
 

 

 

 

 

 

 
 

 לפסוק כר' יוסי. מה ענה? ראה מה, יוסי רבי על חולקין אונו איש וחנינא מ"שר מאחר: ברבי ש"רמסרי'. שאלו ש'מילי לא מ יוסי כרביפסק  רבי .1

 ., שהיה מיישב את דבריועמו נמוקוהיית יודע ש ראיתו אילמלי .יוסי' ר את ראית לא, שתוק, בני, שתוק

 

 . אלו הן?חכמים של שבחן מונה היה יהודה בן סיאי .2

  .וסופר חכם -ר' מאיר  .א

  כשהיה רוצה להיות מתון ומתיישב בדבריו, היה חכם.  ,לכשירצה חכם - יהודה' ר .ב

 .ואגדה ,הלכה ,משנה ,מדרש ,מקראמ ראיה ביאה ,שאלו תלמידהוא כש כך ,זו על זו נופלות כולן חתא נוטל דםשכשא, אגוזין של גל - טרפון' ר .ג

 .ערוך ותלמודו מזומן מפיו ללמד אדם נצרךכש כךואין הלקוחות צריכין להמתין שיביא החנווני,  תמיד מוכן שיינה, מיוזנת חנות - ישמעאל' ר .ד

כך רבי עקיבא ם בנפרד, ביתו בוררכל המינים יחד, ובכמו עני שבשדה מכניס לקופתו באדר"נ בלום, ]ב' פירושים ברש"י[ א.  אוצר - קיבאער'  .ה

ב. רש"י  ,אגדות ,הלכות ,וסיפרא ספריחזר עליהן, וכנעשה חכם ושנה לתלמידיו, סידר בנפרד כשלמד מרבותיו שמע הלכה, מדרש, אגדה, ו

 .כל המינים יש בולכל מין, כך ר"ע  מחיצותעם  הסגורקופה   ,עצמו

 כל ששואלים אם יש לו אומר כן, כך אצלו, כששאלוהו מקרא משיב, גמרא מדרש וכו'. רוכל,  - הרוכלים קופת -ר' יוחנן בן נורי  .ו

 .לשואלו מזומן להיות, ומבדילם, יותר מינין מרבה שרוכל אלא ,הרוכלין לקופת דומה - בשמים של קופה -רבי אלעזר בן עזריה  .ז

 .לעולם כמותו לכהאבל ה ,חבריו כשאר הרבה לימד לא - ונקי קבמשנת רבי אליעזר בן יעקב  .ח

 נימוקו עמו. -ר' יוסי  .ט

 .כמותן הלכהשאין  ,דברים שהם סובין קימעא שכחשנה הרבה ומ - קימעא יאומוצ הרבה טוחן -ר' שמעון  .י

 .ע"ר של משניותיו עקרי מתוךברירה אחר ברירה  בחרכיון ש ,שילמדו תורתווכפי שאמר לתלמידיו 

 

 מדוע?. בישראל זאת תעשה בל לאא, כשרפסק ש: רב, ויחתמו ופלוני ולפלוני ויכתוב לסופר אמרו לשנים אמר .3

 .לחתום ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם אמרושי עדים תשכור שמאכיון שחוששים 

 חתימה, אבל על דיבור חוששים.היינו דווקא על 'מעשה' כגון , אשה גט ועל מקח שדה על החתומין עדיםשלא חוששים על  -ואף ששנינו 

 

 בזה אין לחוש שתשכור כיון שלפי הנ"ל אין העדים חותמים אם לא שמעו מהבעל. כיצד הדין? ,חתומו ואתם ויכתוב לסופר אמרו לשנים אמר .4

 .ותעשה כשרכיון שגוזרים משום האופן הקודם, ויש אומרים, , תעשה ולא כשרנחלקו כמה מן האמוראים יש אומרים, 

 

 כיצד הדין כשמינה עשרה? -ברייתא  .5

 .כולם במעמד כותב אחד - כתובו כולכם ,כולם בשביל כותב אחד - לאשתי ותנו גט כתבו לעשרה אמר .א

 אחד מוליך במעמד כולם שכולם הולכים עמו. -אחד מוליך ע"י כולן, כולכם הוליכו  -לאשתי  גט הוליכו .ב

 את כולם ה"ז ככולכם, כשמנה מקצתם אינו ככולכם, כיון שנראה שחזר בו מלמנות כולם. מנהכש  -א' ב' ג'  אם לא אמר כולכם אבל מנה אותם .ג

 כשמנה מקצתם, ה"ז ככולכם, כשמנה כולם, אינו ככולכם, כיון שמדוע לא אמר 'כולכם'. -ויש אומרים הפוך 

 או ובילוה, מינכון תרי כל או כולכון או חתומו, מינכון וחד חד כל או כולכון או כתובושכשמצווה הבעל במעמד רבים שיכתב ' -ן יקרב יהודה הת

 .'מינכון וחד חד כל או כולכון

 תרי כל חתומו, מינכון חד כל כתובו -' ויבואו לפוסלו, אלא הנוסח מינכון חד כל, ולא יסיים 'כולכוןיש לחוש שיקטע דיבורו ויאמר  -רבא חלק 

 . מינכון חד כל אובילו, מינכון

 

 ?שד השולט על השותה יין חדש - ן בחולה קורדייקוסיכיצד הד -משנה  .6

 . , כיון שאין דעתו מיושבתכלום אמר לא - לאשתי גט כתבו מראו ,קורדייקוס אחזו .א

 . כלום האחרונים דבריו אין - תכתבנו לא ואמר וחזר, קורדייקוס ואחזו לאשתי גט כתבו אמר .ב

 . ויתנו יכתבו - הן הן ועל לאו לאו על אמר אם, פעמים שלשה בודקין, בראשו והרכין לאשתך גט נכתוב לו ואמרו, אלם מחמת חולי -עוד שנינו 

 

  –המשך 
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 ?'קורדייקוסלהשמיענו שחולי זה מכונה 'רצה התנא מדוע  .7

 הקמיע שעושים כדי להשביעו.לצורך 

 בשר כחוש הצלוי על גחלים והרבה מים. -רפואת חולי זה 

 

 אלו רפואות אמר אביי בשם 'אם'? .8

 ספל מים. -ביום רפואת חום בו  .א

 להקיז דם.  - בת שני ימים .ב

 בשר כהנ"ל.  -בת שלשה ימים  .ג

שו עד שתדבק שם, אש החולה, ויושיב התרנגולת על ראיביא תרנגולת שחורה ויקרענה לאורכה ולרוחבה, ויגלח אמצע ר -מכת חום הנמשכת  .ד

 .ואז ירד ויעמוד במים עד שיחלש ליבו, ישחה ויעלה וישוב לאיתנו

 צלוי ויין חי.בשר שמן  -מת צינה מחלה מח .ה

 

 מה אמר להם? ,ציערו את רב עמרם חסידא על שהיה מחמיר עליהם באיסורים. הכריחוהו לישן בקור. למחרת שאלוהו מה יאכל גלותא רישמשרתי  .9

 ויין חי, וכך הביאו.ידע שכל דבר שיבקש יביאו הפוך, אמר להם שיביאו בשר כחוש צלוי, ויין מזוג בהרבה מים, וכדי שיביאו בשר שמן 

רחץ, העמידוהו במים עד שנהפכו לצבע דם אח"כ היה נצרך לרפואה ממאכלים הללו, וילתא אשת רב נחמן ]בת ריש גלותא[ הכניסתו לבית המ

 ונתכסה בשרו בבהרות עגולות.

 .כשהיה מצטנן היה טוחן כדי שיזיע -רב יוסף 

 . בעליה את שמחממת מלאכה גדולההיה נושא קורות ואמר  -רב ששת 

 

 מדוע אינו סועד אצלם. מה ענה לו? ששת רבאת  לשא גלותא ריש .11

שאלם אם היא בת שלש רגלים, חתכו רגל חשודים על אבר מן החי, והראה לו: אמר לשמשו לגנוב להם רגל מבהמה שהכינו לסעודה,  ומשום שעבדי

 רגלים'.הביא את הרגל שלקח, שאלם 'זו בהמה בת חמשה מבהמה אחרת, 

מנה היכולה לחנוק את שאינן רואין, רב ששת משש במנה ומצא את העצם לקח את המנה  לפניו הניחו .והסכים ,שיכינו הכל לפניו ויאכל הציעו

 , נולא רצה לאכול אלא רק לצער :את הבשר הכרוך בסודרו, אמרו לריש גלותא ותוך כדי מצאחיפשו כוס שנגנבה להם, ורו, וככרכה בסוד

אמר להם בדקו את עורה במקום שלקחו מנה זו  ,אכלתי ממנו והרגשתי טעם של בעלת שחין, אמרו לא שחטנו היום בעלת שחין ,רב ששתאמר 

 מצאו שם טלאי המראה סימן של מחלה.ו

 ותא חשודים ברציחה.א. רב חסדא נחר לו שיזהר, ב. ינוקא פסק לו פסוק. ג. עבד ריש גל -כשיצא רצו להפילו בבור, והלך מסביב, וכיצד ידע 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  


