
 

 

 

 

 

 

 

 ללוד. מה בא להוסיף כל אחד? לודים הוסיף אפילו מכפר אליעזר ורבי, החגר ומן הרקם הוסיף המביא מן גמליאל במשנתנו רבן .1

 צריך לומר. ,מעיירות הסמוכות לארץ ישראלהמביא אף  -רבן גמליאל  .א

 צריך לומר. ,י"א תחוםתוך ב מובלעותאף מ -ר' אליעזר  .ב

  .לפומבדיתא כובי מבישראה את המרחק בין כפר לודים ללוד, והיה כמו המרחק  :פרסי חנה בר בר רבה

 

 במה נחלקו? ממובלעות וסמוכות לא צריך לומר.המביא משמע שלתנא קמא  .2

 ואלו אינם מצויים. 'קיום'משום  לר"גואלו בקיאין. ושצריך לומר 'בפני' משום 'לשמה', שהטעם סבר ת"ק  -להו"א  .א

 :מחלוקתם באופן שהתנאים כמותורבא ורבא כל אחד יבאר  -ונדחה 

  .הים מדינתלא חילקו ב ,אף שמובלעות בקיאים לר"א:בקיאים, סמוכות לא.  מובלעות לר"ג:אלו בקיאים בלשמה,  לת"ק: -רבה  .ב

 אין לחלוק במדינת הים.  ולר"א:סמוכות לא מצויים, מצויים,  מובלעות לר"ג:אלו מצויים לקיימו.  לת"ק: – רבא .ג

 

 ' ומשמע שלת"ק המוליך לא צריך לומר. במה נחלקו?והמוליך.. .המביא אלאבמשנתנו: ' חכמים .3

 משום קיום. . ורבאמשום לשמה ת"ק, -להו"א  .א

 רבה ורבא יבארו כשיטתם וכדלהלן: -ונדחה 

 יש לגזור. רבנןלו ,מביא אטו מוליךאין לגזור  - לתנא קמא - הבר .ב

 רק באו לפרש שיטתו של תנא קמא ואינם חולקים.  בתראי רבנן -רבא  .ג

 

 על מי קשה מכך ומה יענה? '...לומר צריך - הים במדינת למדינה ממדינה גט המביא' -שנינו  .4

 וקשה על רבה הרי אין בקיאין., צריך לא - הים במדינת מדינה באותהמשמע  -לשון א'  .א

 . הגם לכתחילכשר השמיעו שוב לחדש ש ,ששנינו זאת בהדיאאע"פ ו. 'צריך לא - ישראל בארץ למדינה ממדינה'אין לדייק כך, אלא  -יענה 

 .וקשה על רבא, צריך לא - ישראל בארץ למדינה ממדינה משמע - לשון ב' .ב

 שני וחמישי.ואף בזמן שאין ביהמ"ק קיים, יש בתי דינין ב .שיש עולי רגלים, שיירות מצוייות יוןכ למסקנא:ידייק באופן אחר.  להו"א: -יענה  

 

 . וקשה על רבה?זה על זה מקפידין שהיו הגמוניות' ב בה היו, שישראל בארץעססיות ש עירכוונתו לגבי הו, 'להגמוניא מהגמוניא לואפי' -לרשב"ג  .5

  .בל רבא לא מסכים לרבה ולא חושש ל'לשמה'א ,שהטעם גם משום קיום רבה מסכים לרבא -אכן למסקנא 

 

 . הים במדינת מדינה באותהניהם רק בהביאוהו שנים, ונפק"מ בילפ"ז ה
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 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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