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  חכימיא וספריא ורישיה עמא ודרשיא
  

אמר להו חכימיא ? חייא בר אבא שמע ולא ענה מאי' בעי מיניה מר

  .וספריא ורישיה עמא ודרשיא אמרו שמע ולא ענה יצא

  )ב"ח ע"סוכה ל(
  

לא  –למעלה מאמר ד  –אחרי שמצאנו המפתח לפענח חידת רב נחמ� בר יצחק 

ברור שג  הוא התכוו� בתוארי  , חייא בר אבא זו' נפלאת היא לעמוד ג  על פתרו� מליצת ר

  .אלו על אנשי  ידועי  לו שחוו דעת  בהלכה זו

כאשר נווכח מסיומ  איתמר , כי הנה קוטב זו השאלה הלוא היא א  שומע כעונה

יהושע ב� לוי משו  בר קפרא מני� לשומע כעונה דכתיב ' שמעו� ב� פזי אמר ר' נמי אמר ר

שרבה בר בר חנה אמר משמו שני  , יוחנ�' זו נשמעה עוד דעתו של ר כ� מצינו שבהלכה', כו

אלא שאי�  )אשאכלו כאחת אחד מה  יוצא בברכת חבירו דתניניא שמע ולא ענה יצא 

  .ה ב"ביניה  זימו� ראה ברכות מ

יהושע ב� ' ור, )בוהנה נודע כי בר קפרא הצטיי� בתור מופלג בחכמה ודיבר בלישנא דחכימי 

שמעו� ב� פזי ' ור, ו א"ה חכ  סופר שכתב דברי תורתו על פנקסו ראה שבת קנלוי הוא שהי

יוחנ� הוא ' ור, א דהוה מסדר אגדתא"ע' נודע בזמנו לדרש� מצויי� בקי באגדה ראה ברכות י

דעת  בהלכה  את כל אלו החכמי  שחוו, שהיה רישא דעמיה שכל חכמי דורו מיכ% כייפו ליה

� לפני ריוחנ' הקדי  את ר, ר אבא במליצתוחייא ב' זו כלל ר ' �פזי יע� היה קשיש שמעו� ב

' ר= ספריא , בר קפרא= חכימיא , ת כל אחד כפי מדת הצטיינותו וכשרונוותיאר א, מניה

כולהו אמרו שמע ולא , שמעו� ב� פזי' ר= ודרשיא , יוחנ�' ר= ורישיה עמא , יהושע ב� לוי

  .ענה יצא
  

ח ש  שכתב ה' תנינא דמייתי היא בברייתא וא  אנו לא מצאנוהו בתוספתא "� צלה ב ועיי"ברכות מ )א
  .נ"ח וש"ז ה"ומהפלא שלא העיר על המובא בירושלמי ברכות פ', שבידינו כו

  

                                                                                                              .הלולא בבית רבי' נשיא מחקר ויהודה ה' ראה מחברתי לתולדות ר) ב
  

  ]מחקר ח, לחקר שמות וכינויי� בתלמוד, ראוב� מרגליותהרב [

  


