבה ב''הצלחה

 הרב דוד

 

 ?אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז אלו מציאות שלו

מחרוזות של  ,ככרות של נחתום, ועגולי דבילה ,מעות מפוזרות כריכות ברשות הרבים, מצא פירות מפוזרין

 !הרי אלו שלו ,ולשונות של ארגמן ,ואניצי פשתן ,וגיזי צמר הבאות ממדינתן ,וחתיכות של בשר ,דגים

 .דברי רבי מאיר

 . ככר ובתוכו מעות ,כל שיש בו שינוי חייב להכריז כיצד מצא עגול ובתוכו חרס :רבי יהודה אומר

 רבי שמעון בן אלעזר אומר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=248&v=Nw4Sinom9kI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Nw4Sinom9kI

