
 

 

 

 

 

 

 
 

 ?מהו סדר הקרואין אצל ישראל משום דרכי שלום .1

 , [ואומרה מקום בכל הלכה דבר אותו ששואלין] .הציבור על פרנסים למנותם הראויין ח"ת ואחריהן, הצבור על פרנסים הממונין ח"ת

 . אדם וכל כנסיות ראשי ואחריהן, הצבור על פרנסים ממונים שאבותיהן ח"ת בני ואחריהן

 

 ? בציבור נ"בבהכ בחומשים לקרותהאם מותר  .2

 , כיון שדווקא שקורין לו ס"ת וחסר הוא.בו קורין אין - אחת יריעה שחסר ת"ס -אין לפשוט מדברי ר' יוחנן שפסק 

 . צבור כבוד משום קוראין איןש רבה ורב יוסף פסקו

 

 בענין הספרים? 'אלו תקנות עשו משום 'עת לעשות לה' הפרו תורתך .3

 , ואע"פ שלא ניתן להכתב, ומפני שאין לכל ציבור יכולת לכתוב נביאים שלמים.בספרי הפטרות ואף לטלטלם בשבתלקרוא התירו  .א

 מפני שנתמעט הלב והתורה משתכחת. ואע"פ שלא ניתנו להכתב ,ר' יוחנן וריש לקיש עיינו בשבת בספרי אגדתא .ב

 

 פרשה אחת או שתים, לילד שיתלמד. מה צדדי הספק? - מגילה לכתוב נסתפקו האם מותר .4

שנה  40האם משום כך כותבין, או שמא כיון שבסוף  ,הנה באתי במגילת ספר'.. כדכתיב 'שהתורה ניתנה למשה מגילה מגילה,  לר' יוחנן הסובר .א

 משה חיברן, אין כותבין.

 כותבין. י אפשראכשאו ש ,כותביןאין  - '.. כדכתיב 'לקוח את ספרשנה היו סדורות בעל פה[  40]ועד סוף  שניתנה חתומה ריש לקיש הסוברל .ב

  תנאים. 'מחומצינו בזה . ומה שהילני המלכה עשתה טבלא מזהב שפרשת סוטה כתובה עליה, היה זה בראשי תיבותרבה פשט שאין כותבין. 

על פי דברי ר' לוי: שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם א. כל התורה גם מצינו שנקראת מגילה, ב.  -עם הפסוק 'מגילת ספר' מה יעשה ר"ל 

 לפיכך קרא גם להשאר מגילות.. אדומה פרה, נרות, יין שתויי ,מות אחרי, טמאים שילוח, טמאים, לוים, כהנים פרשת -המשכן 

 

 באיזו צורה נאמרו רוב דיני התורה? .5

 '...הדברים פי על כי' בכתב ומיעוט פה על רוב - יוחנן' ר' ..תורתי רובי לו אכתוב', פה על ומיעוטע"י גזירה שוה ושאר מדות,  בכתב רובה - אלעזר 'ר

 

 ' כיצד מתיישב?האלה הדברים פ"ע כי' ומאידך 'האלה הדברים את לך כתוב' .6

 . בכתב לאומרן רשאי אתה אי "פשבע דברים, פה על לאומרן רשאי אתה אי שבכתב דברים -ריש לקיש 

 . הלכות כותב אתה ואי, כותב אתה אלה - 'אלה' - ישמעאל רבי דבי

 . 'ישראל ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים פי על כי' ,"פשבע דברים בשביל אלא ישראל עם בריתב"ה הק כרת לא :יוחנן עוד אמר ר'

 

 ?שלום דרכי מפני ישן בבית מערביןמה הטעם ש .7

 למנוע חשד של בני החצר הראשונה. אלא כדי , שהרי השופר שהיה בבית ר' יהודה העבירוהו כמה מקומות ולא חששו לכך,כבודמשום  אין לפרש

 

 בני אלו בורות שותים ראשונה? .8

 מבלי לסוכרו כל הרוצה לדלות דולה.במקום שדולים מים מהנהר בדרך הילוכו  .א

 ולהמשיכו דרכם בתעלות קטנות, והתחתונים מעכבים שאנו נשתה תחילה. לסוכרו העליונים ורוצין ,יחד לכולן לדלות כדי בו בבור שאין .ב

 שהתחתונים קודמים כיון שהנהר ילך כדרכו.רב סובר: העליונים קודמים כיון שהם קרובים.  שמואל סובר

 וממילא הוא עובר דרכם,  עוסקת כשאין צריך לסוכורו ,משנתנו שהבור הקרוב לאמה מתמלא ראשון - אליבא דרב

 סתום פי בורך שתמעט הזרימה. רב הונא בר תחליפא פסק שכיון שלא נאמר כמי הלכה, כל דאלים גבר.שאינו יכול לומר  ונתחדש

אמר לו ו, יושיבני הרב ללמוד עמו בקביעות, אמר לו שאין לו פנאי, ביקש שילמד עמו בלילה, ל אמרו, אביישבא לפני  אשי בר שימי רבב מעשה

' הלך לעליונים אמר להם התחתונים צריכים לשתות לחיישבלילה צריך להשקות את שדותיו, אמר לו אני אשקם ביום ונלמד בלילה, אמר לו '

קודם, הלך לתחתונים ואמר להם העליונים צריכים לשתות קודם, ולבנתיים סכר והשקה, כשבא אצל אביי אמר לו שאין זה הגון לפסוק כשתי 

 ולא טעם מהפירות כל אותה שנה. הדעות, 

 לראש נהר שנוותא כדי להסיבו דרך שדותיהם, באו בעלי השדות העליונות לאביי וטענו שהסבת חרמך חפרו תעלה סמוך בני  -עוד מעשה 

 .מך לסתום הסבתםפירותינו, ופסק לבני חרמאטה את הילוכו וע"י כך מציף שדותיהם, אמר להם חפרו בראשו מעט, אמרו לו א"כ יתייבשו  הנהר 
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