
 הרב שמואל רוזנברג - 1 -ע"א  ד"אלו מציאות דף כ בס"ד
 

 אדף כ"ד ע"
 

 כלים חדשים )שבעתן העין / לא שבעתן העין(

יז:)א(  ְלָעָזר אֹוֵמר, ָכל ְכֵלי ַאְנּפּוְרָיא ֵאינֹו ַחָיב ְלַהְכרִּ ן אֶּ ְמעֹון בֶּ י שִּ  ַרבִּ
 

 ". כתוב,חדשים ששבעתן העין שחייב להכריז תניא מודה רבי שמעון בן אלעזר בכלים" .1

 באיזה מקור תלמודי משתמשת הגמ'  לפירוט שיטתו של רשב"א:_________________________ .א

 קרה עליו מדובר:__________________________________________________מהאת  .ב

 __ין:__________________________________________________________דה את .ג

 עם:___________________________________________________________טה את .ד

 ,". כתובחייב להכריז שאינושבעתן העין  שלאואלו הן כלים חדשים " .2

 קרה עליו מדובר:__________________________________________________מאת ה .א

 ין:____________________________________________________________דה את .ב

 עם:___________________________________________________________טה את .ג

 כלים חדשים שלא שבעתן העין!השלם לגבי  .3

 

 

 
 

 

 

 הוא במצב מסויים. כתוב: ,"אינו חייב להכריז" :שהדיןבברייתא כתוב  .4

 ____________________________________________:_להכריז אינו חייבבאיזה מצב  .א

 _____________________:_____________________להכריז ומדוע חייבבאיזה מצב הוא  .ב

 ____________________________________":___________________בדי" :כתוב, א. מהם .5

 ________________________":_______________________בדי" :ב. מדוע נקראו בשם     

  ". עלה אחד בבד אחד" :רש"י ד"ה .6

)שם המסכת, דף ועמוד(.  מדויקבגמרא מובאת הוכחה ממסכת אחרת. כתוב מקור  .א

זרת על מנת לכתוב תשובה לשאלה נעכתוב במה . _________________________________

 _______________________________:_________________________________זו

 ________________________________________כתוב לגבי מה נאמר שם הדין:_______ .ב

 בדבריו שתי דעות. כתוב את שתיהן:ציין א. רש"י  .7

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 :______________________________________________וב. איזו משתי הדעות נוגעת לעניינינ    

 :______________________________________________ג. כתוב, כיצד היא מתקשרת לעניינינו    

 

 

 הסבר הכלי 

  בדי מחטים  א 

  צנוריות  ב 

  מחרוזות של קרדומות  ג 



 הרב שמואל רוזנברג - 2 -ע"א  ד"אלו מציאות דף כ בס"ד

 

 ד ע"ב"עד דף כ אדף כ"ד ע"
 

 מציאה במקום שהרבים מצויין שם

ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני ...וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר המציל מן הארי 

 .שהבעלים מתיאשין מהן
 

 השלם את טבלת המושגים הבאה: .1
 

 ההסבר המושג 

  זוטו של ים א

  שלוליתו של נהר ב

  סרטיא ג

  פלטיא ד
 

 עם. כתוב,טין ודבסוף מימרת רשב"א מובא  .2

 ין:____________________________________________________________דאת ה .א

 עם:___________________________________________________________טאת ה .ב

 אשר יש סימנים באבידה:________ נמק דבריך:_____________________ין יהיה גם כדהאם ה .ג

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 : ... המציל...וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר
 ובכל מקום שהרבים מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

 ספק ראשון

 רשב"אדברי 

 ספק שני

גם ברוב ישראל לפי 

 רשב"א הרי אלו שלו

 ספק שלישי

 שב"ארחכמים חולקים על 

 להלכה -ספק רביעי

שב"א ר חכמים חולקים על

 אפילו ברוב כנענים

 להלכה-ספק חמישי

 הלכה כרשב"א

                    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 הרב שמואל רוזנברג - 3 -ע"א  ד"אלו מציאות דף כ בס"ד

 

ובכל מקום שהרבים מצויין שם השלם טבלת השאלות )ספקות( בגמ', לגבי דבריו האחרונים של רשב"א: " .3

 "הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

 

 

 

 

 

 

 
 

ובכל מקום שהרבים מצויין שם השלם טבלת השאלות )ספקות( בגמ', לגבי דבריו האחרונים של רשב"א: " .4

 "הרי אלו שלו מפני שהבעלים מתיאשין מהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א' אפילו  ספקתשובה ל. )"המוצא מעות בבתי כנסיות" :השלם נסיון ראשון לברור דברי רשב"א מברייתא .5

 ברוב ישראל(. 

 נסיון א'  
 

 ___ ______________________________________________________לשון הברייתא .א

  _____________________________________________כחה_________________הו .ב

  ____________________________________גמ'_______________________דחיית ה .ג

  ________________________________ה__________________________דחיית הדחי .ד

  _____________________________)שאלת הגמ'(_______________דחיית הדחיה השניה  .ה

  ____________________________________________________תשובת הגמ'______ .ו

 __________________________לומר_____________________ גם ברישא ניתן - סיכום .ז

 

 

 מהות השאלה -השאלה ל לשון הגמ' 

   כי קאמר רשב"א  א 

   אם תמצא לומר  ב 

   ואם תמצא לומר  ג 

   ואם תמצא לומר  ד 

   אם תמצא לומר  ה 

 הלכה חכמים הדין לפי רשב"א הדין לפי המקרה השלב בשאלה 

 א
  ******* ******** 

  ******* ******** 

 ב
   ******** 

   ******** 

 ג
   ******** 

   ******** 

 ד
    

    

 ה
    

    



 הרב שמואל רוזנברג - 4 -ע"א  ד"אלו מציאות דף כ בס"ד

 חלקים שני נסיון ב' כולל 

 "_______________הרי אלו שלו אפי' ברוב" :א. הבאת הלכה הקובעת

 _________ע"י_____________ הזו נאמר ב. ניסוח ההוכחה שהלכה

 ביטול חלק אחד יבטל את ההוכחה כולה. 
 

 הקושיא על הדחיה הטעם חלק ההוכחה שבטל הדחיה

    במפוזרין 

בבתי כנסיות של 
 כנענים 

   

   

 ןדידבבתי כנסיות 
 דיתבי בהו כנענים 

   

   

 

 באר את המילים הבאות!  .6

 א. דאזיל_______ ב. בתר_______ ג. אריא_______ ד. דידן_______  

 ה. דיתבי_______ ו. דאתית_______ ז. להכי_______  
 

             לכך, משמעות, אחרי, שלנו, שהולך, שיושבים, שהגעת,  :תרמילון

 

 (א' או ג' שאלה )ספק(נסיון לפשוט )ממשנה מכשירין פרק ב' משנה ח'  שניהשלם נסיון 

 משנה מכשירין פרק ב' משנה ח'
 

 
 

 

 

 

 

 הדין:_________________ השלם בלשונך: מקרה א':_________________________________ .7

 מקרה ב':_________________________________ הדין:_________________                          

 

 -לא נוכל לפתור משום ש :הדחיה נוכל לפתור בעיה אם נאמר שהמשנה 

 כרשב"א 
  -א' ש

  

 כרבנן
  -ג' ש

  

 

 

 דין        מקרה                            

 ָבּה ְמִציָאה,ָמָצא  )ח(

 ֵאינֹו ָצִריְך ְלַהְכִריז          -ֹרב ָנְכִרים  ִאם

 ָצִריְך ְלַהְכִריז        - ֹרב ִיְשָרֵאל ְוִאם

 



 הרב שמואל רוזנברג - 5 -ע"א  ד"אלו מציאות דף כ בס"ד

אחרי הדחיה בה העמדנו את המשנה במכשירין כשיטת חכמים, הגענו למסקנה שחכמים מודים לרשב"א 

 הרי אלו שלו. הגמ' מציעה הסבר אחר לפיו לא ניתן לפשוט אף אחת מהספקות. -במקום של רוב כנענים 

 

 :____________________כתוב מה המקרה במשנה במסכת מכשירין, ומדוע עליו להכריז על האבידה .8

_____________________________________________________________________   

  ". אי בטמון מאי עבידתיה גביה" .9

 ____________________________:______________________הסבר את שאלת הגמרא .א

__________________________________________________________________ 

 ___________:_________ה ע"ב, ומהי ההוכחה"מהמשנה בדף כ הסבר מה מטרת ההוכחה בגמרא .ב

__________________________________________________________________ 

 ' מבארת את המשנה לפי דברי רב פפא, כתוב:". הגמכדאמר רב פפא"  .10

 _____________________________________ליפנות:__________ העשויהמהי אשפה  .א

 ___________________ליפנות:_______________________ שאינה עשויהמהי אשפה  .ב

 כיצד מתורצת המשנה לפי זה:_______________________________________________ .ג

 (:_______________________העזר ברש"י)מדוע לא נאמר שמדובר באבידה שעשויה להפנות?  .ד

__________________________________________________________________ 

 ,, כתוב". אפשרות נוספת לדחות את הראיה מהמשנהואיבעית אימא לעולם רבנן"  .11

 __:______________________________________ת מי הולכת המשנה בדף כ"ה ע"בכשיט .א

 ____________________________עזר ברש"י ד"ה: "ואיבעית אימא":יהיכן נמצאה האבידה, ה .ב

 איזה מחמשת הספקות לא ניתן לפשוט מכאן:______________________________________ .ג

 ". כתוב,מי קתני הן שלו?! אינו חייב להכריז קתני!"  .12

 נכתב במשנה:____________________________________________________ לאמה  .א

 מה הייתה כוונת המשנה:__________________________________________________ .ב

 כיצד ינהג הלכה למעשה בחפץ:______________________________________________ .ג

 _________________________"__________מי קתני כו'" עם לפי רש"י ד"ה:טמה ה כתוב, .ד

 

 באר את המילים הבאות !   .13

 א. אזלינן_______ ב. מני_______ ג. מינה_______ ד. עבידתיה_______  

 ה. גביה_______ ו. ייתי_______ ז. יהיב_______ ח. שקול_______  
 

             יביא, יתן, יקח, הולכים, ממנו, מי הוא, שייך אליו, עושה אצלו, :תרמילון

 

 

     

 

 


