
 

 

 

 

 

 

 מהו המעשה ברבי עקיבא וכלבא שבוע? .1

 ירושלים שהעיר זהב של תכשיט לך אעשה אתעשראם  לה אמר משערותיה התבן קטילו בןעל ת שבוע הדיר את בתו על שנישאה לר"ע, ישנו כלבא

 לו אמרה ,לו אין תבןאפילו  ראי לאשתו עקיבא רבי אמרכדי להשכיב את אשתו שילדה עם התינוק,  תבן מעט ביקשעני שכ להם נדמה אליהו, בה מצויירת

 טוב לאשתו שאומר רשע שמע שנכנס קודם ,תלמידים אלף 12 עם לביתו חזר כ"לאחמ יהושע ורבי "אר אצל שנים 12 ללמוד הלך .תורה ללמוד לך אשתו

וחזר  שמע, 12הלוואי היה לומד עוד  רשעל אמרה .אלמנה כמו אותך השאיר. ב, חשוב שאינו לך דומה אינו ר"ע. א: טעמים משניך שהדיר אביך עשה

 כאלו עם הולכת את כיצד רשעה לה אמר יצאה אשתו וגם ו,לקבל העיר ניב יצאו, תלמידים ]זוגות[ אלף 24ב מלווה שנים 24לאחר  חזר .12עוד ללמוד 

 כלבא שמע, הוא שלה ושלכם שליש לה הניחו להם אמר ,אותה דחפו רבנן ר"ע, של רגליו ונישקה נפלהו הלכה 'בהמתו נפש צדיק דע'יו לו אמרה בגדים

 . רכושו חצי לו ונתןר"ע התיר לו הנדר ]בכתובות הובא תוספת[ ו עקיבא לרבי בא הגיע לעיר, בתורה שגדול שבוע

 

 מאלו ששה דברים התעשר רבי עקיבא? .2

  כדלעיל. - שבוע מכלבא .א

, ופעם זהב דינרי אותו ממלאין והיו ,כאיל בהליכתה קלה הספינה שתהא ולסימן לנחש מעץ איל דמות עושין היו ספינה בכל -דספינתא  אילא מן .ב

 אחת מצא איל כזה ששכחוהו אנשים על שפת הים.

 ומצאו רק תיבה של ספינה שטבעה, ונמצא שהיתה מלאה דינרים.   ,מציאה לישיביאו  זוזים 4 הים ליורדי נתן -גווזא  ומן .ג

 ,בדבר ערבים וים ה"והקב לווה אתה ותהיה אותך מלווה הריני ע"לר לו אמרה ,מטרוניתא אצל והלכו מעות ותלמידיו ע"ר הוצרכו -מטרוניתא  ומן .ד

 ראה חובו לפרוע בידו היה ולא חולה ע"שר לפניך וידוע גלוי ע"רבש ,אמרה הים שפת על מטרוניתא אותה הלכה זמנה וכשהגיע לפרעון זמן לה קבע

 אותה שהיתה במקום הביאתו והים הים לתוך וזרקה זהב ודינרי טובות אבנים מלא ארגז ונטלה קיסר של בתו נשתטית מיד .בדבר ערב שאתה

 לו אמרה ,חובו לפרעון בידו ומעותיו מטרוניתא ההיא אצל לו ובא ע"ר נתרפא לימים ,לה והלכה ארגז אותו נטלה מיד ,הים שפת על יושבת מטרוניתא

 .ע"ר נתעשר לו שהחזירה ממון ומאותו יותר לי שנתן מה לך והא החוב כל פרע והוא הערב אצל חזרתי

 וזועף סר לביתו טורנוסרופוס בא פעם .הקיסר בפני ומביישו מנצחו היה ור"ע פסוקים לר"ע על מקשה שהיה - טורנוסרופוס הרשע של אשתו ומן .ה

 ובכה ושחק רקק עקיבא רבי אותה כשראה ונתקשטה והלכה, רשות נתן בעבירה ואכשילו רשות לי תן זימה שונא אלו של אלוקיהם לו אשתו, אמרה

 .באדמה להתבלות שעתיד יופי אותו על ובכיתי סרוחה מטיפה שבאת על רקקתי לא, השלישי אבל אפרש דברים שני לה אמר אלו, מה לו אמרה

 כן לה אמר בתשובה לחזור אפשרות לי יש כלום לו אמרה ,להודיעה רצה ולא לו ולהנשא להתגייר שעתידה הקודש ברוח שראה לפי ששחק והטעם

 הרבה. ממון לו והכניסה עקיבא לרבי לו ונשאת ונתגיירה הלכה

 .ותלמידיו עקיבא לרבי נכסיו כל את לתת במיתתו וצוה היהודים לטובת הקיסר עם שהתווכח על למיתה שנידון -שלום  בר קטיעא ומן .ו

  שהיה אחד חור לתוך נכנסו להם ברח הקוףזוזים ליורדי הים שיביאו לו בהם מציאה, לא מצאו והביאו לו קוף,  4שנתן  - מעשה ברב גמדא

  ]במידת חסידות[  המרגליות כל את גמדא לרב הביאו מרגליות על שרובץ אותו ומצאו אחריו חפרו באדמה

 

 כיצד השיב לה?]על מראהו[ מכוער,  בכלי מפוארה תורה: חנניה בן יהושע לרבי קיסר בת אמרה .3

בכדי חרס כדרך כל העם אתם החשובים צריכים להניח בכדי כסף וזהב. הלכה והניחה בכלי כסף וזהב כיצד בבית אביך מניחים את היין  -למדי מבית אביך 

באשה שהתחייבה בדין אצל רב יהודה, אמרה לו שמואל  –מעשה , ומה שיש ת"ח נאים, אם היו מכוערים היו גדולים יתר. כן אורייתא אף: לה אמר והחמיץ,

 , אמר לה לבזותו באת, נידה אותו ומתה.שינים הרבה עם שחום גדולה וכרסו נמוךאמרה, כן הוא רבך כך היה דן, שאלה את מכירה אותו? 

 

  ?]עבד שיודע לעשותה שוה אלף דינרים[ טורמיטא מהי ביצה .4

 פצע לו שיש חולהל מיועדתו בשלמותה לבולעה יכולו שמצטמקת עד ,לסירוגין קרים במים פעמים ואלף חמים במים פעמים אלף ביצה שמכניסים

. החולי יתרפא ובמה צריך סם איזה המראה לפי הרופא יודע הגוף מן יוצאת היא וכאשר בביצה נאחזת הפצע של מההפרשה חלק הכשבולע ,במעיים

 והיה נחלש מזה עד שהיו אנשי ביתו מורטין שערותיהן מדאגה עליו. ,קולחאהיה בודק עצמו ב שמואל

 

 ?כלופסין מהם. בכלופסין, שהם נחשבים שני מינים יאכל לא - שבע בבנות, שבע בבנות יאכל לא - בכלופסין עושה פועל שהיה: שנינו .5

 . לפדי הנקרא תבשיל ממנה שעושים תאינה מין

 נשינו אמרו אבותינו רבי אמר, לדין חבירו את האדון הזמין 800לימדו רק  לבסוף, לפדי סוגי אלף לעשותשילמדו  יכד לחברו עבדו את סרשמ מעשה באדם

 .תענוג במיני כך כל שהוא על תמה היהש אכליםמ מיני לתקן כך כל יודעים אנו שאין מעולם טובה ראינו לא בעינינו אפילו אנו אבל טובה

 בס"ד
 שע"הת בתמוז וכ" שנייום 
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