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 אע" ב"דף כ

 

 !קושיא לאביי '", תוספתא כתובות פרק חגנב שנטל...וכן ירדן" :מדין ,להכרעה בין אביי ורבא שמינינסיון 

 " ...גנבה :תא שמע"בשינויים קלים. , משנה ה' 'חפרק  כתובותספתא ותמתוך ציטוט 

גנב עושה מעשיו בחשאי, הגזלן עושה מעשיו בגלוי, הבדל זה בין הגנב לגזלן עומד ביסוד הקושיא על 

 מהתוספתא. יאוש()יאוש שלא מדעת לא הוי אביי 
 
 

 

 

 

 

 

 

 בברייתא:_____________________________". כתוב: א. מה משותף למקרים המובאים ירדן וכן" .1

 _______________________________ין במקרים הללו:________דב. מה ה                               

 בקטע. קרים המובאיםמאת ה צבעג. סמן ב                               

 ין.דאחר את הצבע ד. סמן ב                               

 :___________)היעזר ברש"י( . מפני מה משתמש התנא דווקא בדוגמא של נהר הירדןה                               

 _ין במקרה של נהר אחר:_______________________________ד. מה יהיה הו                               

 

 אע" ב"דף כ

 

 "אלא"-צירוף המילים "בשלמא" ו

", הינו החלק המובן בשלמא" :הפותח במלה החלק". אלא" -", ובשלמאכשאנו מוצאים בגמ' את הצירוף: "

 ", מרמזת לנו על קושיא.אלא" :היטב ולא ניתן להקשות ממנו. לעומתו המילה

 "?דמיאש ... גנב אלא !ומיאש ... גזלן בשלמא"

  

 !". ומיאש להו חזי דקא וירדן גזלן בשלמא" .1

 ______________________________________________תרגם לעברית את מילות הגמרא: .א

 _______________________:______מה הטעם שהמקבל את החפץ יכול לזכות בו הסבר בלשונך .ב

______________________________________________________________________ 

 ."?דמיאש ליה חזי קא מי ,גנב אלא" .2

 תרגם לעברית את מילות הגמרא:______________________________________________ .א

 _____________________________שלא מדעת:_______ זה יאוש ,מדוע במקרה של גנבכתוב  .ב

 ___________________________________קושיא לאביי:________________מה הכתוב  .ג

 

 יןדה                    קרהמה              

        שנטל מזה ונתן לזה גנבה

 שנטל מזה ונתן לזה גזלןוכן  נתן. -נטל, ומה שנתן  -מה שנטל  

  שנטל מזה ונתן לזהירדן וכן 
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 )היעזר בתרמילון(את השתלשלות הדברים !  ,"בשלמא" :לפי סברת המקשן לדוגמא השלם בהתאם .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________, היעזר בדברי רש"י". כתוב, כיצד מתרץ רב פפא את הקושיאפפא רב תרגמה" .4

______________________________________________________________________ 

 ."?!גזלן היינו ,הכי אי" .5

 הגמרא:______________________________________________ שאלתתרגם לעברית את  .א

 ינו של גזלן שנטל מזה ונתן לזה:_הסבר את שאלת הגמרא על דברי רב פפא, בתשובתך כתוב היכן נזכר ד .ב

    ____________________________________________________________________ 

 ."גזלן גווני תרי" .6

 _______________________________הגמרא:______________ תשובתתרגם לעברית את  .א

 על פי תשובת הגמרא סמן את המשפטים הנכונים: .ב

 נטל מזה ונתן לזה, מדובר על  יאוש מדעת  /  יאוש שלא מדעת.ליסטים מזוין כש    

 נטל מזה ונתן לזה, מדובר על  יאוש מדעת  /  יאוש שלא מדעת. גזלןכש    

 

", תוספתא כתובות גנב שנטל...וכן ירדן" :להכרעה בין אביי ורבא מדין( 8)שמיני נסיון  יכוםבטבלה ס השלם .7

  !קושיא לאביי 'פרק ח
 

 דחיית ההוכחה נסיון ההוכחה הדין הברייתא

  _________ גנב

 לזה                   

   

  

  _________ גזלן

 ירדן                 

    

  


 ! באר את המילים הבאות  .8

 ______________תרגמה. ד ____________מי. ג ___________להו. ב __________חזי. א 

 ______________ גווני. ז  ___________תרי. ו ________לסטים. ה      

 

                ה, סוגים,א  , הסביר, להם, ר  ם(א  )ה   י, מינ  שודד, ש  : תרמילון

 

 ירדן גזלן גנב 

 שטפון   א

   יאוש ב

  יאוש מדעת  תוצאה סופית 

 א. שטפון, גניבה, גזילה,: תרמילון

 ב. יאוש, מכר, יאוש,             

  תוצאה סופית: יאוש מדעת, יאוש שלא מדעת, יאוש מדעת,             
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 )תא שמע( ברייתא אע" ב"דף כ

 !קושיא לרבא  -' פרק ח תוספתא כתובות" שטף נהר קוריו" :מדין ,להכרעה בין אביי ורבא תשיעי נסיון

 בשינויים קלים ,'ה' משנה חפרק  תוספתא כתובותציטוט מתוך 

 

 ". נהר שטף" .1

 :, ברישאבלשונך את המקרים המובאים בברייתא כתוב .א

 _________________________________ראשון:______________________קרה מ .1

 קרה שני:_________________________________________________________מ .2

 קרה שלישי:_______________________________________________________מ .3

 ________________________________________:________במקרים אלו יןדאת הכתוב  .ב

 ______לדין:_________________________________________המשותף עם טאת הכתוב  .ג

 ברייתא.של ה ברישא קרהמהאת . 1  סמן בצבע .2

 ברייתא.של ה ברישאין דהאחר את  בצבע. 2                

 ברייתא.של ה ברישא עםטהנוסף את  בצבע. 3           

 של הברייתא. קרה בסיפאמהאת  בצבע. 4           

 של הברייתא. ין בסיפאדהאחר את  בצבע. 5           

 ר ברש"י. זמדוע אנו מניחים שהבעלים מתייאשים כשקרו המקרים שמופיעים ברישא של הברייתא? העכתוב  .3

______________________________________________________________________ 

 ,". כתוב!הא סתמא לא - טעמא דנתיאשו הבעלים" .4

 ___________________________________מה מדייקת הגמ' מהברייתא:______________ .א

 ___________________________:___________דוגמא לאבידה אחרת שהבעלים לא יתייאשו .ב

 _____________________________________רבא:_________________ לעהקושיא  את .ג

 ". כתוב כיצד מתורצת הקושיא על רבא:________________!כשיכול להציל :הכא במאי עסקינן" .5

______________________________________________________________________ 

 ,כתוב. "היו הבעלים מרדפין אחריהם אם" .6

 ___________________________:___________בלשונך קרה בסיפא של התוספתאמאת ה .א

 ___ין בסיפא:_____________________________________________________דאת ה .ב

 ___מדוע קשה מהסיפא על תשובת הגמרא:_______________________________________ .ג

רודפים אחר  אינםהסבר את ההבדל בין אם הבעלים רודפים אחר האבידה וכשהבעלים  .7

 ________________________________________________________________:האבידה

______________________________________________________________________ 

 עםטין                          ד     קרהמ

                                               מפני שנתיאשו הבעלים  - הרי אלו שלו   נהר קוריו עציו ואבניו ונתנו בתוך שדה חבירו  שטף

  .חייב להחזיר היו הבעלים מרדפין אחריהם אם                          
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 בהתאם: יןדכתוב את ה ,לסיכום דברי רבא .8

 ין הבעלים יכולים להציל כלל:_____________________________אם א .א

 . מרדפין:______________________1 :הבעלים יוכלו להציל גם לאחר זמן .ב

 . אין מרדפין:___________________2                                                     

 :_____________________. מרדפין1הבעלים יכולים להציל על ידי הדחק:  .ג

 _. אין מרדפין:__________________2                                                      

 )הא סתמא( ".שטף...שלומחק את המיותר עפ"י הרישא של התוספתא: " .9

 

 

 

 

 

 

 ".אם היו...להחזירמחק את המיותר עפ"י הסיפא של התוספתא: "  .10

 

 

 

 

 

 ! באר את המילים הבאות   .11

 ______________ מאי . ד ____________ אימא . ג ___________ הכי . ב __________ אי . א 

 ______________  אייאוש . ז  __________ הכא . ו ________ אריא . ה       

 

                ,מתייאש, אם, כאן, משמעות, אמור, מה, כך: תרמילון

 

 

 

  

 לפי התרצן  לפי המקשן 

 יש  /  אין סימן בדבר  יש  /  אין סימן בדבר א

 יאוש שלא מדעת  /  אין בכלל יאוש  שלא מדעת  /  אין בכלל יאוש יאוש ב

 קשה  /  מתאים לרבא  קשה  /  מתאים לרבא ג

 לפי התרצן  לפי המקשן 

 לא מייאש/    אייאושי  לא מייאש/    אייאושי א

 הרי אלו שלו  /  חייב להחזיר  חייב להחזירהרי אלו שלו  /   ב


