
מסע אל המשנה
כיתה ז'/טלי מימון

עמודים 24-28 יחידה 4



      מציאת דברים שהונחו בכוונה/השבת 
אבידה

רגע לפני שנתחיל בלימוד…

למה בכלל צריך להשיב אבידה??.

השבת אבידה זו מצווה מהתורה!!!

 למצוות השבת אבדה שני מקורות מהתורה, בספר שמות ובספר דברים.

  מצוות השבת אבדה כוללת שתי מצוות – מצוות עשה להשיב את האבדה
ומצוות לא תעשה לא להתעלם.



בבא מציעא פרק ב' משנה ג'
                                ָמָצא ַאַחר ַהַּגָּפה, אֹו ַאַחר ַהָּגֵדר, ּגֹוזָלֹות ְמֻקָּׁשִרין,

דֹות ָֹ אֹו ִּבְׁשִביִלין ֶׁשַּבּׂש

ֲהֵרי זֶה לא יִַּגע ָּבֶהן.

ָמָצא ְּכִלי ָּבַאְׁשָּפה,

ִאם ְמֻכֶּסה לא יִַּגע ּבֹו;

ִאם ְמֻגֶּלה נֹוֵטל ּוַמְכִריז



ביאורי מילים
אחר הגפה-מאחורי גדר 

של עץ
גוזלות מקושרין-גוזלים 
קשורים בדרך אחידה 

ומקובלת
באשפה-מקום שבו זורקים 
גרוטאות ולא מפנים אותם 

משם
מכוסה- מוסתר

מגולה- גלוי לעין



אז מה בעצם קראנו במשנה:אם אדם מוצא גוזלים קשורים מאחורי 
גדר ...

רגע רגע ..למה זה רלוונטי? 
מה זה קשור אלינו? מתי בפעם האחרונה מצאתן גוזלים 

ליד גדר??



 והנה הלכה זו היא חכמתו ורצונו של הקב"ה שעלה ברצונו 
 שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל ושמעון כך וכך יהיה

 הפסק ביניהם כך וכך ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה
 לעולם לבא למשפט על טענות ותביעות אלו מכל מקום

 מאחר שכך עלה ברצונו וחכמתו של הקב"ה שאם יטעון זה
 כך וזה כך יהיה הפסק כך הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו

פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים

 הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של 
 הקב"ה דלית מחשבה תפיסא ביה

תשובה : תורתינו תורת חיים וכפי 
שאומר 

בעל התניא:

הסבירי בלשונך את 
דבריו



ותשובה נוספת: זה יכול להיות רלוונטי לימינו רק 
עם דוג' אחרות… 

אופניים ליד השיחים 
בגינה

שקית ובתוכה כדור 
חדש על הספסל בגינה



נחזור רגע למשנה…(בספר עמוד 24)

מה משותף לכל 
הדוגמאות ברישא?



משימה
כדי להבין הייטב את הרישא נצטרך להבין 2 מושגים :

 1. דרך הנחה 2. מקום משתמר ושאינו משתמר…

לכן: א. פתחי בספר בעמודים 26 ו27 קראי את ההסבר 
למושגים הללו וכתבי אותם במחברת בלשונך.

ב. בצעי את משימה 2 בעמוד 26 ומשימה 4 בעמוד 28

בהצלחה!!!!


