


 



נּו ַלֲעסֹוק  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי א   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ֹלה ֵֽ
י תֹוָרה.   ְּבִדְבר 
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:  רב  אמר   ברונא  רב  אמר .  אליעזר  ר׳  דברי,  חדשים  לששה  אחת   ־  הספנים

זר, אבל אליע  ר׳  דברי  זו:  רב  אמר   אהבה   בר   אדא  רב  אמר .  כר״א  הלכה

לת״ת ב׳ וג׳ שנים שלא ברשות. אמר    חכמים אומרים: התלמידים יוצאין

רבא: סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. כי הא 

דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה  

כל מעלי יומא דכיפורי. יומא חד משכתיה שמעתא, הוה מסכיא דביתהו  

דמעתא מעינה, הוה    השתא אתי השתא אתי, לא אתא, חלש דעתה אחית

תלמידי  של  עונה  נפשיה.  ונח  מתותיה  איגרא  אפחית  באיגרא,  יתיב 

חכמים אימת? אמר רב יהודה אמר שמואל: מע״ש לע״ש. )תהלים א׳(  

אשר פריו יתן בעתו ־ אמר רב יהודה, ואיתימא רב הונא, ואיתימא רב  

  נחמן: זה המשמש מטתו מע״ש לע״ש. יהודה בריה דר׳ חייא חתניה דר׳ 

ינאי הוה, אזיל ויתיב בבי רב, וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה, וכי הוה  

אתי הוה קא חזי קמיה עמודא דנורא. יומא חד משכתיה שמעתא, כיון 

דלא חזי ההוא סימנא, אמר להו רבי ינאי: כפו מטתו, שאילמלי יהודה 

קיים לא ביטל עונתו. הואי )קהלת י׳( כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח 

. רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא, כי מטא למיכתב כתובה נח נפשיה

נפשה דרביתא. אמר רבי: ח״ו פסולא איכא? יתיבו ועיינו במשפחות, 

אזיל  דוד.  אחי  אתי משמעי  חייא  ורבי  אביטל,  בן  אתי משפטיה  רבי 

איעסק ליה לבריה בי ר׳ יוסי בן זימרא, פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל 

  אמר ,  קמיה  אחלפוה  .ה קמיה, אמר להו: ניהוו שית שניןבבי רב. אחלפו



  קונך   דעת,  בני:  א״ל  מאבוה   מכסיף  קא   הוה .  איזיל   והדר   איכניס:  להו

)כתיב  מעיקרא,  בך  יש : כתיב  ולבסוף,  ותטעמו  תביאמו(  ט״ו  שמות: 

  שני   סרי  תרתי  יתיב  אזיל.  בתוכם  ושכנתי  מקדש  לי  ועשו(  כ״ה  שמות)

דאתא    בבי עד  נגרשה, רב.  נעביד?  היכי  רבי:  אמר  דביתהו.  איעקרא 

יאמרו ענייה זו לשוא שימרִה נינסיב איתתא אחריתי, יאמרו זו אשתו וזו  

זונתִו בעי עלה רחמי ואיתסיאת.  

 



 . אליעזר ר׳ דברי, חדשים לששה אחת  ־ הספנים

 . כר״א הלכה: רב אמר  ברונא רב אמר 

חכמים אליע  ר׳   דברי  זו:  רב  אמר   אהבה  בר   אדא  רב  אמר  אבל  זר, 
 אומרים: התלמידים יוצאין לת״ת ב׳ וג׳ שנים שלא ברשות. 

 אמר רבא: סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. 

כי הא דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא, הוה רגיל דהוה אתי  
יומא חד משכתיה שמעתא, הוה מסכיא   כל מעלי יומא דכיפורי.  לביתיה

אחית דמעתא   דעתה  אתא, חלש  לא  אתי השתא אתי,  דביתהו השתא 
 מעינה, הוה יתיב באיגרא, אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה.

  



 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S8nNpTf7tNo


 עונה של תלמידי חכמים אימת?  

 אמר רב יהודה אמר שמואל: מע״ש לע״ש. 

אשר פריו יתן בעתו ־ אמר רב יהודה, ואיתימא רב הונא, ואיתימא רב  
 נחמן: זה המשמש מטתו מע״ש לע״ש. 

, אזיל ויתיב בבי רב, וכל בי  יהודה בריה דר׳ חייא חתניה דר׳ ינאי הוה
שמשי הוה אתי לביתיה, וכי הוה אתי הוה קא חזי קמיה עמודא דנורא. 
יומא חד משכתיה שמעתא, כיון דלא חזי ההוא סימנא, אמר להו רבי  
ינאי: כפו מטתו, שאילמלי יהודה קיים לא ביטל עונתו. הואי כשגגה 

שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה.



 

 

 

 

  



רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא, כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה 
רבי: ח״ו פסולא איכא? יתיבו ועיינו במשפחות, רבי אתי  דרביתא. אמר  

 משפטיה בן אביטל, ורבי חייא אתי משמעי אחי דוד. 

אזיל איעסק ליה לבריה בי ר׳ יוסי בן זימרא, פסקו ליה תרתי סרי שנין  
שנין שית  ניהוו  להו:  אמר  קמיה,  אחלפוה  רב.  בבי   אחלפוה  .למיזל 

, בני:  א״ל  מאבוה   מכסיף  קא  הוה.  איזיל  והדר   איכניס:  להו  אמר ,  קמיה
 ועשו:  כתיב  ולבסוף,  ותטעמו  תביאמו:  כתיב  מעיקרא,  בך   יש  קונך  דעת
 . בתוכם ושכנתי מקדש לי

. אמר רבי: רב. עד דאתא איעקרא דביתהו בבי  שני סרי תרתי יתיב אזיל
איתתא   נינסיב  שימרִה  לשוא  זו  ענייה  יאמרו  נגרשה,  נעביד?  היכי 

אחריתי, יאמרו זו אשתו וזו זונתִו בעי עלה רחמי ואיתסיאת.



 

 

 

 



 

  בה״א   נקבה   כלדת  שבתות  שתי  בש״א  המטה  מתשמיש  אשתו  את  המדיר 
  כתובה ויתן יוציא כן על יתר  נדתה וכימי זכר  כלדת תאח שבת

 אחת  פעם  אחרת  בעיר   מלאכה  עושין  היו  אם  בשבת  שתים  הפועלים
  הספנין  יום  לשלשים  אחת  הגמלין  שבתות  לשתי  אחת  החמרים  בשבת

 : חדשים לששה אחת

 

 מיעבדינון בטילין בי ירמיה בעא אילין תלמידי חכמים לא מסתברא ר 

 דלא כאספון שהן יגיעין יותר  לא מסתברא אמר רבי מנא

 רב אמר אוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת בלשון נקייה:
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