שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לג:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

שאלות לחזרה  -משנה :המפקיד | 1
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_________________:שם
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הקדמה לגמרא
Instructions: 1. Put a  in the  if you know what the word means.
2. If you know the definition of the word, write it in.

Definition

Terms of גמרא

 A topic of גמרא

סּוגיא
שקלא וטריא
ברייתא
מֵ ימרא
קשיא
תירוץ
שאֵ לה




א.



ב.



ג.



ד.



ה.



ו.



ז.

רָאיה



ח.

ד ִחיה
ֵרישא
ֵסיפא
תנא
ַאמוֹרא
ַאמינא
ִ הוֶה
מסקנא



ט.



י.



יא.



יב.



יג.



יד.



טו.

The back and forth discussion of the גמרא. (Literally. “Give and Take”)

A statement of a  תנאthat is not in the משנה
Saying (Statement of ')גמ
A question that something doesn’t make sense
Answer
A question that asks for information
A proof (usually proves a statement of an אמורא
either based on logic or the words of a )תנא
A “disproof” of a ראיה
The beginning of a משנה
The end of a משנה
 תלמידי חכמיםof ( משניותfrom  הללand  שמאיuntil )רבי יהודה הנשיא
 תלמידי חכמיםof the ( גמראfrom  רבand  שמואלuntil  ַרבִ ינָאand ַרב אַ ִשי

Original assumption of the גמרא
Conclusion of a סוגיא

3. Can you make a ?דיּוק
ִ Look at #2 above, what  דיוקcan be made from the word
“IF”? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________
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הקדמה לפרק המפקיד
1. What is a __________________________________________________________ ?שומר
2. Translate the underlined words in the chart below.
3. Complete the rest of the chart of when the  שומרis  חייבor פטור.
4. Highlight all  פטורboxes 1 color and all  חייבboxes a different color.

- פשיעה

גניבה
- ואבידה

- אונס
פטור

'ד
שומרים
Free watchman

- שומר חנם
- שומר שכר
- שוכר
- שואל

חייב

HOW TO DO  גמראWORKSHEETS /שאלות לחזרה:
1. READ THE שורות, the lines, of  גמראlisted on the top of the worksheet.
2. AFTER making sure you can read the ‘ גמראinside’, do the Teitch part of the worksheet.
3. THEN begin to answer the questions. Make sure you look up the answers INSIDE your
גמרא.
4. Use your ‘guided notes’ or translation sheets to help find answers.
5. NOTE: These pages do NOT have a border. The sheets w/ a border are “GUIDED
NOTES/שקלא וטריא.
6. NOTE: The test questions are taken from these worksheets.
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הקדמה לפרק המפקיד



Match the following terms with their definitions. (Terms can be found in the Guided Notes)


שומֶ ר

גנֵיבה וַאבֵ ידה

ה

ִפיקדוֹן

ז

שבּועה

טז

בעל

ד

שולֵח בה יד

יב

שומֶ ר ִחנם

ט

שור

כ

ֶק ֶרן

ג

כֵפֶ ל

ב

ֶשה

יא

פו ֵֹשע

י

'ד' וה

יט

עֵ ִדים

ו

שכר
ֹ שומֶ ר

טו

טבח או מכר

יג

שואֵ ל

ג

קנס

א

שוכֵ ר

יד

אוֹנֵס

יח

Definitions:
.א

A renter

.יא

Negligent

.ב

Sheep

.יב

A free watchman

.ג

A Penalty

.יג

A borrower

.ד

Used  פקדוןw/o permission

.יד

Accident

.ה

Item given over to be watched

.טו

Shected or Sold

.ו

A paid watchman

.טז

Owner

.ז

Swearing, an oath

.יז

A penalty of twice the value

.ח

A watchman

.יח

Stolen or lost

.ט

Cow (Bull)

.יט

Witnesses

.י

A penalty of 4 or 5 times the
value

.כ

The principle value
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 שאלות לחזרה- Lines 1 - 9 (Please use your )גמרא
 – לתרגםTranslate : Write the translation or the word of the גמרא/משנה
ונגנבו
And he doesn’t
want
ויוצא
ומכר
To the ( שומרwhom

אצל

המפקיד

שילם

שאבדו
לישבע

A free watchman
טבח

A  קנסof double

למי

the  פקדוןwas by)

לבעל
הפקדון

Payments
of

נמצא
A  קנסof 4 or 5

Reminder: If there is a * , answer by writing the words of the  גמראonly.
If there is a *+ , write the words of the  גמראand their translation.
1. What is the name of our * ?פרק+ _______________________________________________
2. What  מסכתאis our  פרקin? ___________________________________________________
3. What  פרשהin the  תורהdiscusses the laws of the _________________________ ?ד' שומרים
4. What is a _________________________________________________________ ?שומר חנם
5. TRUE or FALSE: A  שומר חנםis  חייבif he is פושע, negligent, in watching the פקדון. _________
6. TRUE or FALSE: A  שומר חנםis  חייבif the  פקדוןis נגנבו או אבדו, stolen or lost.

_________

7. TRUE or FALSE: A  שומר חנםis  חייבif an אונס, an accident, happens to the פקדון. _________
8. In the  ֵרישאof our משנה, did the  שומרdecide to swear or pay for the ____________ ?פיקדון
9. In the  ֵסיפאof our משנה, did the  שומרdecide to swear or pay for the ____________ ?פיקדון
10. In both the  ֵרישאand the  ֵסיפאwas the  שומרobligated to pay? ______________________
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11.If a  שומרmakes a claim that would make him  פטורfor the פקדון, what is he still required to
do? ______________________________________________________________________
12.If a  שומרmakes a claim that would make him  פטורfor the פקדון, can he decide to still be
מ ַשלֵם,
ְ to pay, for it? _________________________________________________________
13. Which words of the  משנהteach us that a  שומר חנםcan swear and be  פטורfrom paying? *
__________________________________________________________________________
14.When will a  גנבbe  חייבto pay _____________________________________________ ?כפל
__________________________________________________________________________
15. When will a  גנבbe  חייבto pay '___________________________________________ ?ד' וה
__________________________________________________________________________
16. If the  שומרdecides to pay (even though he was  )פטורdoes he now get the קרן, (the
principle/ the value) of the stolen ________________________________________ ?פקדון
17.Does the  שומרreceive ' תשלומי ד' והif he decided to be "_________ ?"שילם ולא רצה לישבע
18.If the  שומרdecides to be נשבע, who gets the קרן, the כפל, and the '* ? ד' וה+ ____________
_________________________________________________________________________
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9 - 18 ( שאלות לחזרה שורותPlease use your )גמרא
 – לתרגםTranslate : Write the translation or the word of the גמרא/משנה
Gives over to be
acquired

Why does “it”
(the  )משנהneed

Because if
כפילא

תנא

אימא

הוה
אמינא
נפיש
כפלייהו

A great bother

למתני
צריכי
To bring it up &
to take it out

1. What is the  שאלהof the  גמראon our ______________________________________ ?משנה
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. True or False: The  גמראwants to know why the  משנהgave 2 examples about a  שומרpaying
for a ( פיקדוןinstead of swearing and being _________________________________ ?)פטור
3. Which word begins the ’גמראs __________________________________________ * ?תירוץ
4. If the  משנהhad only said that a  שומרgets the  כפלby a בהמה, why would I say that only by
animals there is  כפלbut not by ___________________________________________ ?כלים
__________________________________________________________________________
5. If the  משנהhad only said that a  שומרgets the  כפלby כלים, why would I think that only by
vessels there is  כפלbut not by a __________________________________________ ?בהמה
__________________________________________________________________________
6. What two things is the  גמראreferring to when it says the word “( צריכאthey are needed”) ?
__________________________________________________________________________
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1#  סוגיא-  משנה:חזרה
1. What type of  שומרis the  שומרin our ?משנה
a. שומר חינם
b. שוכר
c.  שומר שכרd. שואל
2. What choice is the  שומרin our  משנהgiven? ______________________________________
__________________________________________________________________________
3. In the  רישאof our  משנהthe  שומרchose to __________ and therefore if the  גנבever pays
 כפלor ' ד' והit would go to the ______________.
4. In the  סיפאof our  משנהthe  שומרchose to ___________ and therefore if the  גנבever pays 'ד
'וה/ כפלit would go to the _____________.
5. Whenever the  שומרis " "פטורit means...
A. He has no choice but to swear
B. He has a choice: pay or swear
C. He is 100%  פטורwith nothing else to do
6. Which line is NOT included in a ?שבועת שומרים
A.
B.
C.
D.

“I don’t have the  פקדוןin my possession
“I wasn’t  פושעהwith it”
“I never agreed to watch it”
“I didn’t use the ”פקדון

7. When does the rule of paying  כפלapply? Be as clear as possible for full credit!
__________________________________________________________________________
8. If a  גנבsteals a שה, but did NOT  שחטit or sell it, how many times its value does he need to
pay if he is caught with _________________________________________________ ?עדים
9. If a  גנבsteals a שור, then ’שחטs it and is caught, how many times its value does he need to
pay? _____________________________________________________________________
10.Explain the ’גמראs first  שאלהof … למה ליה
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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11.What is the first word of the ’גמראs * ?תירוץ+ ____________________________________
12. If the  משנהhad only said the case of בהמה, why would I think that extra payments go to
one who watches a ___________________________________________________ ?בהמה
__________________________________________________________________________
13. Give a reason why the  מפקידwould not be willing to allow the  שומרof his  כליםto receive
the 'ד' וה/כפל: ______________________________________________________________
14. If the  משנהhad only said the case of כלים, why would I think that the  הלכהonly applies to a
 שומרwho watches _____________________________________________________ ?כלים
__________________________________________________________________________
15. Give a reason why the  מפקידwould not be willing to allow the  שומרof his  בהמהto receive
the כפל: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. When the  גמראsays ""צריכא, it is needed. What is needed? ________________________
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#2  סוגיאMAP
 רמי בר חמא: How can the  בעלbe
________ the_________& 'ד' וה
it’s a ____________________
____________________________
___
רבא: __________________________
_________________________________
( ר' זיראthis is what  רבאmeans) :
the  בעלsaid
_____________________
ר' זירא: If the  בעלgives over the פיקדון
from the __________________________

_____________________________

why doesn’t the  שומרget the _________
_____________________?

מאי פסקא: What is the difference?
Why is the  בעלwilling to be מקנה
the ________ but not the
__________& the_____________?

איכא דאמרי, this is what  רבאactually
said:________________________

?
__________ ס ________ ד:

_____________________________

 שבחא דאתא מעלמא: ___________
____________________________

_______ מאי, What is the difference
between ____________________________

But שבחא דאתא מגופא: __________
_____________________________

___________________________________

דקיימא באגם: According to 1st
answer:_____________________
According to 2nd: ________________
______________________________
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answer:_____________________
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). (לד3 - 18 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)(מתקיף לה רמי בר חמא

 – לתרגםTranslate : Write the translation or the word of the גמרא/משנה
Give over to be
acquired
כגון

והא

מתקיף

ה"מ

ואפילו

דעבידי
דאתו
ואם
תמצי
לומר

מי יימר
That he will be
found
He will admit

דקל
That they will be
stolen
דלמא

Step 1: The קשיא
1. How does one make a  קניןon a small item? ______________________________________
2. How can one make a  קניןon a larger item (like a cow)? _____________________________
3. On what line does the ’גמראs  קשיאbegin? ___________ End? _______________________
4. Who asks the ________________________________________________________ * ?קשיא
5. What is a "________________________________________________ ?" דבר שלא בא לעולם
6. What is the ’גמראs rule regarding a _____________________________ ?דבר שלא בא לעולם
__________________________________________________________________________
7. Who argues on this rule? _____________________________________________________
8. When does he say (what is his example) that a person could be  מקנהa ?דבר שלא בא לעולם
(3 words) *+ _______________________________________________________________
9. What is the reason that a person could be  מקנהthis? (2 words) *+ ___________________
__________________________________________________________________________
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10. What are the 3 reasons that even  ר"מwould agree that our case of  כפלis a דבר שלא בא
 לעולםand one cannot be  מקנהit? (Hint: Begins with the words )אבל הכא
1. *____________ מי יימר, Who says: ________________________________________
And even if it will be ___________________,
2. *____________מי יימר, Who says: _____________________________
And even if it will be ___________________,
3. *____________מי יימר, Who says: _____________________________
דילמא, maybe the  גנבwill ________________________________________________
11. In the ( הוה אמינאthe original thought of the  )גמראwhen do we think the שומר

is going to be ( קונהacquire) the  כפלfrom the _______________________ ?בעל
_________________________________________________________________
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2#  שאלות לחזרה- Quick review
1. What is a _________________________________________ ?דבר שלא בא לעולם
2. What is the case where  ר' מאירsays that a person can be מקנה דבר שלא בא

___________________________________________________________ ?לעולם
3. Translate ""עבידי דאתו. Give your own example of something that’s עבידי דאתו.

_________________________________________________________________
4. What are the 3 reasons why the case of our  משנהof getting the  כפלis NOT a

case of ________________________________________________ ?עבידי דאתו
_________________________________________________________________
5. Finish the sentence to properly summarize ’רמי בר חמאs קשיא: How can the

owner give over the  כפלto the  שומרif it’s _______________________________
_________________________________________________________________
6. Which  אמוראgives the 1st  תירוץon the ___________________________ ?קשיא
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(Please use your )גמרא

לתרגם: Write the translation or the word of the גמרא.
ותרצה

כאומר לו

נעשה

אפילו

קנויה לך

פרתי

וולדותיה

גיזותיה

If so

חוץ

אלמה

Also

1. According to ( רמי בר חמאin the  )קשיאwhen does the  שומרacquire the  כפלfrom the ?בעל
(Write answer and then box it below) __________________________________________
2. Complete the  קשיאthat  רמי בר חמאasks on our  ?משנהHow can the  בעלbe  מקנהthe כפל,
it’s a _____________________________________________________________________
3. According to ’רבאs answer when will the  שומרacquire the  כפלfrom the ( ?בעלWrite answer
and then circle it below) ______________________________________________________
4. When  רבאsays the words ""נעשה כאומר לו, “it’s as if HE said to HIM”, who is speaking to
whom? ___________________________________________________________________
5. When  רבאsays the word מעכשיו, “from now” what time is he referring to? (use words from
chart) _____________________________________________________________________
6. What is ’ר' זיראs  קשיאon  רבאanswer? (Place a

where this should begin to happen)

__________________________________________________________________________
7. How does  ר' זיראknow that the  שומרcertainly doesn’t get these items?
__________________________________________________________________________
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11 - 7 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

 לתרגם: Write the translation or the word of the גמרא.
ומאי פסקא
סתמא דמלתא
עביד איניש
1. (Review) According to רבא, when does the  שומרacquire the ___________ ?כפל

_________________________________________________________________
2. (Review) What was ’ר' זיראs  קשיאon him? ______________________________

_________________________________________________________________
3. How does  ר' זיראanswer his own  קשיאand modify ’רבאs ____________ ?תירוץ

_________________________________________________________________
4. What is the ’גמראs  שאלהon __________________________________ * ?ר' זירא
5. Explain the _________________________________________________ ?שאלה

_________________________________________________________________
6. What are the 1st two words of the ’גמראs ________________________ * ?תירוץ
7. Translate:  שבחא דאתא מעלמא- _______________________________________________
8. What is an example of _______________________________________ ?שבחא דאתא מעלמא
9. Translate:  שבחא דמגופה- ____________________________________________________
10. What is an example of ___________________________________________ ?שבחא דמגופה
11. Why is the  בעלwilling to be  מקנהthe שבחא דאתא מעלמא, when the  שומרpays? _________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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15 - 11 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

לתרגם: Write the translation or the word of the גמרא.
איכא

מאי
?בינייהו

סמוך

דקיימא

אי נמי

1. When the  גמראsays " "איכא דאמריwhat is it trying to do? ___________________________
__________________________________________________________________________
2. What is the  קשיאthat the  גמראis trying to answer? _______________________________
__________________________________________________________________________
3. Which number  תירוץto this  קשיאis this ? (Circle) 1

2

3

4

4. True or False: The  איכא דאמריis modifying ’רבאs original תירוץ. ______________________
5. According to the איכא דאמרי, when did the  שומרbecome the owner? *+ _______________
__________________________________________________________________________
6. Place an X in the timeline below to show your answer for #5.:

7. What is a ( נפקא מיניהabbreviated as _____________________________________ ?)נפק"מ
8. When the  גמראasks ""מאי בינייהו, what “difference” is the  גמראtrying to understand?
__________________________________________________________________________
9. Circle (above) the time that the  שומרacquires the  פיקדוןaccording to the 1st  גירסאof רבא.
10. What is the 1st  נפק"מbetween the 1st  תירוץof  רבאand the ’איכא דאמריs? * (3 words)
__________________________________________________________________________
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11. What is the 2nd  נפק"מbetween the 1st  תירוץof  רבאand the ’איכא דאמריs? * (2 words)
__________________________________________________________________________
12. Draw an arrow and label it  אגםin the picture timeline (on page 16), to show the time the
 בהמהwas in the אגם.
13. Should a  שומרthat pays for the  פיקדוןreceive the  גיזותand ;ולדות
- according to the 1st  תירוץof ( רבאexplain why): _________________________________
_______________________________________________________________________
- according to the 2nd  תירוץof ( רבאexplain why): ________________________________
_______________________________________________________________________
14. If the  בהמהwas " "קיימא באגםa moment before it was stolen, what would the  הלכהbe;
- according to the 1st  תירוץof ( רבאexplain why): _________________________________
__________________________________________________________________________
- according to the 2nd  תירוץof ( רבאexplain why): ________________________________
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

19 - 15 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

) אמר הריני משלם- (ר' יוחנן
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
אלא

ממש

I am willing (going
to)

כיון

And he doesn’t
want
א"ר

1. What is a ___________________________________________________________ ?מימרא
2. What is the  מימראfrom the  משנהthat begins our ___________________________ * ?סוגיא
3. When the  גמראsays " '" וכו, what does it mean? __________________________________
4. Which  אמוראdoes  ר' חייא בר אבאquote a  מימראfrom? _____________________________
5. Explain the  דיןof ר' יוחנן: _____________________________________________________
6. What is a ____________________________________________________________ ?ראיה
7. True or False: A  ראיהcan be used to prove that something is either correct or NOT correct.
__________________________________________________________________________
8. What is a _____________________________________________________________ ?דיוק
9. Explain the  דיוקin the following 3 statements:
- Rebbi gave only me $1. = ____________________________________________________
- Rebbi only gave me $1. = ___________________________________________________
- Only Rebbi gave me $1. = ___________________________________________________
10. From which words of our  משנהdoes the  גמראattempt to bring a  ראיהagainst * ?ר' יוחנן
__________________________________________________________________________
11.  What is the  דיוקthat the  גמראmakes from the word "* ? "שילם+ _________________
__________________________________________________________________________
12. Explain why this is a  ראיהagainst the  דיןof ר' יוחנן:
says the
18 | אמר הריני משלם: #3 גמ' סוגיא

gets

even if _______________________________________________

שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד.
____________________ if

only gets

we see that the

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה
Yet from the word

_______________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

22 - 19 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)ְ(ד ִחיָה עַ ל ר' יוחנן

לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
The reason
אע"פ

מהא

סיפא

מינה

ליכא

1. What is a _____________________________________________________________ ?דחיה
2. (Review) What was ’ר' יוחנןs _______________________________________________ ?דין
3. (Review) Which word of the  משנהseemed to prove him wrong? * ____________________
4. From which part of the  משנהdoes the  גמראattempt to disprove the  ראיהagainst ר' יוחנן,
the  רישאor the ________________________________________________________ ?סיפא
5. From which words of our  משנהdoes the  גמראattempt to bring a  דחיהto the  ראיהagainst
__________________________________________________________________ * ?ר' יוחנן
6. What  דיוקdoes the  גמראmake from the words "__________________________ ?"הא רצה
__________________________________________________________________________
7. Does this  דיוקsound like or not like ’ר' יוחנןs ( ?דיןCircle)
8. What is a ___________________________________________________________ ?מסקנא
9. The  רישאof our  משנהsounds like or not like ’ר' יוחנןs ( ?דיןCircle)
10.True or False: The  רישאsounds like a  ראיהagainst  ר' יוחנןbut the  סיפאsounds like a  ראיהto
___________________________________________________________________ ?ר' יוחנן
11. What is the ’גמראs  מסקנאregarding the ( מַ ְשמָ עּותwhat is implied) of our * ?משנה+
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

25 - 22 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)

)(תניא כותיה דר' יוחנן
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
One who rents

Like him
(in accordance with)

We taught in a
ברייתא

1. What is the  גמראtrying to do whenever it says __________________________ ?תניא כותיה
2. (Review) True or False: ’ר' יוחנןs  דיןis first mentioned on line 20? _____________________
3. True or False:  ר' יוחנןsays that the  שומרgets  כפלif he says he’ll pay for the _______ ?פיקדון
4. What is the case of the ________________________________________________ ?ברייתא
__________________________________________________________________________
5. When the  ברייתאsays ""ואמר הלה, “and the other one says”, who is talking to who?
__________________________________________________________________________
6. In the  ברייתאwhat did the  שוכרSAY to the __________________________________ ?בעל
7. In the  ברייתאwho receives the ____________________________________________ ?כפל
8. Explain how this is a  ראיהto __________________________________________ ?ר' יוחנן
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

32 - 25 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)

)(ר' פפא
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
)(במתה

מחמת

במאי

לא שכיח

בשבורה

)(מלאכה

1. What type of step is ’ר' פפאs ?דין

Because if he
wants
פטר
נפשיה

a)  קשיאb)  שאלהc)  דחיהd)  מימראe) ראיה

____

Answer  חייב או פטורfor questions 2-7
2. What is the  הלכהif a  שומר חנםis  פושעon a _________________________________ ?פיקדון
3. What is the  הלכהif a  שומר חנםsays that the  פיקדוןwas _______________________ ?נגנבה
4. What is the  הלכהif a  שומר שכרsays that the  פיקדוןwas _______________________ ?נגנבה
5. What is the  הלכהif a  שומר שכרsays that an  אונסhappened to the ______________ ?פיקדון
6. What is the  הלכהif a  שואלsays that an  אונסhappened to the __________________ ?פיקדון
7. What is the  הלכהif a  שואלsays _________________________________ ?מתה מחמת מלאכה
8. According to  ר' פפאwhy is the  בעלgoing to be  מקנהthe  כפלto a  שומר חנםthat says ?פשעתי
__________________________________________________________________________
9. When the  גמראsays "... "דאי בעי פטר נפשיה, is the  שומרsaying the truth or lying? ________
10.When a  שומר שכרsays נגנבה, what claim could he make that would make him * ?פטור
__________________________________________________________________________
11. According to ( ר' פפאso far) is the  בעלwilling to be  מקנהthe  כפלto a _____________ ?שואל
12. Explain why? ______________________________________________________________
13. What is ___________________________________________________ ?מתה מחמת מלאכה
14. What 2 word reason does the  גמראgive to explain why a  שואלthat says מתה מחמת מלאכה
will still not get the * ?כפל+ ___________________________________________________

22 | אמר הריני משלם: #3 גמ' סוגיא

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

38 - 25 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)
)(ר' פפא לשון א' וב' (איכא דאמרי) ור' זביד

Complete the statements using the words of the  גמראaccording to the 1st  לשוןof ר' פפא:
1. A  שומר חנםthat says *__________ (and makes himself  )חייבreceives the  כפלbecause he
could have lied and said * __________.
2. A  שומר שכרthat says *__________ (and makes himself  )חייבreceives the  כפלbecause he
could have lied and said * __________ or *____________.
3. A  שואלthat says * _______ _______ still does NOT get  כפלbecause he has no way to
make himself *_________. Even if he wants to make a claim of * _______ _______
_______, he still does not get the  כפלsince it is very * ________ לא, to make such a claim.


4. When the  גמראsays ""איכא דאמרי, what is it trying to do?
__________________________________________________________________________
Complete the statement using the words of the ( איכא דאמרי2nd  )לשוןof ר' פפא:
5. A  שואלthat says  הריני משלםDOES get the *_______ since he could make himself
*________ with a claim of *_______ ________ ________.
6. On what # line does  ר' זבידbegin his ______________________________________ ?מימרא
7. In who’s name does  ר' זבידquote his  דיןfrom? ____________________________________
8. What is the  דיןsaid by * ?ר' זביד+ (3 words of ________________________________ )גמרא
__________________________________________________________________________
9. What are the 1st four words of the  טעםgiven for the  דיןof ___________________ * ?ר' זביד
__________________________________________________________________________
10. Explain the reason of ’ר' זבידs ( דיןfrom #9): ______________________________________
__________________________________________________________________________
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המפקיד

שם_________________:

גמרא דף לד.

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

? to himכפל  theמקנה  beבעל , will theהריני משלם  saysשאול 11. If a

Complete the chart using a  or  :

שואל שאמר" :הריני משלם"
האם הבעל מקנה לו כפל?
לפי רב פפא #1
לפי רב פפא / #2
איכא דאמרי
לפי ר' זביד

___________________ ?שואל  to aכפל  theמקנה  beבעל , when will theר' זביד 12. According to
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

43 - 38 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)

) (תניא כוותיה דר' זביד

לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
It is
(It should be)

הויא
)(תיהוי

בתרא

לישנא

תיובתיה

ודאי

קמא

לימא

:"שואל שאמר "הריני משלם

?האם הבעל מקנה לו כפל

1. )Review) Complete the chart using a  or  :
Will the  בעלbe  מקנהthe  כפלto a  שואלwho SAYS "הריני

"משלם, according to:

לישנא קמא דרב פפא
לישנא בתרא דרב פפא
ר' זביד

2. When the  גמראsays תניא כוותיה, what is it trying to do? ____________________________
3. According to  ר' זבידdoes a  שואלwho says " "הריני משלםget _____________________ ?כפל
4. Which  לשוןof  ר'פפאdoes  ר' זבידagree with, the  לישנא קמאor _____________ ?לישנא בתרא
5. According to the ברייתא, when does a  שואלreceive ____________________________ ?כפל
__________________________________________________________________________
6. Which 3 key words of the  ברייתאteach us this _______________________________ * ?דין
7. Does the  ברייתאseem to agree with the _______________________________ ?לישנא קמא
8. Which words of the  גמראsay this? * ____________________________________________
9. Does the  ברייתאseem to agree with the ______________________________ ?לישנא בתרא
10. Which words of the  גמראsay this? * ____________________________________________
11. Explain the ’גמראs  ראיהto  רב זבידand it’s  קשיאagainst the  לישנא בתראof רב פפא:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

10. Proof to ר' זביד,  קשיאon  לישנא בתראof ר' פפא
We taught a  ברייתאlike ר' זביד
“If one borrows a cow from his friend & it is stolen
And the שואל

COMES FORWARD and pays
If afterwards the thief is found
He pays  כפלto the ”שואל

According to the 1st version of  שואל =( ר' פפאmust actually pay)
This  ברייתאis certainly not a disproof
nd

But according to the 2 version of  שואל =( ר' פפאcan say he’ll pay)
Let’s say this ( ברייתאof  )קידםis a disproof

11. The  איכא דאמריof  ר' פפאdisproves the ראיה
Is the ( ברייתאof  )קידםany stronger than our )?( משנה
In our  משנהwe taught with the word ""שילם
And we ) (ר' יוחנןestablished that it really means ‘he said he’ll pay’
Here too (in the  ברייתאof  )קידםit means ‘he said he’ll pay’

12. ASKS  ר' זבידon #2 ר' פפא
Is there a comparison between the  משנהand ברייתא
THERE, in the  משנהit doesn’t say קידם

(but) HERE in the  ברייתאit [specifically] says  !!!קידםThat the  שומרcomes
forward & actually pays! Therefore #2  רב פפאmust be wrong,
13. ANSWERS #2 ר' פפא
What does  קידםmean (?)
That he came forward & SAYS he’ll pay

14. ASKS ר' זביד
If in the  ברייתאof a ( שוכרline 22)
It [specifically] uses the word אמר
And in the  ברייתאof a  שואלit [specifically] says קידם
We can prove from this
That the wording of each  ברייתאis exact (Therefore  קידםmust mean he came
forward & paid and not that he said he will pay)

15. ANSWERS ( ר' פפאlast ditch effort)
Was the matter [these 2  ברייתותof a  שוכרand ]שואל
Taught together by the same authors [so you can say the wording is exact]
(Maybe there were 2 authors &  קידםstill means he says he’ll pay) ??

16. CONCLUSION
They asked the teachers of ברייתות
From the  בתי מדרשיםof ר' אושיעא & ר' חייא
And they said that the  ברייתותwere taught together,
Therefore the wording of each  ברייתאis exact. The only meaning for  קידםis to
come forward & actually pay. This the only way a  שואלcan get the כפל.
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קשיא/ ראיה.10
- :תניא כוותיה דרב זביד
-,"השואל פרה מחבירו ונגנבה
- ,וקידם השואל ושילם
- ,ואח"כ נמצא הגנב
”משלם תשלומי כפל לשואל
- ,ללישנא קמא דרב פפא
- .ודאי לא הויא תיובתא
- ללישנא בתרא
- ?לימא תיהוי תיובתיה
 דחיה.11
- ,אמר לך רב פפא
- ,מי אלימא ממתניתין
- ,"דקתני "שילם
- ,"ואוקימנא ב"אמר
- ."הכא נמי ב"אמר
 קשיא.12
- ? מי דמי
- "התם לא קתני "קידם
-!?"הכא קתני "קידם
 תירוץ.13
- ,מאי קידם
- .קידם ואמר
 קשיא.14
- הא מדקתני גבי שוכר
- "ו"אמר
- ,"וגבי שואל "קידם
- ש"מ
- )?( דוקא קתני
 תירוץ.15
-מידי
-? גבי הדדי תניא
 מסקנא.16
- שיילינהו לתנאי
- ,דבי רבי חייא ודבי ר' אושעיא

-. גבי הדדי תניין,ואמרי

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

46 - 43 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)

)(אמר לך רב פפא
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
And we established/
(explained)

דקתני
הכא נמי

Are these similar?

מי אלימא
From our משנה

(Use Charts on back!)

1. (Review) What was the opinion of the  לישנא בתראof  ר' פפאregarding a  שואלwho says הריני
____________________________________________________________________ ?משלם
2. (Review) What was the  קשיאon the  לישנא בתראof ___________________________ ?ר' פפא
_________________________________________________________________________
3. What are the first 2 words that begin ’ר' פפאs ?ד ִחיָה
ְ * ______________________________
4. What word does our ) משנהon : (לגuse to say that the  שומרpaid for the ________ * ?פיקדון
5. How did ( ר' יוחנןsee Step 2 of this  )סוגיאexplain what this means )...?(לא שילם שילם ממש
__________________________________________________________________________
6. Explain ’ר' פפאs answer: Just like in our  משנהwhere it said the word * _________ and
_________וא, we established, that it doesn’t mean that the  שומרactually paid. Rather, it
means that he __________ he’ll pay. ______ ה_____ נhere also, in the ברייתא, when it says
"________ "ו______ השואל ו, it doesn’t mean that the  שואלactually paid. Rather, it
just means that he came forward and ________ he will pay.
7. What are the 1st two words of the  קשיאon ’ר' פפאs ?ד ִחיָה
ְ * _________________________
8. Explain the ’גמראs  קשיאon ’ר' פפאs ?ד ִחיָה
ְ ________________________________________
__________________________________________________________________________
9. In the קשיא, what is the  גמראreferring to when it says "( ?"הכאCircle) Our  משנה/ The ברייתא
of וקידם השואל

10.What is being referred to when it says ( ?התםCircle) Our  משנה/ The  ברייתאof וקידם השואל
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'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

המפקיד

_________________:שם

.גמרא דף לד

11. What is ’ר' פפאs * ?תירץ+ (4  גמראwords) ________________________________________

_________________________________________________________________

When you are done, strengthen your brain! Can you copy this image?
(Level 1)
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

50 - 46 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא.)

לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
דוקא
[Was the] matter

מידי

Those that teach
the  בְ ַרייתוֹתof

מדקתני
We hear
(have a proof)
They were
taught

גבי הדדי

תניין
שיילינהו
דבי

1. (Review) According to  ר' פפאof the  לישנא בתרא, what does the  ברייתאmean when it says
"_________________________________________________________ "וקידם השואל ושילם
__________________________________________________________________________
2. What are the first 5 words of the  ברייתאdiscussing a ________________________ * ?שוכר
__________________________________________________________________________
3. What are the first 5 words of the  ברייתאdiscussing a _____________________ * ?שואל

_________________________________________________________________
4. Explain the ’גמראs  קשיאon the 2nd  לשוןof  ר' פפאof: "..."הא מדקתני גבי שוכר ו"אמר:
The  ברייתאmentioned by a  שוכרspecifically says that even if the *_______ says he will
pay for it, he gets the כפל. Since this __________ בis careful to specifically use the word
*__________ . It must be that the  ברייתאby a שואל, which specifically used the word
)ו_______ (השואל ושילם, it must mean that the  שואלactually came forward and
_________ for it. This  ברייתאwould now be a proof against the 2nd ________ לof ר' פפא
and a  ראיהto ________ 'ר.
5. Which 3 words in the  גמראmean “taught together”? * _____________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד

6. Why does it matter if  בְ ַרייתוֹתare taught together (by the same author/ )בית מדרשor not
taught together? (see hints) __________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Explain how  ר' פפאattempts to answer the  קשיאfrom the ( ברייתאof  )קידםby asking: "מידי
)?( ”גבי הדדי תניא: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. What are the ""תנָאֵ י
ַ ? _______________________________________________________
9. According to the תנָאֵ י דבי רבי חייא ודבי ר' אושעיא,
ַ were the  ברייתותtaught together? Yes/No
10. If the  ברייתותwere " "גבי הדדי תניין, who is this a  קשיאon? (Circle all that apply)
 ר' פפא לישנא קמא

ר' פפא לישנא בתרא

ר' זביד

11. If the  ברייתותwere " "גבי הדדי תניין, who is this a  ראיהto? (Circle all that apply)
 ר' פפא לישנא קמא

ר' פפא לישנא בתרא

ר' זביד

12. Complete the ’גמראs  מסקנאbased on question #11:
Therefore, if the  ברייתותwere ""גבי הדדי תניין, a  שואלthat says * ______ה_______ מ
________________ receive the כפל..
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שם_________________:

המפקיד

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לד.

חזרה על סוגיא #3
Type of
Step

’s wordsגמרא

1.
מֵ ימרא

שילם ולא רצה לישבע
[וכו']:

2.
מימרא

א"ר חייא בר אבא א"ר
יוחנן :לא שילם שילם
ממש ,אלא ,כיון שאמר
הריני משלם אע"פ שלא
שילם

3.
ראיה
(דיוק)

תנן " ,שילם ולא רצה
לישבע" שילם ,אין ,לא
שילם ,לא

4.
דחיה
(דיוק)

אימא סיפא" ,נשבע ולא
רצה לשלם" ,טעמא דלא
רצה ,הא רצה אע"פ שלא
שילם

5.
"מסקנא"

אלא מהא ,ליכא למשמע
מינה.

6.
ראיה

תניא כותיה דר' יוחנן:
"השוכר פרה מחבירו
ונגנבה ,ואמר הלה ,הריני
משלם ואיני נשבע ,ואח"כ
נמצא הגנב ,משלם
תשלומי כפל לשוכר".

Brief Explanation
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שם_________________:

המפקיד

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לד.

חזרה /

Type of
Step

’s wordsגמרא

7.
מֵ ימרא

אמר רב פפא שומר חנם
כיון שאמר פשעתי ,מקנה
ליה כפילא ,דאי בעי פטר
נפשיה בגניבה .שומר
שכר כיון שאמר נגנבה,
מקנה ליה כפילא ,דאי
בעי פטר נפשיה בשבורה
ומתה .שואל שאומר הריני
משלם לא מקני ליה
כפילא במאי הוה ליה
למפטר נפשיה (?) במתה
מחמת מלאכה? מתה
מחמת מלאכה לא שכיח.

8.
מֵ ימרא

איכא דאמרי אמר רב פפא
שואל נמי כיון שאמר
הריני משלם מקני ליה
כפילא ,דאי בעי פטר
נפשיה במתה מחמת
מלאכה

9.
מֵ ימרא

אמר ליה רב זביד הכי אמר
אביי :שואל עד שישלם.
מאי טעמא (?) הואיל וכל
הנאה שלו ,בדיבורא לא
מקני ליה כפילא

10.
ראיה/
קשיא

תניא כוותיה דרב זביד:
"השואל פרה מחבירו,
ונגנבה ,וקידם השואל
ושילם ,ואח"כ נמצא הגנב,
משלם תשלומי כפל
לשואל ".ללישנא קמא
דרב פפא ,ודאי לא הויא
תיובתא .ללישנא בתרא,
לימא תיהוי תיובתיה

11.
דחיה

אמר לך רב פפא ,מי
אלימא ממתניתין ,דקתני
"שילם" ,ואוקימנא
ב"אמר" ,הכא נמי
ב"אמר".

Brief Explanation
 שומר חנם שומר שכר -שואל
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שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד.
12.
קשיא

מי דמי (?) התם לא קתני
"קידם" .הכא קתני
"קידם"?

13.
תירוץ

מאי קידם (?) קידם
ואמר

14.
קשיא

הא מדקתני גבי שוכר
ו"אמר" וגבי שואל
"קידם" ,ש"מ דוקא
קתני?

15.
תירוץ

מידי גבי הדדי תניא ?

16.
מסקנא

שיילינהו לתנאי דבי רבי
חייא ודבי ר' אושעיא,
ואמרי ,גבי הדדי תניין

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לד
A  שומרthat pays receivs the כפל, ...." "שילם ולא רצה לישבע:(מימרא) משנה.1

... כיון שאמר הריני משלם, אלא, לא שילם שילם ממש: א"ר יוחנן- ) (מימרא.2
The  שומרdoesn’t need to actually ______ he only needs to _______ he’ll pay to receive the כפל.
 הריני, ואמר הלה... "השוכר פרה מחבירו: (ראיה) תניא כותיה דר' יוחנן.6
." משלם תשלומי כפל לשוכר,...משלם
Proof from a _________ TO ר' יוחנן: It says that a  שוכרwho SAYS he’ll pay receives
the כפל.

... שומר חנם: (מימרא) אמר ר' פפא.7
A ( שומר חנםwho could claim the  פיקדוןwas stolen, pay for it & receive the )כפל.
who if he is  מחייבhimself by saying *___________ , also receives the כפל.
Similary a ______ שומר, if he is  מחייבhimself by saying *__________ will
receive the ______, since he could make a claim of an  אונסsuch as  שבורהor
 מתהand be פטור.

 (מימרא) לישנא בתרא.8
)2#  (ר' פפא...איכא דאמרי
A  שואלthat SAYS _______ הריני,
WILL get the  כפלsince he can
make himself  פטורby claiming
מתה מחמת מלאכה.

לישנא קמא
However, a  שואלthat SAYS הריני
_______, will NOT get the  כפלsince
he has no way to make himself
פטור. Even a claim of _____ מתה
 מלאכהwon’t make him  פטורsince
this is not שכיח.

" "שילם ולא רצה לישבע, דיוק) תנן/ (ראיה.3
. לא, לא שילם, אין,שילם
The  רישאsays, שילם, and we are מדייק:
Only if the  שומרactually ______ will he
get the כפל. = Proof AGAINST !ר' יוחנן
 "נשבע ולא רצה,דיוק) אימא סיפא/ (דחיה.4
,"לשלם
The  סיפאsays, לא רצה, & we are מדייק:
The  שומרonly DOESN”T get the כפל
when he doesn’t ______ to pay, but if
he SAYS he will pay he gets the כפל.
Proof TO !ר' יוחנן

. ליכא למשמע מינה, (מסקנא) אלא מהא.5
We cannot hear a proof from our
_______ for or against ר' יוחנן.

... הואיל וכל הנאה שלו... (מימרא) ר' זביד שואל עד שישלם.9
Says  ר' זבידin the name of אביי: A ______ only receives the  כפלif he actually PAYS! Since
he gets all the הנאה, the owner won’t give him the  כפלif he just says he’ll pay.
This is like the ________  לישנאof  ר'פפאand against the ________ לישנא.

... מי אלימא ממתניתין, (דחיה) אמר לך רב פפא.11
nd

The 2  לשוןof  ר' פפאis  מדחהthe proof from the
ברייתא: Just like we ) (ר' יוחנןexplained in our  משנהthat
" "שילםmeans the  ______ שומרhe’ll pay. So too when
the  ברייתאsays  קידםit means he ______ he’ll pay.

. (תירוץ) מאי קידם (?) קידם ואמר.13
Answers 2# ר' פפא: There is no  קשיאfrom the ברייתא.
When the  ברייתאsaid  קידםit means he came _______
& SAID he will pay.

... וקידם השואל ושילם... השואל פרה: (ראיה) תניא כוותיה דרב זביד.10
 ראיהto ר' זביד: The  ברייתאsays that a  שואלonly gets the  כפלif he is
קידם, comes forward and _____.
This is like the ________  & לישנאagainst the ________ לישנא.

?" הכא קתני "קידם." (קשיא) מי דמי(!) התם לא קתני "קידם.12
Asks  ר' זבידon #2 ’ר' פפאs דחיה: In our  משנהit’s possible to say
' 'שילםmeans ‘said I will pay’. But how can you say  קידםmeans ‘said
I will pay’???

?  (תירוץ) מידי גבי הדדי תניא.15

," (קשיא) הא מדקתני גבי שוכר ו"אמר" וגבי שואל "קידם.14
?ש"מ דוקא קתני

2#  ר' פפאtries 1 last answer: The 2  ברייתותwere not
taught bythe same author. Therefore, maybe  קידםdoes
mean the  _______ שואלhe’ll pay.

Asks  ר' זבידon #2 ר' פפא: Since the  ברייתאby a  שוכרsaid ""ואמר
and by a  שואלthe  ברייתאsays " "קידםit must be that the wording is
exact and  קידםcan only mean the  שואלactually paid!

. גבי הדדי תניין, ואמרי, (מסקמא) שיילינהו לתנאי דבי רבי חייא ודבי ר' אושעיא.16
Concludes the גמרא: They asked & were told that the 2  ברייתותWERE taught by the same authors. Therefore, the wording IS
exact &  קידםmust mean that the  שואלonly gets  כפלwhen he comes forward and _______! This is like the !ר' זביד & לישנא קמא
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

: לד- .גמרא דף לד

6 - 51 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)#2 & #1  שאלות- (פשיטא
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.

ודחויי

במלתיה

הדר

קאי

מי
אמרינן

חזר

הריני

בֵ יה

What is the דין

1. What is the case of the  גמראthat is considered to be "* ? "פשיטא+ ____________________
__________________________________________________________________________
2. In the case that is פשיטא, what is the reason that the  שומרgets the * ?כפל+ _____________
__________________________________________________________________________
3. What is the case of the ’גמראs 1st ( ? שאלהmax 7 words) * ___________________________
__________________________________________________________________________
4. Explain the 2 options that the  גמראhas regarding this case. Either:
a.  מהדר קא הדר ביה- ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
or,
b.  ודחויי הוא דקא מדחי ליה, במלתיה קאי- ______________________________________
_____________________________________________________________________
5. If the  שומרis being מהדר קא הדר ביה, does he get the ___________________________ ?כפל
6. If the  שומרis being ודחויי הוא דקא מדחי ליה, does he get the _____________________ ?כפל
7. What is the case of the 2nd _______________________________________________ ?שאלה
__________________________________________________________________________
8. In the 2nd  שאלהwhat is the reason the  בניםshould not get _____________________ * ?כפל
__________________________________________________________________________
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שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד - .לד:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

_______________________ ? * +כפל  should getבנים  what is the reason theשאלה 9. In the 2nd
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

שאלות לחזרה גמ' סוגיא  :#3חלק ב'  ,פשיטא36 | ...

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

14 - 7 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)#7 - #3 ( שאלות
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
לאבוכון

לא שנא

לדידכו

כי אקנאי
כפילא

מצי אמר
להו

נייח
נפשאי

לדידן

דעבדת
ליה

אנן

1.  What does a word mean when it:
א. ends in the letters יה... (an “ay” sound, such as )אמר ליה
a) to them
b) to us
c) to you
d) to him
ב. ends in the letter ו... (an “oo” sound, such as or )לדידכו
a) to them
b) to us
c) to you
d) to him
ג. ends in the letter ן... (an “ahn” sound, such as  אנןor )לדידן
a) to him
b) to us /we
c) to you
Note: Sometimes when there is a ן.. at the end of a word (such as in  מהןit means “them” or “you” - plural )

2. What is the ’גמראs 3rd שאלה, which is found on line # _____? * _______________________
3. Explain the 2 options the  גמראhas regarding this case:
a. The  בניםshould not get  כפלbecause_______________________________________
_____________________________________________________________________
b. The  בניםshould get  כפלbecause *+ _______________________________________
_____________________________________________________________________
4. What is the case of the 4th שאלה, (found on line 9)? *+ ______________________________
__________________________________________________________________________
5. Explain the 2 options the  גמראhas regarding this case:
a. The  שומרshould not get  כפלbecause ______________________________________
_____________________________________________________________________

37 | ... פשיטא, ' חלק ב:#3 שאלות לחזרה גמ' סוגיא

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

המפקיד

_________________:שם

:גמרא דף לד

b. The  שומרshould get  כפלbecause ________________________________________
_____________________________________________________________________
6. What is the case of the 5th _______________________________________________ ?שאלה
__________________________________________________________________________
7. What is the case of the 6th  * ?שאלה+ ____________________________________________
8. Explain the 2 options the  גמראhas regarding this case: Either
a. the  שומרgets _________________________________________________________
because ______________________________________________________________
b. or the  שומרgets NOTHING because _______________________________________
_____________________________________________________________________
9. What is the case of the 7th _____________________________________________ * ?שאלה
10.Explain the 2 options the  גמראhas regarding this case: Either
c. the  שומרgets _________________________________________________________
because ______________________________________________________________
d. or the  שומרgets nothing because _________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

17 - 14 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)  & מסקנא#11 - #8 ( שאלות
לתרגם: Write the translation or the word/s of the גמרא.
מהן

That borrowed

שותפין

1. What is the case of the 8th שאלה, (found on line 14)? * ______________________________
__________________________________________________________________________
2. In this case, how much  כפלis the most that the  שואלcould be receiving (Explain)?
__________________________________________________________________________
3. What is the reason the  שואלshould get (this much) ____________________________ ?כפל
__________________________________________________________________________
4. What is the reason the  שואלshould not get any _______________________________ ?כפל
_________________________________________________________________________
5. What is the case of the 9th ______________________________________________ ?שאלה
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Why should the  שותףthat paid receive the ___________________________________ ?כפל
7. Why should the  שותףthat paid NOT receive any _______________________________ ?כפל
__________________________________________________________________________
8. Briefly explain what  נִכְ סֵ י ְמלּוגare? ______________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Who owns the  קרןof the  ____________ ?נִכְ סֵ י ְמלּוגWho owns the _______________ ?פֵ ירות
10. What is the case of the 10th ( שאלהline 16)? ______________________________________
__________________________________________________________________________
11. What is the case of the 11th ___________________________________________ * ? שאלה
39 | ... פשיטא, ' חלק ב:#3 שאלות לחזרה גמ' סוגיא

שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

__________________________________ ?כפל  receive theבעל 12.In this case, why should the
__________________________________________________________________________
_______________________________________ ?כפל  NOT receive theבעל 13. Why should the
__________________________________________________________________________
____________________________________ ? *+שאלות  to all 11מסקנא ’sגמרא 14. What is the

שאלות לחזרה גמ' סוגיא  :#3חלק ב'  ,פשיטא40 | ...

שם_________________:

המפקיד

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לד:

, Part IIסוגיא  / #3חזרה
Type
of
Step
מֵ ימרא
Starts
on: Line
____#

שאלה
#1
Starts
on: Line
____#

’s wordsגמרא
פשיטא ,אמר איני
משלם וחזר ואמר
הריני משלם .הא
קאמר הריני
משלם.
אלא  1אמר הריני
משלם וחזר ואמר
איני משלם מאי
(?) מי אמרינן
מהדר קא הדר
ביה .או דלמא
במלתיה קאי,
ודחויי הוא דקא
מדחי ליה?

אמר  2הריני משלם
ומת ,ואמרו בניו
שאלה
אין אנו משלמין,
#2
מאי (?) מי אמרינן
מהדר קא הדרי
Starts
בהו .או דלמא
on: Line
במלתא דאבוהון
קיימי ודחויי הוא
____#
דקא מדחו ליה?
שלמו  3בנים
שאלה מאי(?) מצי אמר
#3
להו כי אקנאי
כפילא לאבוכון,
Starts
דעבד לי נייח
on:
Line
נפשאי ,לדידכו לא.
או דלמא לא שנא?
____#

Brief Explanation
CASE:
:הלכה
CASE:
:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

CASE:
:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET
CASE:
:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

שאלות לחזרה גמ' סוגיא  :#3חלק ב'  ,פשיטא41 | ...

שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד:
שאלה
#4
Starts
on: Line
____#

שילם לבנים ,מאי
(?) מצו אמרי ליה
כי אקני לך אבונא
כפילא ,דעבדת
ליה נייח נפשיה
אבל אנן לדידן
לא ,או דלמא לא
שנא?

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET
CASE:

שאלה
#5
Starts
on: Line

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה
CASE:

שלמו בנים לבנים
מאי?

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

____#

CASE:

שאלה
#6
שילם מחצה מאי?

:כפל REASON TO GET

Starts
on: Line

:כפל REASON TO NOT GET

____#

שאלה
#7
Starts
on: Line

CASE:
שאל שתי פרות
ושילם אחת מהן
מאי?

:כפל REASON TO NOT GET

____#

שאלה
#8
Starts
on: Line
____#

:כפל REASON TO GET

CASE:
שאל מן השותפין
ושילם לאחד מהן
מאי?

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

שאלות לחזרה גמ' סוגיא  :#3חלק ב'  ,פשיטא42 | ...

שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לד:
שאלה
#9
Starts
on: Line

שותפין ששאלו
ושילם אחד מהן
מאי?

Starts
on: Line

CASE:
שאל מן האשה
ושילם לבעלה
מאי?

Starts
on: Line

CASE:
אשה ששאלה
ושילם בעלה
מאי?

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

___#

מסקנא

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

____#

שאלה
11

:כפל REASON TO GET
:כפל REASON TO NOT GET

____#

שאלה
#10

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה
CASE:

תיקו

שאלות לחזרה גמ' סוגיא  :#3חלק ב'  ,פשיטא43 | ...

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

#4 סוגיא

20 - 17 שאלות לחזרה שורות

(Please use your (גמרא

) ר' הונא- (הקדמה

לתרגם: Write the translation.

ֹלוֶה
Silver coin worth 4
דינרים

חוב

מלוֶה

הלואה

משכון

מו ֶדה
ב ִמקצת

Silver coin worth
¼ of a סלע

כופֶ ר
הכל

חיישינן

Silver coin worth
2 דינרים
We make him
swear

1. Which  דיןof our  משנהdoes  רב הונאcome to add on to?

  שילם ולא רצה לישבע- If a  שומרsays he will pay and not swear
  – נשבע ולא רצה לשלםIf the  שומרswears and doesn’t want to pay
2. What is ’רב הונאs ( ?דין5 words) *+ ______________________________________________
__________________________________________________________________________
3. What is the reason given for ’רב הונאs ( ? ?דין5 words) *+ ___________________________
__________________________________________________________________________
4. Explain why someone who is  כופֶ ר הכלis  פטורfrom swearing )(מדאורייתא: _______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Create an example of a case where someone is being מו ֶדה ב ִמקצת: ____________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Why does the  תורהrequire a  מו ֶדה ב ִמקצתto make a __________________________ ?שבועה
_________________________________________________________________________
7. What is a ____________________________________________________________ ?משכון
8. From where (what source) does the  גמראbring a  קשיאon ’רב הונאs ________________ ?דין
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

9. On what  & דףline # will the  גמראfinish asking this ____________________________ ?קשיא
10.What word does the  גמראuse to indicate it is asking a ______________________ * ?קשיא
11. Explain the case of the משנה: ""המלוה את חבירו על המשכון ואבד המשכון:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12.The  משנהthat we bring has # 4 different cases. What are they called?
#1: רישא דרישא

#2: _______סיפא ד

#3:  _______ דסיפא#4: _______סיפא ד

13.  In each case of the משנה, what are the  מלוהand  לוהarguing about? ________________
__________________________________________________________________________
14.Write the names of each of the coins:
__________________

.ג

_________________ .ב
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_________________

.א

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

30 - 20 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

)Cases 4 ,( קשיא על ר' הונא
לתרגם: Write the translation.

הלויתני

שוה

הלויתיך

עליו

עליו

 YES

1. If a  שומרsays " "הריני משלם,  מדאורייתאis he  חייבto make a ? שבועה

 NO

2. (E.C. Which words of our  משנהon : דף לגsay this? * ) ______________________________
3. What type of  שבועהis  ר' הונאrequiring a  שומרwho said " "הריני משלםto make?
 דאורייתא
 דרבנן
4.

 In each of the 4 cases of the  משנהin שבועות, what are the  מלוהand  לוהarguing about?
________________________________________________________________________

5. Who is talking in the phrase: ( ?סלע הלויתיך עליוCIRCLE)  לוה/ מלוה
6. Who is talking in the phrase:  לוה ?סלע הלויתני עליו/ מלוה
7. Explain the case of the רישא דרישא, the 1st case of the  משנהin שבועות:
a. The  מלוהsaid: I lent you a * ______ & the * ________ was only worth a * _________ .
b. The  לוהsaid: No, You lent me a *______ & the * _______ was actually worth a * ______ .
Therefore I owe you:

a) nothing

b) 2 דינרים

c) 1  דינרd) 3 דינרים

8. What is the  דיןin the ( ? ֵרישא ד ֵרישאCrossout the incorrect words to make the  דיןcorrect)
The  לוה/  מלוהis being  ּכופֶ ר הַ ּכל/  מו ֶדה בְ ִמ ְקצַ תto the  לוה/  מלוהtherefore he is  חייב/ פטור.

9. Complete the chart:

חוב, You owe me vs. I owe you

:המשכון שוֶה

)2( שקל

You owe me:

I owe you

הלוָאה

ֵרישא ד ֵרישא

(4) סלע

מלוה
לוה

10.Explain the case of the  סיפא דרישא- the 2nd case of the  משנהin שבועות:
a. The  מלוהsaid: I lent you a *______ and the *________ was only worth a *_________ .
b. The  לוהsaid: * No, You lent me a *_______ and the *_______ was worth ______________
Therefore I owe you:

a) nothing
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b) 2 דינרים

c) 1 דינר

d) 3 דינרים

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

המפקיד

_________________:שם

:גמרא דף לד

11.What is the  דיןin the ( ?סיפא ד ֵרישאCrossout the incorrect words to make the  דיןcorrect)
The  לוה/  מלוהis being  ּכופֶ ר הַ ּכל/  מו ֶדה בְ ִמ ְקצַ תto the  לוה/  מלוהtherefore he is  חייב/ פטור.

12. Complete the chart:

חוב, You owe me vs. I owe you

:המשכון שוֶה

הלוָאה

סיפא ד ֵרישא

מלוה
לוה

You owe me:

I owe you:

שלשה דינרים

13.Explain the case of the ישא ד ֵסיפא
ָ  ֵר- the (circle) 1st, 2nd, 3rd, 4th case of the  משנהin שבועות:
a. The  לוהsaid: You lent me a *_______ and my _________ was worth __________________ .
Therefore You owe me: a) nothing
b) 2 דינרים
c) 4 דינרים
b. The  מלוהsaid: No, I lent you a * ______ and your __________ was worth *_________ .
Therefore I owe you: a) nothing
b) 2  דינריםc) 4 דינרים
14. What is the  דיןin the ?רישא ד ֵסיפא
ֵ (Crossout the incorrect words to make the  דיןcorrect)
The  לוה/  מלוהis being  ּכופֶ ר הַ ּכל/  מו ֶדה בְ ִמ ְקצַ תto the  לוה/  מלוהtherefore he is  חייב/ פטור.

15. Complete the chart:

חוב, You owe me vs. I owe you

:המשכון שוֶה

הלוָאה

ֵרישא דסֵ יפא

מלוה
לוה

I owe you:
You owe me:

16.Explain the case of the  סֵ יפָ א ְדסֵ יפָ א- the 4th case of the  משנהin שבועות:
a. The  לוהsaid: You lent me a _______ and my _________ was worth .
Therefore You owe me: a. nothing
b. 2 דינרים
c. 4 דינרים

d. 1 דינר

b. The  מלוהsaid: No, I lent you a ______ and your __________ was worth _________ ___ .
Therefore I owe you: : a. nothing
b. 2 דינרים
c. 4  דינריםd. 1 דינר
17.What is the  דיןof the ( ? ֵסיפא ד ֵסיפאCrossout the incorrect words to make the  דיןcorrect)
The  לוה/  מלוהis being  ּכופֶ ר הַ ּכל/  מו ֶדה בְ ִמ ְקצַ תto the  לוה/  מלוהtherefore he is  חייב/ פטור.

18.Complete the chart:
חוב, You owe me vs. I owe you

:המשכון שוֶה

I owe you:
You owe me:
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הלוָאה

ֵסיפא ד ֵסיפא

מלוה
לוה

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לד

40 - 30 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא
(Final ’שמואל & דיןs explanation of the )משנה
לתרגם: Write the translation.

הטענה

אילימא

אהייא
ותיפוק
ליה

1. (Review) Summarize: In the 2 cases of the רישא, who is claiming money from whom?
a)  מלוהis claiming against the לוה
b)  לוהis claiming against the מלוה
2. (Review) Summarize: In the 2 cases of the סיפא, who is claiming money from who?
a)  מלוהis claiming against the  לוהb)  לוהis claiming against the מלוה
3. Translate the final  דיןof the משנה: " "מי נשבע? מי שהפקדון אצלו: ______________________
__________________________________________________________________________
4. Who is the: ""מי שהפקדון אצלו: The  מלוהor the ______________________________ ? לוה
5. What is the reason of the  משנהto explain why the " "מי שהפקדון אצלוmust swear?
* __________________________________________________________________________
Meaning:, maybe if the __________ swears, the __________ may “find” the “missing” משכון
and then he will prove that the _________ was a huge liar.
6. (TRUE or FALSE) This is the ’גמראs question of אהייא: “On which case of the  משנהis the
final  דיןof ... מי נשבע? מי שהפקדון אצלוreferring to.”
7. What is the reason the  גמראgives why the  דיןof ... מי נשבעcannot be referring to the ?סיפא

Because in the  סיפאthe __________ anyway needs to __________ since he is the one that
was being * __________ _________ __________.
8. How does  שמואלanswer the question of  ?אהייאThe case that the  דיןof _______  מיis
referring to is the

a) ישא
ָ ישא ְד ֵר
ָ ֵר

b) ישא
ָ סֵ יפָ א ְד ֵר

c) ישא ְדסֵ יפָ א
ָ ֵר

d) סֵ יפָ א ְדסֵ יפָ א

9. Who is  חייבto swear in that case and why? (Crossout the incorrect words to make the  דיןcorrect)
The  לוה/  מלוהis being  ּכופֶ ר הַ ּכל/  מו ֶדה בְ ִמ ְקצַ תto the  לוה/  מלוהtherefore he is  חייב/ פטור.

10.Summarize: The  דיןof .... מי נשבעcomes to say that instead of the ________ swearing as he
is supposed to, we instead place the  שבועהonto the _______ because we are afraid that he
might “find” the __________ and thereby prove that the ________ is a liar.
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'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

המפקיד

_________________:שם

:גמרא דף לד

OUTLINE #4 סוגיא
 (מימרא) רב הונא – שבועה דרבנן שאינו ברשותו.1

) (סיפא דסיפא4
= מלוה חייב
מודה במקצת

) (רישא דסיפא3
= מלוה פטור
כופר הכל

) (סיפא דרישא2
= לוה חייב
מודה במקצת

) (רישא דרישא1
= לוה פטור
כופר הכל

"..."מי נשבע מי שהפיקדון אצלו
 משנה- take away the  שבועהfrom the לוה
and make the  מלוהswear כמה היה שוה

) (קשיא.2
משנה
:שבועות

? קשיא) ואם איתא לדרב הונא כיון דמשתבע מלוה שאינה ברשותו היכי מצי מפיק לה.2(
If  רב הונאis correct & the  מלוהswears that it is not in his רשות, why does the  משנהtake away the
 שבועהof  כמה שוהfrom the  לוהand place it upon the ?מלוה

) (תירוצים.3
רב כהנא
(Changes our
understanding of the
משנה.)

The case of the
 משנהin  שבועותis
where the לוה
trusts the מלוה
about how much
the  משכוןwas
worth
)(תהא במאמינו.
Therefore, we only
require the  מלוהto
swear about how
much it was worth
but not שאינו
( ברשותוthat is why
there is no issue of
)גילגול שבועה.
 מלוהmakes 1 שבועה:
כמה היה שוה

רב אשי

אביי

רב יוסף

)רבה (רבא

(Understands the משנה
completely differently.)

The  משנהin שבועות
which requires the
 מלוהto swear
כמה היה שוה
instead of the לוה
agrees with רב הונא:
that the  מלוהmust
also swear שאינו
ברשותו.

In our  משנהthere is
no  שבועהof רב הונא
since there were
עדים שנגנבה

In our  משנהthere is
no  שבועהof רב הונא
since there were
עדים שנשרפה

Since there is no
שבועה שאינו ברשותו
we require the מלוה
to swear instead of
the לוה.

Since there is no
שבועה שאינו ברשותו
we require the מלוה
to swear instead of
the לוה.

Q. Asks the גמרא, why
make the  מלוהswear
if there are  ?עדיםIf it
was stolen there is no
worry that the מלוה
will find it and ruin
the ?לוה

Q. Asks the גמרא,
why make the מלוה
swear if there are
 ?עדיםIf it was
burnt there is no
worry that the מלוה
will find it and ruin
the ?לוה

In the  משנהin שבועות
we are NOT taking
the  שבועהaway from
the  & לוהgiving it to
the מלוה.
Rather, the משנה
holds that both the
 לוה & מלוהswear.
The  מלוהswears:
שאינו ברשותו. The לוה
swears: כמה היה שוה,
(like he is supposed to
)מדאורייתא.
The final  דיןof the
 משנהis just to tell us
that we make the
 מלוהswear before
the  לוהswears.
 לוה & מלוהboth swear:
 מלוה- שאינו ברשותו
כמה היה שוה – לוה

Although it seems
that there is no
reason for the  מלוהto
be making the 2nd
 שבועהof כמה היה שוה,
the  חכמיםmade a
 גזירהto protect the
 לוהjust in case the
 מלוהwould say (after
the  לוהswore how
much it was worth)
""מצאתיה, “I found
it”.
 מלוהmakes 2 שבועות:
& אינו ברשותו
כמה היה שוה
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A. The  מלוהknows
who is a suspect. He
will be  טורחand find
it.
 מלוהmakes 1 שבועה:
כמה היה שוה

 מלוהmakes 1
שבועה:
כמה היה שוה

המפקיד

שם_________________:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה.

שאלות לחזרה שורות (4 - 1 )40

)גמרא (Please use your

)קשיא על ר' הונא  -תירוץ (1#
: Write the translation.לתרגם
(ואם)

איתא

היכי
מצי

מהיכא

דטרח

מייתי

מפיק

ישא 1. In the case of the
? and whyמדאורייתא  to swearחייב , who isסֵ יפָ א ְד ֵר ָ

מודה במקצת  /כופר הכל  is, because he is beingמלוה  /לוה

(Circle): The

? from himשבועה  take away theחכמים , why did theשבועות  inמשנה 2. According to the
__________________________________________________________________________
שואל d.

שוכר c.

? is he likeשומר  what type ofמשכון  gets aמלוה 3. When a
שומר חנם a.
שומר שכר b.

? required to makeהריני משלם  that saysשומר  that aשבועה , what is theרב הונא 4. According to
__________________________________________________________________________
,רשות  is not in hisפיקדון  swears that theמלוה  is correct & theרב הונא  : Ifואם איתא לדרב הונא 5.
? is worthפיקדון who should be the one swearing how much the
מלוה a.
לוה b.
"כיון דמשתבע מלוה שאינה ברשותו ,היכי מצי מפיק לה" :רב הונא  onקשיא ’sגמרא 6. Explain the
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________ * ? )רבא/רבה( תירוץ ’s 1stגמרא 7. What is the
’'? ‘Y’ / ‘Nאינו ברשותו'  isמשכון  need to swear that theמלוה , will theתירוץ ’sרבא 8. According to
_________________________________ ?(אי הכי )...תירוץ ’sרבא  onקשיא ’sגמרא 9. What is the
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לה

10 - 4 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

(#2 )תירוץ
לתרגם: Write the translation.

סוף סוף
בשלמא

ונפק
קא עייל

מאן
ואזיל

1. How does  ר' יוסףexplain the  דיןof "... "מי נשבעin the  משנהin ?שבועות

In the  סֵ יפָ א ְד ֵרישָ אthe reason the ____________ will not need to make a  שבועהthat the משכון
is  אינו ברשותיis because there were *__________ that the  משכוןwas *+ _____________________
2. What is the ’גמראs  קשיאon ’רב יוסףs ______________________________________ ?תירוץ
__________________________________________________________________________
3. How does  רב יוסףanswer this * ?קשיא+ (3 words, line 6) ___________________________
__________________________________________________________________________
4. Explain the ’גמראs second  קשיאon רב יוסף:  נמי לטרח לוה וליתי,( אי הכי כי משתבע מלוהusing
only the words  מלוהor )לוה:

How does it help to take away the  שבועהfrom the ______, (who is  חייבto swear )מדאורייתא
and force the __________ to swear since he had the  משכוןlast - and we are afraid that he
may be  מטריחto find it and  פסולthe _____.. Why aren’t we just as afraid that the ________
will also be מטריח, find the  משכוןand make the ________ ??פסול
5. Explain the ’גמראs answer: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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המפקיד

שם_________________:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה.

שאלות לחזרה שורות 15 - 10

)גמרא (Please use your

)תירוצים (#4 & #3
: Write the translation.לתרגם

גזירה

יטעון

תחילה

________________________________________________________ ?דין ’sרב הונא 1. What is
"כיון דמשתבע מלוה שאינה ברשותו ,היכי מצי מפיק לה" :רב הונא  onקשיא ’sגמרא 2. Explain the
__________________________________________________________________________
___________________________________ ? *+רב הונא  onקשיא  answer theאביי 3. How does
__________________________________________________________________________
:שבועות  DOES make 2מלוה  theאביי 4. According to
__________________________________ ? makesמלוה  theשבועה What is the 1st
__________________________________ ? makesמלוה  theשבועה What is the 2nd
___________________________________ ?רב הונא  onקשיא  on theתירוץ 5. Who says the 4th
:שבועה  must make aלוה  and theמלוה , both theתירוץ 6. In the 4th
___________________________________________ ? makeמלוה  does theשבועה What
____________________________________________ ? makeלוה  does theשבועה What
 means when it says:שבועות  inמשנה  explain what theתירוץ 7. According to the 4th
"מי נשבע (?) מי שהפיקדון אצלו .שמא ישבע זה  ,ויוציא הלה את הפקדון"
____________________________________________________________________________
 to explain it like this? *+משנה  need to add into theתירוץ 8. What key word does the 4th
__________________________________________________________________________
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לה

23 - 15 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא

( תירוץ & קשיאon )רב הונא
לתרגם: Write the translation of the NEW words or phrases

גילגול
)(שבועה

לישתבע
נמי

מגו

קמיה

לשמעתא

אמריתה

1. What is ’רב הונאs ________________________________________________________ ?דין
2. Who is asking a  קשיאon ______________________________________________ ?רב הונא
3. On which line does the  קשיאbegin? ____________________________________________
4. From which case of the  משנהin  שבועותis the  קשיאbased on? *_______________________
5. Explain that case? __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Who is  פטורin that case and why is he _____________________________________ ?פטור
7. Explain what a  גילגול שבועהis? _________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. If  רב הונאis correct, who should make a  שבועהin this case and what שבועות/ שבועהshould he
make? ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Who says the  תירוץon this קשיא,  רב אשיor  _________________ ?רב כהנאUse (at least 2)
words of the  גמראto prove your answer? *+ ______________________________________
10. What is the _________________________________________________________ * ?תירוץ
11. How does  רש"יexplain the ( * ?תירוץ5 words min) ________________________________
__________________________________________________________________________
12. Based on this תירוץ, does the  מלוהmake a  שבועהof " (רב הונא) "אינו ברשותוin the  משנהin
___________________________________________________________________ ?שבועות
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לה

30 - 24 שאלות לחזרה שורות

(Please use your )גמרא
(Explaining ’רב כהנאs new  פשטin how to understand the  משנהin )שבועות
לתרגם: Write the translation of the NEW words or phrases

בגויה

קים ליה

נהמניה

מקיים
ביה

מאי
שנא

מהימן

1. Explain ’רב כהנאs  תירוץof תהא במאמינו. Why doesn’t the  מלוהneed to swear ""שאינו ברשותו
in the  משנהin _______________________________________________________ ?שבועות
2. What  שאלהdoes the  גמראask on ’רב כהנאs _________________________________ ?תירוץ
__________________________________________________________________________
3. What is ’רב כהנאs ( ?תירוץ4 words) * + ___________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Explain the  שאלהof "____________________________ ? "ונהמניה מלוה ללוה דקים ליה בגויה
__________________________________________________________________________
5. What is the ’גמראs ( ?תירוץ3 words) *+ __________________________________________
6. The  גמראasks a final  שאלהon ’רב כהנאs  תירוץ:
ומאי שנא לוה דמהימן ליה למלוה, what’s the difference (how come) the ________ trusts the
 מלוהthat it is not in his ________,
ומאי שנא מלוה דלא מהימן ליה ללוה, and what’s the __________, why the ________ doesn’t
_________ the  לוהas to how _________ it is worth?
7. How does the  גמראexplain why the  לוהtrusts the  מלוהbut the  מלוהdoesn’t trust the ?לוה
The  לוהtrusts the  מלוהbecause he is  מקייםin him the  פסוקof: *+ __________________
_______________________________________________________________________
The  מלוהdoesn’t trust the  לוהbecause he is  מקייםin him the  פסוקof: *+ ___________
_______________________________________________________________________
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המפקיד

שם_________________:

גמרא דף לה.

חזרה סוגיא  , #4שורות 30 - 1

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

 says he doesn’t have the itemשומר : Whenever aדין  said aר' הונא )לדRecap (from :
: Theשבועות  inמשנה  on him from theקשיא ". We asked aמשביעין אותו שבועה שאינה ברשותו"
 regarding how much aמלוה  to theמודה במקצת  who isלוה ( that aסיפא דרישא)  saysמשנה
רבנן  is worth. However theמשכון  how much theמדאורייתא  to swearחייב  was worth isמשכון
 had it last weמלוה  swear. Sinceמלוה  and instead make theלוה  from theשבועה take the
.לוה  of theחזקת כשרות need to make sure he doesn’t “find it” and possibly ruin the
אינו  isמשכון  already swore that theמלוה , theרב הונא  asks that according toגמרא The
מלוה  says that theמשנה , therefore how could he possibly “find it”? Since theברשותו
??? is wrongרב הונא swears anyway, it must be that

:תירוצים  offers 5 possibleגמרא The
(צִ יּור) CASE

or

שבועה שאינו
ברשותו =

דין

(רב הונא /דרבנן)

כמה היה
מודה
שוה =
במקצת =
(דרבנן)
(כמה היה שוה)

משנה שבועות :מי
נשבע

דאורייתא

Line 3

"עדים
שנשרפה"

x

מלוה

x

ר' יוסף

"עדים שנגנבה"

x

מלוה

x

אביי

"גזירה"

מלוה

מלוה

x

"זה נשבע וזה
נשבע"

מלוה

x

לוה

"תהא במאמינו"

x

מלוה

x

רבה

Line 4
Line 10

ר' אשי
Line 11

רב כהנא
Line 23
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'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

המפקיד

_________________:שם

.גמרא דף לה
 חזרהAnswer the following ( שאלותUse the charts)

1. According to  רבהwho is swearing and what is he swearing on? (Circle & connect to their ) שבועה
 מלוה
 כמה היה שוה/How much is it worth

 לוה
 שאינו ברשותי/It’s not in my רשות

2. According to  ר' יוסףwho is swearing and what is he swearing on? (Circle & connect to their ) שבועה
 מלוה
 כמה היה שוה/How much is it worth

 לוה
 שאינו ברשותי/It’s not in my רשות

3. According to  אבייwho is swearing and what is he swearing on? (Circle & connect to their ) שבועה
 מלוה
 כמה היה שוה/How much is it worth

 לוה
 שאינו ברשותי/It’s not in my רשות

4. According to  רב אשיwho is swearing and what is he swearing on? (Circle & connect to their ) שבועה
 מלוה
 כמה היה שוה/How much is it worth

 לוה
 שאינו ברשותי/It’s not in my רשות

5. According to  רב כהנאwho is swearing and what is he swearing on? (Circle & connect to their ) שבועה
 מלוה
 כמה היה שוה/How much is it worth
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 לוה
 שאינו ברשותי/It’s not in my רשות

המפקיד

שם_________________:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה.

שאלות לחזרה שורות 37 - 30

)/notes etc.גמרא (Please use your

)כיפי(
: Write the translation of the NEW words or phrasesלתרגם

גברא

כיפי

היכא

אותבינהו

זיל /אזל
איקור
הב לי d.
הב לי כיפי c.

הב לי
לא
ידענא

אגביה

אישתכח

הדרי  ,הדרא

שפיר
עבד

אהדר

כיפי c.

גביה b.

אתא לקמיה b.

לא ידענא a.

? to his friendמפקיד ,ההוא גברא 1. What was

לא ידענא היכא אותבינהו ? a.בעל/מפקיד  say to theשומר 2. What did the

d. Negligence

?’s response toשומר  compare theר' נחמן 3. To what did
a. Stealing
b. Accident
c. Lost

__________________________________________  in this case? *+פסק ’sר' נחמן 4. What was
אגביה לאפדניה d.

הב לי כיפי c.

זיל שלים b.

? reactשומר 5. How did the
לא שילם a.

אגביה לאפדניה d.

הב לי כיפי c.

זיל שלים b.

? doר' נחמן 6. What did
לא שילם a.

__________________________________ ? *+אישתכח  wereכיפי 7. What happened after the
אגביה לאפדניה c.

הוה יתיבנא קמיה d.

? in this caseפסק ’s newר' נחמן 8. What was
הדרי כיפי ,והדרא אפדנא a.
ואיקור b.

________________________________ )רש"י( ":שילם ולא רצה לישבע"  ofקשיא ’sרבא 9. Explain
__________________________________________________________________________
ולא אהדר לי d.

אטרחיה c.

?קשיא ’sרבא  respond toר' נחמן 10. How did
ושפיר עבד  b.מאי טעמא a.

?)’s response was good (appropriateר' נחמן  say thatרבא 11. Why did
התם לא אטרחיה לבי דינא ,הכא אטרחיה לבי דינא a.
התם אטרחיה לבי דינא ,הכא לא אטרחיה לבי דינא b.
הכא לבי דינא לא אטרחיה ,לבי דינא אטרחיה התם c.
הכא לא אטרחיה לבי דינא ,התם אטרחיה לבי דינא d.
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שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לה.

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

? refer toהכא  andהתם 12. In your answer to #11, what does
__________________________________________________________________  -הכא
__________________________________________________________________  -התם
שילם ולא רצה  ofמשנה  of ourדין 13. Based on this story, what can we learn regarding the
____________________________________________________________________ ?לישבע
__________________________________________________________________________
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שם_________________:

המפקיד

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה.
)/notes etc.גמרא (Please use your

שאלות לחזרה שורות 40 - 37

)שומא(
: Write the translation of the NEW words or phrasesלתרגם

למימרא

בטעות

מעיקרא

תריסר

אנא

לעולם

הוה
ירחי
שתא
Name of a town in
בבל

____________________________________ ? take oneב"ד  and when doesשומא 1. What is a
__________________________________________________________________________
_________________________ ?אפנדא  take theר' נחמן , why didכיפי 2. (Review) In the case of
__________________________________________________________________________
 to theכיפי  and theשומר  to theאפנדא  return theר' נחמן , why didכיפי 3. (Review) In the case of
________________________________________________________________ ?בעל/מפקיד
* ?שומא ’s opinion ofר' נחמן  want to bring regardingגמרא  does theראיה 4. Based on #3, what
__________________________________________________________________________
שאני התם דשומא בטעות הוה ,דקא הוה כיפי מעיקרא :ראיה  to thisדחיה/תירוץ ’sגמרא 5. Explain the
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________
 hold regarding aר' נחמן , what mayתירוץ 6. Based on the previous
?שומא
שומא הדר a.
שומא לא הדר b.
?שומא הדר ’s opinion regardingנהרדעי 7. What is
אנא מנהרדעא אנא  c.הדר עד תריסר ירחי שתא b.
דשומא בטעות הוה d.

שומא הדר לעולם a.

?שומא הדר  say regardingאמימר 8. What did
דשומא בטעות הוה d.

אנא מנהרדעא אנא c.

דשומא בטעות הוה d.

אנא מנהרדעא אנא c.

הדר עד תריסר ירחי שתא b.

שומא הדר לעולם a.

?שומא הדר  regardingמסקנא ’sגמרא 9. What is the
הדר עד תריסר ירחי שתא b.

שומא הדר לעולם a.

___________________________________________ ? *+הלכה 10. What is the reason for this
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לה

43 - 40 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא/notes etc.)
(2# - 1#  הלכות,)שומא

לתרגם: Write the translation of the NEW words or phrases

עדיף
נחות
מגברא

חוב
לבעל
חוב
ואזל
איהו

שמו ליה
דאתית
מיניה
דידיה

1. (Review) What is a _____________________________________________________ ?שומא
2. (Review) What is the  פסוקthat obligates one to return a ______________________ ?שומא
3. Explain the case of the 1st הלכה:  ושמה לבעל חוב דידיה, ואזל איהו,שמו ליה לבעל חוב
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. The  גמראsays that in this case the  הלכהis  פשיטאthat
 מגברא דאתית מיניה,לא עדיף את. Explain what the  גמראmeans:
a. Just like the 1st  בעל חובmust return the  שומאso the 2nd  בעל חובmust return the שומא.
b. The  פסוקrequires the 1st  בעל חובto sell the  שומאto the inheritors of the 2nd שומא.
c. You are no better than the one who sent you here in the first place.

5. Explain the case of ויהבה במתנה,  אורתא,זבנה: ___________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
6. In these 3 cases, can the  לוהget back the  שומאfrom current owners? Yes or No
7.

Which 3 words of the  גמראprove this?

a. אדעתא דארעא נחות

b. אדעתא דזוזי נחות

8. Explain the phrase you chose: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. In the 1st ( הלכהsee #3, above) is the 2nd  בעל חובa. אדעתא דארעא נחות
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b. אדעתא דזוזי נחות

המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

.גמרא דף לה

46 - 43 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא/notes etc.)
(3#  הלכה,)שומא

לתרגם: Write the translation of the NEW words or phrases
They took a שומא
from her

1.

אינסיבא

They made a
 שומאfor her

לוקח

נכסי

Husband

התקינו

( קרןof נכסי

( פירותof

)מלוג

)נכסי מלוג

מוציא

ארעא

אדעתא

(Review) If a  בעל חובtakes a  שומאfrom the  לוהand then sells it. Is the buyer obligated to

return it to the  ?לוהYes or No E.C. Why? * ____________________________________
2. (Review) What is the one word that the  גמראuses to describe this case? * _______________
3. What is ___________________________________________________________ ?נכסי מלוג
4. Who owns the  קרןof  ______________ ?נכסי מלוגWho owns the _______________ ?פירות
5. What is the case of  ואינסיבא,?שמו לה לאשה
a.
b.
c.
d.

(Circle the word that gives you your answer)

A married woman’s property was evaluated and taken by her בעל חוב.
A  בעל חובtook the property of a woman and then she got married.
A woman  בעל חובtook property (from a  )לוהand then she got married.
A married woman took the ’בעל חובs property.

6. What is the case of  ואינסיבא,( ?שמו מינה דאשהCircle the word that gives you your answer)
a.
b.
c.
d.

A married woman’s property was evaluated and taken by her בעל חוב.
A  בעל חובtook the property of a woman and then she got married.
A woman  בעל חובtook property (from a  )לוהand then she got married.
A married woman took the ’בעל חובs property.

7. What is a  בעלconsidered to be like (regarding the  )נכסיםwhen he gets married?
a. A בעל חוב

b. A לוה

c. A לוקח

d. A מלוה

e. נכסי אשתו

8. What is the  הלכהin the case of  ואינסיבא,?שמו לה לאשה
a. אינסיבא

b. לא מהדרינן ליה

c. לא מיהדר

d. לוקח הוי

9. What is the  הלכהin the case of  ואינסיבא,?שמו מינה דאשה
a. אינסיבא

b. לא מהדרינן ליה
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c. לא מיהדר

d. לוקח הוי

המפקיד

שם_________________:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה.

__________________ * ?שומא  ofהלכה  to the 3rdראיה  quote to bring aגמרא 10. Who does the
?אושא  was made about inתקנה 11. What was the CASE that a
בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל b.
האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה d.

באושא התקינו האשה שמכרה a.
הבעל מוציא מיד הלקוחות c.

____________________________________________________________ 12.Explain the case:
__________________________________________________________________________
13. If someone sells a field to 1 person, and then he sells it to someone else, what is the 1st
________________________________________________________ ?buyer entitled to do
?אושא  that was made inהלכה 14. What was the
בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל b.
האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה d.

באושא התקינו האשה שמכרה a.
הבעל מוציא מיד הלקוחות c.

________________________________________________ :אושא  made inהלכה 15.Explain the
__________________________________________________________________________
 is considered to be a _________ in his wife’s property:בעל  we see that aאושא  made inתקנה 16. Based on the
נכסי אשתו e.

מלוה d.

לוקח c.

לוה b.

בעל חוב a.
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המפקיד

'כתה ו/ר' וידר
שאלות לחזרה

_________________:שם

:גמרא דף לה

10 – 1 שאלות לחזרה שורות

(Please use your גמרא/notes etc.)
(5# - 4#  הלכות,)שומא

לתרגם: Write the translation of the NEW words or phrases

מדעתא
דנפשיה

מעליא

פליגי

זביני

מאן
דאמר

כיסופא

מחמת

בחתומיו

מטיא

1. Explain the case of אגביה איהו בחובו: ____________________________________________
__________________________________________________________________________
2. What are the 2 opinions that are ' 'פליגיin this case? _______________________________
__________________________________________________________________________
3. What is the reason for the  מאן דאמרthat holds  ?לא הדרהa.  לא זביני מעליא הואb. זביני מעליא היא
4. How does the  גמראexplain this? *+ ____________________________________________
__________________________________________________________________________
5. What is the reason for the  מאן דאמרthat holds  ?הדרהa.  לא זביני מעליא הואb. זביני מעליא היא
6. According to this מאן דאמר, why would the  לוהoffer to ‘sell’ his land to his  בעל חובon his
own? *+ ___________________________________________________________________
7. What is the  שאלהasked in the 5th ________________________________________ * ?הלכה
8. Explain the שאלה: ___________________________________________________________
9. Label each of the 3 ( שיטותopinions of  אביי רבהor  )רבאin the ‘timeline’ :
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שם_________________:

המפקיד

גמרא דף לה:
______ רבה

_____ רבא

מכי מטיא אדרכתא לידיה c.

_____ אביי

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

:שיטה  to theirמאן דאמר 10. Match up each

עדיו בחתומיו זכין לו b.

מכי שלימו ימי אכרזתא a.

______________________________________________________ ?שטר אדרכתא 11.What is a
__________________________________________________ ?עדיו בחתומיו זכין לו 12. What is
______________________________________________________ ?ימי אכרזתא 13. What are
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המפקיד

שם_________________:

ר' וידר/כתה ו'
שאלות לחזרה

גמרא דף לה:

חזרת מילים  -סוגיא #5
גברא

כיפי

הב לי

היכא

אותבינהו

לא
ידענא

זיל /אזל

אגביה

אישתכח

איקור

הדרי/
הדרא/
אהדר

שפיר
עבד

שמו ליה

חוב

עדיף

דאתית
מיניה

לבעל חוב

נחות

דידיה

ואזל

איהו

שמו
מינה

שמו לה

אינסיבא

לוקח

בעל

נכסי

התקינו

 (ofפירות

 (ofקרן

)נכסי מלוג

)נכסי מלוג

מדעתא
דנפשיה

פליגי

מעליא

בחתומיו

כיסופא

מטיא

מחמת

מאן
דאמר

זביני

מוציא

אדעתא

ארעא
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