
 

 

 

 

 

 

 . מי הוא?]איסור[ גדול דבר וכו' והאכילוהו הטיל גדול אדם שהרי, ביתו בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם -אבהו  ר' .1

 ,עצמן דיקיםכ"ש צ, ידם על תקלה מביאב"ה הק אין צדיקים של בהמתןממש, שהרי אם ל האכילוהוולא . גמליאל בן חנינא' ר

  .החי מן אברהביאו  אימתו ומפני שחוטה אבר מהם שנאבד - גדול דבר להאכילו בקשו אלא

 

 האם מותר לי. מה ענה לו?, למלכות הלשין למלכותל ובידימצערים אותי, ה אדם בני - אלעזר' לר עוקבא מר ליה שלח .2

 .הם מצערים מאד ואיני יכול לעמוד בזה - מר עוקבאלו שוב שלח  'לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמרה'...  :לו וכתב שרטט .א

 . מאיליהן כלין והן ד"לבהמ עליהן והערב השכם, חללים חללים לך יפילם והוא' לה דום, 'לו והתחולל' לה דום' -ענה לו  .ב

 . להריגה - בקולרשנלחם בו,  לגניבא ונתנוהו, א"ר מפי יצא הדבר

 

 מה ענה להם? .המשתאות בבית מנין שאסור לשורר: עוקבא מרשאלו את  .3

  משם הו"א שנאסר רק בכלי אבל בפה מותר. -...'  ישתו לא בשיר' והטעם שלא שלח . 'בעמים גיל אל ישראל תשמח אל' :להם וכתב שרטט

 

 ערי ישראל שבפסוקים באו לדרשה ]למקשים שהרי ידוע שהם ערים[?אלו  .4

 . דין לו עושה עד עדי שוכן, ודומם חבירו על קנאה לו שיש כל - ועדעדה ודימונה קינה .א

 . דין לו עושה בסנה שוכן, ודומם ,מזונותיו לשערי לחייו ויורד ממנו שגוזל - חבירו על לגימא צעקת לו שיש מי כל - וסנסנה ומדמנה צקלג .ב

 

 מה המקור שאסור לענוד את העטרה לחתן? הונא רב שאל את גלותא ריש .5

 .אספסיינוס של פולמוסהאיסור מדרבנן כפי ששנינו שגזרו זאת כשבאו ה -רב הונא ענה  .א

 .אדם כל בראש עטרה - ג"כ בראש מצנפתרק כשה 'העטרה והרם המצנפת הסר' :הביא פסוקלא רצה לענות לפני רבו, וכשר"ה נפנה, רב חסדא  .ב

 . 'מילך וחסדאין שמך חסדאוהפסוק הנ"ל עוסק בעטרה של מלך, ואעפ"כ ', 'מדרבנן! יםההאל'הונא אמר  רבשחזר כ

 . נאסר לא םבנשי אבל, םבגברי ג"דכ ומיאוכי אינך סובר האיסור, ענה לו 'ד ,קולע עטרה לביתו, שאלו אשי רב בר מראת  אמצ רבינא -מעשה 

 

 ?אסיאו רב  אמי רבבשם  עוירא' ר דרש אלו דרשות .6

 נעשה בסיני לפניך שהקדימו, לישראל להן זאת, ע"רבש: שרתה מלאכי אמרו, העטרה והרם המצנפת הסר: לישראלב"ה הק שאמר בשעה .א

 ? בהיכל צלם והעמידו השפל את והגביהו הגבוה את שהשפילו, לישראל להן תזא לא: להן אמר? לנשמע

 . מרובין כשהן ש"וכ, צדקה מהן יעשה מצומצמין שמזונותיו אדם רואה אם -' 'וגו ועבר נגוזו וכן רבים וכן שלמים אם' ה אמר כה' .ב

 העוברות במים ורק הגזוזה עוברת. חילות. ומשל לרגיהנם של מדינה ניצל ,צדקה מהן ועושה מנכסיו הגוזז כל: ישמעאל' ר דבי - ועבר נגוזו וכן

 . עניות סימני לו מראין אין שוב - עוד אענך לא. צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני' אפי - ועניתיך -עוד דרשו 

 

 האם הוא נמצא בארץ ישראל או בחו"ל?, לכזיב מעכו מהלךה -ברייתא  .7

 ע"י בקי שישנו חלק שהוא א"י. שיודע עדוכן כל הדרך , ומשביעית ממעשר ופטורה, העמים רץא ומאתטנחשב חו"ל, יש  - הדרך למזרח מימינו .א

 .לבלבו עד: נחשב א"י. וכן כל הדרך עד שיודע על חלק מסוים שהוא חו"ל. ובשם רבי יוסי - הדרך למערב משמאלו .ב

 כיון שרק רצועה יוצאת מעכו לכיון כזיב. -אין זה סתירה למשנתנו האומרת שעכו הוא הגבול הצפוני 

  .'ללבונה ומנגב שכמה אל מבית העולה למסלה השמש מזרחה אל לבית מצפונה'...  בענין שילה -ומצינו שאפילו הפסוק נותן סימן על רצועה 

 

 . כיצד מתיישב?ל"בחו כמביאבברייתא אחרת: ו, י"בא כמביאברייתא אחת נאמר  - באיזור ארץ ישראל בספינהשנכתב  גט המביא .8

   .פטור - גוששתאינה  ספינה. לר' יהודה: בובשביעית במעשר חייב, לרבנן תמיד לארץ בספינה הבא ל"חו עפראלו דעות החולקים ב - ירמיה ר' .א

 דעת ר' יהודה, הברייתא שכא"י עוסקת בגוששת, והשניה באינה גוששת.כשתי הברייתות  - אביי .ב
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