
זמני תפילה מסכת ברכות  –1סוגיא 
אילו מציאות? מצא פירות מפוזרין וכמה-2סוגיא 

:  כתיבה ועיצוב, פיתוח
מאיר אביטן  

הוראת הגמרא
טיוטא ניסוי



מבנה ולשון  הסוגיא

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

מבוא לסוגיא

,  שלושת הפרקים הראשונים של מסכת ברכות עוסקים בדיני קריאת  שמע 

.פרק רביעי וחמישי מבארים את דיני התפילה 

.תפילת שמונה עשרה = כוונתו תפילת העמידה " תפילה"המונח 

.ם מצוות התפילה מן התורה וצריך להתפלל בכל יום "על פי הרמב

עד חורבן בית המקדש הראשון לא היה לתפילה נוסח קבוע ולא זמן קבוע ולא מספר  
אדם היה יכול להתפלל בכל עת שירצה ויש מתפלל תפילה  .  קבוע של תפילות ביום

.  אחת ביום ויש מתפללין הרבה 

לאחר שעם ישראל גלה לבבל והיה חשש שתשכח לשון הקודש  ולא ידעו  העם  
התקין עזרא הסופר ובית דינו נוסח קבוע של תפילה  הכולל שמונה עשרה  ,  להתפלל

.ברכות

,  וכן התקין שיהא מניין תפילות כמניין קורבנות הציבור שהיו מביאים בבית המקדש 
אחר הצהרים תפילת מנחה כנגד , בבוקר תפילת שחרית כנגד קרבן תמיד של שחר

קרבן תמיד של בין הערביים ותפילת ערבית כנגד הקטרת איברי התמיד של בין 
הערביים שהיו מקטירים אותו על המזבח כל הלילה ותפילת מוסף כנגד קרבן מוסף 

.ראשי חודשים ומועדים, שהיו מקריבים בשבתות 

,  בשחרית ) שמונה עשרה(משנתנו עוסקת בזמנים שקבעו חכמים לתפילות העמידה 
. ערבית ומוסף, מנחה



שלושת הפרקים הראשונים  

של מסכת ברכות עוסקים  

,  בדיני קריאת  שמע 

פרק רביעי וחמישי  

.מבארים את דיני התפילה 

מבוא לסוגיא

.תפילת שמונה עשרה = כוונתו תפילת העמידה " תפילה"המונח 

.ם מצוות התפילה מן התורה וצריך להתפלל בכל יום "על פי הרמב

עד חורבן בית המקדש הראשון לא היה לתפילה נוסח קבוע ולא זמן 
.  קבוע ולא מספר קבוע של תפילות ביום

אדם היה יכול להתפלל בכל עת שירצה ויש מתפלל תפילה אחת  
.  ביום ויש מתפללין הרבה 



לאחר שעם ישראל גלה לבבל והיה חשש שתשכח לשון הקודש  ולא ידעו  העם  
התקין עזרא הסופר ובית דינו נוסח קבוע של תפילה  הכולל שמונה עשרה  ,  להתפלל

.ברכות

וכן התקין  עזרא  הסופר  שיהא מניין תפילות כמניין קורבנות הציבור שהיו מביאים  
אחר הצהרים  , בבוקר תפילת שחרית כנגד קרבן תמיד של שחר, בבית המקדש 

תפילת מנחה כנגד קרבן תמיד של בין הערביים ותפילת ערבית כנגד הקטרת איברי  
התמיד של בין הערביים שהיו מקטירים אותו על המזבח כל הלילה ותפילת מוסף כנגד 

.ראשי חודשים ומועדים, קרבן מוסף שהיו מקריבים בשבתות 

,  בשחרית ) שמונה עשרה(משנתנו עוסקת בזמנים שקבעו חכמים לתפילות העמידה 
. ערבית ומוסף, מנחה



הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

הבנת הלשון
מינוח תלמודי

פיסוק

חלקי הסוגיא

מבנה ולשון  הסוגיא כל היחידה 



:תיקו 
תשובה

תעמד השאלה עומדת  
.ללא פתרון

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

הבנת הלשון
מינוח תלמודי

פיסוק
חלקי הסוגיא

מבנה ולשון  הסוגיא

:היכי דמי
שאלת הבהרה  / קושיה 

כיצד הוא דומה שאלה  
המבררת את המקרה  

או המצב המיוחד בו  
נאמרו הדברים

מונחים לשוניים
,המציינים קושיא
שאלת הבהרה

מונחים לשוניים
המציינים תשובת 

סיוע, הבהרה 

:בעי
שאלת  / קושיה 

הבהרה שאל אותו
לגבי מקרה חדש 

שלא נתברר  
פתיחה לשאלה  

ששאל אמורא את  
חברו  

כל היחידה 



הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

הבנת הלשון
מינוח תלמודי

חלקי הסוגיא

מבנה ולשון  הסוגיא כל היחידה 



אילו מציאות?  מצא פירות מפוזרין וכמה-2סוגיא 



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר

אמותבארבעקב:עסקינןדרידביבמכנשתא
אתיהדרולאאינישטרחלאטרחייהודנפיש
מהכיבציר;להומפקראפקורי,להוושקיל

.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבעקב
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

פתיחה

שאלה בירור  

תשובת  ביאור

שאלה בירור

תשובה אוקימתא

1שאלה בירור 

2שאלה בירור 

3שאלה בירור 

4שאלה בירור 

מסקנא

הבנת הלשון
מינוח תלמודי

פיסוק
חלקי הסוגיא

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

מבנה ולשון  הסוגיא כל היחידה 



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר

אמותבארבעקב:עסקינןדרידביבמכנשתא
אתיהדרולאאינישטרחלאטרחייהודנפיש
מהכיבציר;להומפקראפקורי,להוושקיל

.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבעקב
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

פתיחה

שאלה בירור  

תשובת  ביאור

שאלה בירור

תשובה אוקימתא

1שאלה בירור 

2שאלה בירור 

3שאלה בירור 

4שאלה בירור 

מסקנא

הבנת הלשון
מינוח תלמודי

פיסוק
חלקי הסוגיא

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

מבנה ולשון  הסוגיא

אם= איאיך מדובר        =היכי דמי

גם=נמייותר       =טובא

מכך=מהכי פחות    =בציר 

בשעת אסיפת הגרנות=במכשנתא

אנו עוסקים=עסקינן 

שמרובה הטרחה= טרחייהו דנפיש

איש= איניש

לא חוזר   = ולא הדר

לוקח= ושקיל 

הוא מפקיר= אפקורי מפקר

פחות= בציר 

חוזר= הדר

שאל     = בעי בא     = אתי 

יותר = טפי

כל היחידה 



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר

אמותבארבעקב:עסקינןדרידביבמכנשתא
אתיהדרולאאינישטרחלאטרחייהודנפיש
מהכיבציר;להומפקראפקורי,להוושקיל
.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
קב:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבע
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

מונחים הלכתיים
עניני ריאליה 
עניני מבוא 

ע"לתושב

מבנה ולשון  הסוגיא

.מדות נפח

:קב
.סאים3–איפה 
.קבים6–סאה 
.לוגים4–קב 

ליטר0.55לוג  
ליטר2.2קב  

0.55ליטר  2.2ליטר

.מדות שטח

:אמה
טפחים6= אמה 

מ "ס8.2= טפח

מ  "ס48.5=  אמה 

מ  "ס194= אמות 4
)מטר2כמעט (

אמה  
43טפח

קב בארבע אמות 

1 2
3
2
1

לוג

קב



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
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נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
קב:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבע
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
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או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
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הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

מונחים הלכתיים
עניני ריאליה 
עניני מבוא 

ע"לתושב

מבנה ולשון  הסוגיא כל היחידה 

במכנשתא דבי דרי
מבואר שכוונת הגמרא ): ה במכנשתא"ד(י "רש

, "מכנשתא דבי דרי"ב
היינו גם למקום המיוחד  

–וגם לזמן המיוחד 

,  מקום המיוחד שדשים את התבואה
. ובזמן אסיפת הגרנות

והשאיר  , והיות שהבעלים כבר לקח את רוב התבואה
על -בצורה מפוזרת , שיעור קב-שם מעט תבואה 

.ברור שהוא מפקיר אותה, ארבע אמות

ושם  , הגורן הוא המקום שאליו היו מביאים את התבואה לאחר הקציר
כדי להפריד בין הגרעינים לבין הקש העוטף , היו דשים את התבואה

.אותם
כדי שהגרעינים הכבדים , לאחר הדיש היו זורים ומפזרים את התבואה

לשם כך נהגו  . ואילו התבן והמוץ יעופו ברוח, יותר יפלו על הארץ
כדי שהרוח תסייע  , במקום גבוה, להקים את הגורן על קרקע סלעית

כדי שהאבק והמוץ לא  , הגורן הוקמה לרוב מחוץ לעיר. בהעפת המוץ
אמה מהעיר  ' במשנה קבעו שיש להרחיק את הגורן נ. יזיקו לאנשי העיר

)משנה ח, פרק ב, מסכת בבא בתרא, משנה(
בשאר ימות השנה שימשה רחבת  . תקופת הדיש הייתה לאחר הקציר

, הגורן שבקרבת העיר לצורכי הציבור ושימשה גם כמקום כינוסים
לפני שער  , מסופר כי בגורן10ב "כ, במלכים א: למשל. טקסים 
ישבו אחזיה מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה לפני צאתם  , שומרון

.לקרב נגד ארם והקשיבו לדברי הנביאים המתנבאים לפניהם

במכנשתא דבי דרי עסקינן

המשנה עוסקת באדם שמצא  
גרעיני תבואה בסביבות הגורן  

.שם דשו אותו

לפעמים הבעלים אחרי הדישה  
בזמן שאוספים את התבואה  

אם , שכחו חלק מהתבואה
הכמות היא קב בארבע אמות יש 
להניח שלא יחזרו לקחתם דנפיש  
טרחייהו הטרחה מרובה לאספם  

ולא טרח איניש ולא הדר שקיל 
להו אדם אינו טורח ולא יחזור  

ויבוא לקחת אותם אלא אפקורי  
.הוא מפקירם, מפקר להו

אם השטח קטן , אבל בציר מהכי
יותר טרח והדר אתי ושקיל להו 

הוא יטרח ויחזר  , ולא מפקיר להו
לקחתם ולא יפקיר אותם כי 

.הטרחא קטנה
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:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר
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.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
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אמותבארבע
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מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות
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עניני מבוא 

ע"לתושב

מבנה ולשון  הסוגיא כל היחידה 
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:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
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ירמיה ' ארבע בעיות של ר
מה המניע בהפקרת תבואה  

האם טורח האיסוף מבלי  
להתייחס לחשיבות החפץ או יש  

. כאן גורם נוסף פחיתות ערך  

רבי  ירמיה הסתפק מהו הדין בקב 
היות ומצד  , שומשומין בארבע אמות

אחד הם יקרים יותר מסתם פירות  
ואילו מצד שני יותר קשה לאסוף  

.אותם משאר הפירות

מה  , בעיה נוספת לפי הנוסח שבפנינו
הדין של קב תמרים וקב רמונים  

אמנם מצד אחד הם . בארבע אמות
אבל מצד שני אין  , לא חשובים כל כך

טורח גדול כל כך באסיפתם כמו  
ואם כן אולי הבעלים  , פירות אחרים

.לא מפקיר אותם בשיעור זה

כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו
כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

טיעונים ומסקנות 

?היכי דמי 

דרך הינוחדרך נפילה  

אפילו בפחות מקב   אפילו ביותר מקב   

היא שאלה כפולה כמה פירות  ? שאלת הגמרא וכמה
ועל פני איזה שטח פיזור נחשבין למפוזרין ותשובת  

קב פירות המפוזר על , רבי יצחק קב בארבע אמות 
פני שטח שאורך כל אחת מצלעותיו הוא ארבע 

אמות ויחס כזה בין כמות ושטח נחשב לפיזור לגבי  
דין מציאה והרי אלו שלו ועל כך שואלת הגמרא  

?היכי דמי

תשובת הגמרא אוקימתא 

במכנשתא דבי דרי עסקינן   
,  לא נפילה, לא הינוח , מדובר באפשרות שלישית 

הפירות לא אבדו ולא הונחו  , אלא מעין השארת דעת 
.  אלא הושארו מחמת קשיי הובלה או חוסר זמן 

קב בארבע אמות 
נפיש טרחייהו
ולכן מפקירן  

קב בפחות 
מארבע אמות 

לא נפיש טרחייהו 
ולכן אינו מפקירן  
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חשובטרחההמקרה

חצי קב  
בשתי  
אמות 

לא נפיש  
טרחייהו  

לא 
חשיבי

קביים  
בשמונה  

אמות

נפיש  
טרחייהו

חשיבי

קב 
שומשמין  

אמות' ד

נפיש  
טרחייהו

חשיבי

קב תמרי  
וקב  

רימוני  

לא נפיש  
טרחייהו

לא 
חשיבי

חצי קב בשתי אמות  

קביים בשמונה אמות

שומשמשיןקב 
בארבע אמות

רימון/תמריקב 
בארבע אמות
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'מפוזריןפירותמצא'

?וכמה

:ר יצחק"א
.קב בארבע אמות

?דמיהיכי

ברעוקבאר"א
דביבמכנשתא:חמא
:עסקינןדרי

פתיחה

שאלה בירור  

תשובת  
ביאור

תשובה  
אוקימתא

מסקנא

שאלה בירור  

ירמיה'רבעי
קבחצי

קביים
בשמונה

שומשמיןקב

תמריקב
אמותבארבע

.תיקו
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.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
קב:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבע
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

הרקע של   הסוגיא  

דרכי טיעון תלמודיים  

הסוגיא כמכלול   

ההשלכות של הסוגיא   

טיעונים ומסקנות 
תרשימים

מבנה ולשון  הסוגיא



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר

אמותבארבעקב:עסקינןדרידביבמכנשתא
אתיהדרולאאינישטרחלאטרחייהודנפיש
מהכיבציר;להומפקראפקורי,להוושקיל

.להומפקרולא,להוושקילאתי,והדרטרח
:?מהואמותבשתיקבחצי:ירמיהרביבעי
דנפישמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב

נפישדלאכיוןאמותבשתיקבחצי;טרחייהו
דלאמשוםדלמאאו?להומפקרלאטרחייהו
חשיבידלאכיון,אמותבשתיקבוחצי,חשיבי
:?מהואמותבשמונהקביים?להומפקר

אמותבארבעקב
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

פתיחה

שאלה בירור  

תשובת  ביאור

שאלה בירור

תשובה אוקימתא

1שאלה בירור 

2שאלה בירור 

3שאלה בירור 

4שאלה בירור 

מסקנא

הבנת הלשון

מינוח תלמודי

פיסוק חלקי הסוגיא
איך מדובר=היכי דמי

יותר=טובאאם               = אי
פחות=בצירגם             =נמי

מכך=מהכי
בשעת אסיפת  =במכשנתא

אנו עוסקים=עסקינן הגרנות  
שמרובה  = טרחייהודנפיש

לא חוזר  = ולא הדרהטרחה    
איש= אינישלוקח   = ושקיל 

הוא מפקיר= אפקורי מפקר
חוזר= הדרפחות      = בציר
שאל= בעי בא           = אתי
יותר= טפי

מבנה ולשון  
הסוגיא

:היכי דמי
שאלת  / קושיה 

הבהרה כיצד הוא 
שאלה  . דומה

המבררת את  
.המקרה 

,מונחי  קושיא
שאלת הבהרה

:בעי
שאל אותו  , שאלת הבהרה/ קושיה 

לגבי מקרה חדש שלא נתברר 
פתיחה לשאלה ששאל אמורא

:תיקו 
תשובה
תעמד  

השאלה  
עומדת ללא 

.פתרון

מונחי  תשובה 
סיוע, הבהרה 

בבא מציעא
דף 



קב:יצחקר"א?וכמה'מפוזריןפירותמצא'
נפילהדרךאי?דמיהיכי.אמותבארבע
אפילוהינוחדרךואי,נמיטובאאפילו
:חמאברעוקבאר"א?!לאנמימהכיבציר

קב:עסקינןדרידביבמכנשתא
אינישטרחלאטרחייהודנפישאמותבארבע

;להומפקראפקורי,להוושקילאתיהדרולא
ולא,להוושקילאתי,והדרטרחמהכיבציר
בשתיקבחצי:ירמיהרביבעי.להומפקר
?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהואמות
אמותבשתיקבחצי;טרחייהודנפישמשום
או?להומפקרלאטרחייהונפישדלאכיון

בשתיקבוחצי,חשיבידלאמשוםדלמא
קביים?להומפקרחשיבידלאכיון,אמות

אמותבארבעקב:?מהואמותבשמונה
ש"וכ,טרחייהודנפישמשום-?מאיטעמא
טרחייהודנפישאכיון:אמותבשמונהקביים

,חשיבידלאמשוםדלמאאו?להומפקרטפי
מפקרלאדחשיביכיוןאמותבשמונהוקביים

אמותבארבעשומשמיןקב?להו
כיוןושומשמין,חשיבידלאמשום-?מאיטעמאאמותבארבעקב:?מהו

כיון,שומשמיןש"וכ,טרחייהודנפישמשוםדלמאאו?להומפקרלאדחשיבי
בארבערמוניקב,אמותבארבעתמריקב?להומפקר-טפיטרחייהודנפיש
תמריקב?חשיבידלאמשום?מאיטעמאאמותבארבעקב?מהואמות

או?להומפקרחשיבידלאכיון:נמיאמותבארבערמוניקב,אמותבארבע
בארבערמוניוקבאמותבארבעתמריוקב,טרחייהודנפישאמשוםדלמא
.תיקו?מאילהומפקרלאטרחייהונפישדלאכיוןאמות

מדות שטח

הרקע של   
הסוגיא

בבא מציעא
דף 

:קב
.סאים3–איפה 
.קבים6–סאה 
.לוגים4–קב 

ליטר0.55לוג  
ליטר2.2קב  

0.55

ליטר
2.2

ליטר  

לוג

קב

:אמה
טפחים6= אמה 

מ "ס8.2= טפח

מ  "ס48.5=  אמה 

מ  "ס194= אמות 4
)מטר2כמעט (

43
קב בארבע אמות 

1 2
3
2
1

מדות נפח

ושם היו , הגורן הוא המקום שאליו היו מביאים את התבואה לאחר הקציר
.כדי להפריד בין הגרעינים לבין הקש העוטף אותם, דשים את התבואה

כדי שהגרעינים הכבדים , לאחר הדיש היו זורים ומפזרים את התבואה
לשם כך נהגו להקים . ואילו התבן והמוץ יעופו ברוח, יותר יפלו על הארץ

כדי שהרוח תסייע בהעפת  , במקום גבוה, את הגורן על קרקע סלעית
כדי שהאבק והמוץ לא יזיקו לאנשי  , הגורן הוקמה לרוב מחוץ לעיר. המוץ
,  משנה(אמה מהעיר ' במשנה קבעו שיש להרחיק את הגורן נ. העיר

)משנה ח, פרק ב, מסכת בבא בתרא
בשאר ימות השנה שימשה רחבת  . תקופת הדיש הייתה לאחר הקציר

טקסים  , הגורן שבקרבת העיר לצורכי הציבור ושימשה גם כמקום כינוסים
ישבו  , לפני שער שומרון, מסופר כי בגורן10ב "כ, במלכים א: למשל. 

אחזיה מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה לפני צאתם לקרב נגד ארם  
.והקשיבו לדברי הנביאים המתנבאים לפניהם

המשנה עוסקת באדם שמצא גרעיני תבואה בסביבות הגורן שם דשו במכנשתא דבי דרי עסקינן
אם הכמות  , לפעמים הבעלים אחרי הדישה בזמן שאוספים את התבואה שכחו חלק מהתבואה.אותו

היא קב בארבע אמות יש להניח שלא יחזרו לקחתם דנפיש טרחייהו הטרחה מרובה לאספם ולא טרח 
הוא  , איניש ולא הדר שקיל להו אדם אינו טורח ולא יחזור ויבוא לקחת אותם אלא אפקורי מפקר להו

הוא יטרח , אם השטח קטן יותר טרח והדר אתי ושקיל להו ולא מפקיר להו, אבל בציר מהכי. מפקירם
.ויחזר לקחתם ולא יפקיר אותם כי הטרחא קטנה

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://mikranet.cet.ac.il/storage/items/700_799/0000000797/0000000797_M.jpg&imgrefurl=http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp%3Fitem%3D797&h=240&w=300&sz=17&tbnid=yCzvk3I3a4Y9DM:&tbnh=88&tbnw=111&hl=iw&start=1&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A9%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://mikranet.cet.ac.il/storage/items/700_799/0000000797/0000000797_M.jpg&imgrefurl=http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp%3Fitem%3D797&h=240&w=300&sz=17&tbnid=yCzvk3I3a4Y9DM:&tbnh=88&tbnw=111&hl=iw&start=1&prev=/images%3Fq%3D%25D7%2593%25D7%2599%25D7%25A9%26svnum%3D10%26hl%3Diw%26lr%3D%26sa%3DN


?היכי דמי 
היא שאלה כפולה כמה פירות  ? שאלת הגמרא וכמה

ועל פני איזה שטח פיזור נחשבין למפוזרין ותשובת  
קב פירות המפוזר על , רבי יצחק קב בארבע אמות 

פני שטח שאורך כל אחת מצלעותיו הוא ארבע 
?היכי דמיאמות ועל כך שואלת הגמרא 

תשובת הגמרא אוקימתא 

במכנשתא דבי דרי עסקינן   
,  לא נפילה, לא הינוח , מדובר באפשרות שלישית 

הפירות לא אבדו ולא הונחו  , אלא מעין השארת דעת 
.  אלא הושארו מחמת קשיי הובלה או חוסר זמן 

קב בארבע אמות 
נפיש טרחייהו
ולכן מפקירן  

קב בפחות 
מארבע אמות 

לא נפיש טרחייהו 
ולכן אינו מפקירן  

ירמיה ' ארבע בעיות של ר
מה המניע בהפקרת תבואה  

האם טורח האיסוף מבלי  
להתייחס לחשיבות החפץ או יש  

. כאן גורם נוסף פחיתות ערך  

דרך הינוחדרך נפילה  

אפילו בפחות מקב   אפילו ביותר מקב   

חצי קב בשתי אמות  

קביים בשמונה אמות

שומשמשיןקב 
בארבע אמות

רימון/תמריקב 
בארבע אמות

ירמיה ' ארבע בעיות של ר

חשובטרחההמקרה

חצי קב בשתי 
אמות  

לא חשיבילא נפיש טרחייהו  

קביים בשמונה  
אמות

חשיבינפיש טרחייהו

' קב שומשמין  ד
אמות

חשיבינפיש טרחייהו

קב תמרי וקב 
רימוני  

לא חשיבילא נפיש טרחייהו

'מפוזריןפירותמצא'

?וכמה

:ר יצחק"א
.קב בארבע אמות

?דמיהיכי

ברעוקבאר"א
דביבמכנשתא:חמא
:עסקינןדרי

פתיחה

שאלה בירור  

תשובת  
ביאור

תשובה  
אוקימתא

מסקנא

שאלה בירור  

ירמיה'רבעי
קבחצי

קביים
בשמונה

שומשמיןקב

תמריקב
אמותבארבע

.תיקו

הסוגיא
כמכלול

תרשים הסוגיא 
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