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

 בדף כ"ד ע"
 

תנא מהדור הרביעי, תלמידו של רבי מאיר. מוזכר במשנה פעמים מעטות בלבד,  רבי שמעון בן אלעזר

בתוספתא ובברייתות המובאות בגמ', נזכר שמו פעמים רבות. יש דעה שהיה בנו של רבי אלעזר בן 

שמוע,ולפי זה היה כהן כרבי אלעזר בן שמוע אביו. בשום מקום לא הביא רבי שמעון בן אלעזר מימרא 

 כלשהי מרבי אלעזר בן שמוע, 

אמורא ארץ ישראלי בדור השלישי לאמוראים. תלמידו של רבי יוחנן, חבר ובר פלוגתא של רבי  רבי אסי

ד אצל שמואל בנהרדעא וגם אצל רב ורב אמי. ישב בעיקר בטבריה. נולד למשפחת כוהנים בבבל. למ

 ,  הונא בסורא. עלה לארץ ישראל והתיישב בטבריה  למד תורה אצל רבי יוחנן, שהיה רבו המובהק

י הקים מחדש את  יחד עם רבינא. דור השישי של אמוראי בבל, מעורכי התלמוד הבבליאמורא ב רב ַאשִּ

 סורא, ועמד בראשה.ישיבת סורא, במתא מחסיא, פרבר של העיר הבבלית 

 כתוב בקצרה על:

 :_____________________________________________________רבי שמעון בן אלעזר .א

 רב אסי:______________________________________________________________ .ב

 _____________________________________________________________רב אשי: .ג
 

 של האמורא רב אסי ראמימ
 

"...דאמר רב אסי מצא חבית יין בעיר שרובה כנענים " 

 נסיון שלישי לפשוט את הספק הראשון )רק ברוב כנענים( ממימרת רב אסי
 

 לגבי המימרא של רב אסי כתוב, .1

 קרה ברישא:_________________________________________________________מה .א

 מציאה:________________________________________________________ין מצד דה .ב

 ין מצד הנאה מסתם יינם של גויים:___________________________________________דה .ג

 קרה בסיפא:_________________________________________________________מה .ד

 מציאה:________________________________________________________ין מצד דה .ה

 _________________________________________________ין מצד הנאה:_______דה .ו

 כתוב,". כמאן" .2

 את שאלת הגמ' בלשונך:____________________________________________________ .א

 דינו דווקא ברוב כנענים:_________________________כיצד מגיעים למסקנה שרשב"א אומר את  .ב

___________________________________________________________________ 

 "...לפי דחיית הגמ',לעולם אימא לך" .3

 רשב"א אומר שמותר לזכות באבידה גם בעיר שרובה:____________, וגם בעיר שרובה:________ .א

 ". הסבר את דברי הגמ':______________________________בחדאורב אסי סבר לה כוותיה " .ב

 :_______________________________________________________-מדובר במקרה ש     

 ". הסבר את דברי הגמ':_______________________________________ופליג עליה בחדא" .ג

 :_______________________________________________________-מדובר במקרה ש     

 מסקנה:______________________________________________________________ .ד



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

 ".  למאי הלכתא" .4

 הסבר בלשונך את שאלת הגמרא:______________________________________________ .א

 של רב אשי:___________________________________________כתוב בלשונך את תירוצו  .ב

 רק ברוב כנענים!  - א' ספקתשובה ל ,ה שלישית ממימרת ר' אסיי  א  ר  נסיון ל  סיכום השלם  .5

 

 
 מימרת רב אסי

מדין מאכלות 

 אסורים
 הטעם

 מדין מצוות

 השבת אבידה
 הטעם

הוכחה 

 לרשב"א
 דחיית הראיה

 רישא

       מצא

       

       

       בהנאה

 סיפא

       בא

       

       

       למוצאה
 

 באר את המילים הבאות !  .6

 ד. בחדא_______ ה. ופליג_______ א. כמאן_______ ב. אימא_______ ג. כוותיה_______ 

 ו. עליה_______       

 

 

 

 לפשוט בעיה ד' )שאין הלכה כרשב"א אפי' ברוב כנענים(!  נסיון
 

 כתוב, "....ההוא גברא דאשכח" .7

 ___________________________________________________________קרה:מאת ה .א

 ומר )מי פסק את הדין(:__________________________________________________אה .ב

 ין:_______________________________________________________________דה .ג

 ____________________________יהודה__________________ קושיה על הוראתו של רבי .ד

 ________________________________התירוץ בלשונך, מדוע שונה נהר בירן מנהרות אחרים: .ה

___________________________________________________________________ 

 _________:___________". לאיזו מסקנה נגיע על סמך פסיקת רבי יהודהוהא רובא כנענים נינהו" .ו

___________________________________________________________________ 

 . )העזר ברש"י("...שאני נהר בירן" .8

 :______________________________היהודים עושים". הסבר בלשונך מה דישראל סכרו ליה" .א

 לכן:________________________________________________________________ .ב

 _____________:___________________" הסבר בלשונך מה היהודים עושיםישראל כרו ליהו" .ג

 ___________________________לכן:_____________________________________ .ד

 וחולק, כמי, כמותו, עליו, אמור, באחד, :תרמילון



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

 

 באר את המילים הבאות !    .9

 א. אשכח_______ ב. דציירי_______ ג. ושדו_______ ד. זיל_______ ה. שאני_______  

 ו. מתקיל_______ ז. נינהו_______        

 

 

 

 ברוב כנענים(! כרשב"א שהלכה ד' )הוכחה )ספק( בעיה פשוטלנוסף נסיון 

 

 מעשה ראשון

 תוב,". כרב יהודה הוה שקיל ואזיל ..." .1

 _______________________________קרה:____________________________מאת ה .א

 מי השואל:____________________ מי הנשאל:_________________________________ .ב

 _____________________________________________________הראשונה: את השאלה .ג

 ______________________________________ין:_______________________דאת ה .ד

 את השאלה השניה:_______________________________________________________ .ה

 ין:_____________________________________________________________דאת ה .ו

 ב יהודה:______________________________________________________את תמיהת ר .ז

 תשובת שמואל:_________________________________________________________ .ח

 מהלך אחרי שמואל:_____________________________*איזו מידה טובה נלמד מכך שרב יהודה  .ט

___________________________________________________________________  

 ". כתוב בלשונך את ההוכחה לדברי שמואל, ממה שעשה אביו של שמואל:_אמר ליה לפנים משורת הדין"  .2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ה שנימעש

 כתוב, "...רבא הוה שקיל ואזיל"  .3

 ______________________________קרה:_____________________________מאת ה .א

 מי השואל:____________________ מי הנשאל:_________________________________ .ב

 את השאלה הראשונה:_____________________________________________________ .ג

 __________________________ין:___________________________________דאת ה .ד

 את השאלה השניה:_______________________________________________________ .ה

 ______________________________ין:_______________________________דאת ה .ו

 את תמיהת רבא:_________________________________________________________ .ז

 נחמן:________________________________________________________תשובת רב  .ח

 כרשב"א ברוב כנענים(!  שהלכה )הוכחהמשני סיפורים ד'  )ספק( בעיהשוט נסיון לפסכום השלם   .4

 הם, צרורים, נכשל, לך, שונה, מצא, זרוקים,   :תרמילון
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 שוקא דבי דיסא
 התלמיד: רב יהודה

 הרב: שמואל

 שוקא דגלדאי
 התלמיד: רבא

 הרב: רב נחמן

 

 הטעם / השיקולים

 שאלה א'
   

   

 תשובה א' 
   

   

 שאלה ב' 
   

   

 תשובה ב' 
   

   

 שאלה ג' 
   

   

 תשובה ג' 
   

   

 

 באר את המילים הבאות !    .5

 א. הוה_______ ב. שקיל_______ ג. שוקי_______ ד. דיסא_______ ה. תרתי_______ 

 חמרי_______ י. אהדרינו_______ו. אבוה_______ ז. אשכח_______ ח. הנך_______ ט.       

 יג. גלדאי_______  יא. מרייהו_______ יב. בתר_______       

 

  

 

 

 

 (!ישראלברוב אפילו כרשב"א  שהלכה ' )הוכחהה )ספק( בעיה פשוטלנוסף נסיון 

 

 . כתוב,"ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא..." .1

 ____________________________________________________קרה בלשונך:__מאת ה .א

 מי השואל:____________________ מי הנשאל:_________________________________ .ב

 ______השאלה:_____________________________________________________את  .ג

 __________________________ין:___________________________________דאת ה .ד

 __________":______________________________והא רובא ישראל נינהודיוק הגמ': "את  .ה

 _______________________________:_______________________את המסקנה מהדיוק .ו

 __________הבשר:__________________________תיר לבר מריון לקחת את העם שאביי טה .ז

 דיון על בשר שנתעלם מן העין

 ק, אבא של, רצענים )מעבדי עורות(, ּואחרי, בעלים, היה, ׁש  :תרמילון

   חמורים, אותם )אלו(, מצא, החזירם, שניים, לקח, דייסה,              
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 ".בעומד ורואהו והא אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור" .2

 פסק את הקטע! .א

 ':________________________________________________כתוב בלשונך את שאלת הגמ .ב

 כתוב את הטעם לאיסור אכילת בשר שנתעלם מן העין:________________________________ .ג

 : כתוב, מי עמד:_____________ מה הוא ראה:________________________"בעומד ורואהו" .ד

 ______________________________הדיוק הסבר את . "הא רובא ישראל נינהו: "מדייקת הגמ' .ה

 ________________________ק:__________________________את המסקנה מהדיוכתוב  .ו

 ___________________קחת את הבשר:___________תיר לבר מריון להעם שאביי טהכתוב מה  .ז

 מעשה ברבי חנינא

 ".ורבי חנינא מצא גדי שחוט בין טבריא לציפורי והתירוהו ל" .3

 פסק את הקטע! .א

 קרה:__________________________________________________מכתוב בלשונך את ה .ב

 עם:__________________________ט. מצד מציאה:________________ ה1ין, דכתוב את ה .ג

 _ומר:_________________________אכשיטת:___________________ ה        

 עם:__________________________טאכילה:________________ ה. מצד 2    

 :  ברייתא  /  משנה  /  תוספתא-מופיע בדין הדין השני הוא כדעתו של:_____________________ ה  .ד

 ". כתוב,הרי שאבדו לו גדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין..." .4

האומר הינו:  תנא  /  אמורא   נמק באכילה:_______________  ומר שהבשר אסוראאת שם ה .א

 _____________:_____________לאיסור האכילה עםטהתשובתך:___________________ 

ומר שהבשר אסור באכילה:_______________ האומר הינו:  תנא  /  אמורא   נמק אהאת שם  .ב

 ___________________________:להיתר האכילהעם טשובתך:___________________ הת

 ". אמר רבי נראין דברי..." .5

 דברי,לרבי באיזה מקרה נראים  כתוב, ___________________:_____-בגמ' מתייחס לרבי הכינוי  .א

 _________________עם:___________________טרבי יהודה:_________________ ה .1

 _______________עם:________טה :______________חנניא בנו של רבי יוסי הגלילירבי  .2

 _________________."...מדהתירוהו לו משום שחיטהלאיזו מסקנה מגיעה הגמ' מהנאמר: "כתוב,  .ב

___________________________________________________________________ 

 רבא דוחה את מסקנת הגמ' לגבי רוב ישראל, ומחלק את המעשה עם רבי חנינא לשניים. .ג

 :___________________________________-משום ש בבשר לזכותהתירו לרבי חנינא  .1

 :_______________________________-משום ש את הבשר לאכולהתירו לרבי חנינא  .2

 שני מקרים נוספים לסיכום הסוגיא

 "....רבי אמי אשכח פרגיות שחוטות" .6

 ראשונה:______________________________________ שם החכם לפניו בא רבי אמי בגרסא .א

 שם החכם לפניו בא רבי אמי בגרסא שניה:________________________________________ .ב

 _________________:______________________________-ל בא רבי אמיבגרסא שלישית  .ג

 __________________שאלת רבי אמי )אינה כתובה בגמ'(:__________________________ .ד

 ין שנאמר לו:_________________________________________________________דה .ה

 . כתוב,."..רבי יצחק נפחא אשכח קיבורא דאזלי ביה אזלויי" .7



 הרב שמואל רוזנברג - 6 -"ד ע"ב אלו מציאות דף כ בס"ד

 קרה בלשונך:______________________________________________________מאת ה .א

 נמצאו:_________________________________________________________היכן הם  .ב

 בגרסא ראשונה מי השואל:__________________ מי הנשאל:________________________ .ג

 :___________________________________________-בגרסא השניה רבי יצחק נפחא בא ל .ד

 ___________________________את השאלה:________________________________ .ה

 ין:_____________________________________________________________דאת ה .ו

 ! רוב ישראל(בבנסיון לפשוט בעיה ה' )הלכה כרשב"א אפילו  ,המקרים האחרוניםסכום ארבעת השלם  .8

 

 המקור לדין מדין אבידה הטעם מדין שחיטה המקרה

 ההוא דיו

 דשקיל בשרא 

    

 רב חנינא מצא

 גדי שחוט 

    

 כרשב"א     רב אמי מצא גוזלות 

ר' יצחק נפחא מצא 

 פקעת חוטים לרשתות 
******* ******** 

 

 
 כרשב"א 

 ין במקרים הבאים:דכתוב את ה .9

 :___________________________אותו למקום אחר אפי' רוב ישראל צפור חטפה בשר והשליכה .א

   :_____________________________________________________בשר שנתעלם מהעין .ב

 :________________________וכרים ורוב קצבים ושוחטים ישראלמצא גדי שחוט במקום שרובו נ .ג

  ______________במקום שרוב ישראל מצויין:___________. 1אבדו גדייו ונמצאו שחוטים כראוי:  .ד

  _________באשפה :____________________________. 2                                                        

  ____________ין :____________________דהמסקנה מהסוגיה : מקום שרוב ישראל מצויים שם, ה  .10

 _____________ין :__________________דמקום שרוב כנענים מצויים שם, ה 

 באר את המילים הבאות !   .11

 א. טבחי_______ ב. קיבורא_______ ג. דאזלי_______ ד. בי_______ ה. אזלויי_______  

 

  

 

 

 

 

 ית, טווי רשתות, פקעת,  קצבים ) שוחטים(,    שהולכים, ב   :תרמילון


