
 

ב "קכא ע/שבת/ש"ה© www.daf-yomi.com  

  אבא בר מניומי
  

  ]עוללות לרב ראוב� מרגליות: מאמר מתו�[
  

  
אנשי ראש הגולה [אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי 

במטלית והדביקה  הביא שעוה והמריח[אייתי קירא דבק בבלייתא דבק באפותיה .  ]�תבעו ממנו ממו

  .)יבמות קכ(                         .]ו אותופניה$ ולא הכירעבר ל[חל# קמייהו ולא בשקרוה , ]ולמצח

                          

אייתיהו קא , דבי ריש גלותא זוזי אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי הוה מסיק ביה

: גלותא אמר להו ריש, ]י"רש  היה רוק מוטל לפניה$ ושבת היה [הוה שדי רוקא , מצערי ליה

אבא בר [אמר , ]תכי סבר שאסור למרוח הרוק בשב, הביאו כלי תכסו על הרוק[פו עלויה אייתי מאני סחי

אי� את$ צריכי$ להביא כלי [הכי אמר רבי יהודה רוק דורסו לפי תומו , לא צריכתו: להו ]ימניומ

לותא הריש ג[אמר להו  ,]חשמותר לדרוס לפי תומו על הרוק ואי� בזה משו$ ממר י"לכו# על הרוק כי כ� אמר ר

  :)שבת קכא(                                                              .    צורבא מרבנ� הוא שבקוהו: ]ואמר לאנשי
               

                       

 פריעת בעל חוב מצוה וא� רשע לוה ולא ישל$ ואי� זה ה�, מוזרה מאד התנהגותו זו של אבא בר מניומי

כאשר עלה פע$ ביד התובעי$ לתפוס אותו  מפליא ג$ מה שמסופר כי?  $ את חובותיוהתחמק מלשל

לא נקט לשו� מחילת , זו נודע לראש הגולה כי צורבא מרבנ� הוא ואמר לאנשיו שירפו ממנו  ובהזדמנות

  ?וכי צורבא מרבנ� פטור משל$ את חובותיו". שבקוהו: "חוב רק בפקודה קצרה
  

בזכרו את המובא   ביבמות ש$ כי מקוד$  הרהיב לכתוב" עי� יעקב"הנספח לאגדות ה" הבונה"

חשב שאבא בר מניומי זה ראוי לרחמי$  מסקי ביה דבי ריש גלותא זוזי והוו קא מצערי ליה  בשבת דהוו

אמנ$ כאשר זו חזיתי שג$ ", לפרוע גלותא לא היו כשרי$ בהיות$ נושי$ מאד$ שאי� בידו והני דבי ריש

משתמיט מה$ בעקיפי� שלא לשל$ את נושיו ומתנכר בחוט$ נכרי קורא אני עליו  אשתמוטי קא הוה

  ". ישימו א# לא ישועו כי אסר$ וחנפי לב) יג,איוב לו(
  

אחד מהמשחקי$ בקלפי$ שבלהיטות  כנראה חשב יהודי זה הבונה וסותר כי יש לו עני� ע$

בעני� רע מתחמקי$  ואחרי שיאבדו כספ$, בחובות בלי לחשוב מראש ממה ישלמו משחק$ נכנסי$ ה$

  ומעניי� להכרת אופיו של. חכמי התלמוד לא נמצא בקהל$  אול$ א# אחד מרבותינו.     ה$ מלפרוע

הוה מסיק ביה רבה זוזי אייתינהו : ב"לז ע, בגטי� אבא בר מניומי זה ואהבת הבצע שלו מה שמסופר עליו

: אמר ליה רבה, ]שהיה חייב לו  הביא אבא בר מניומי לרבה בשנת השמיטה הסכו$[בשביעית  ניהליה

אתה משמט א#   א$ כי: וכשנודע הדבר לאביי אמר לאבא בר מניומי שיל� לרבה ויאמר לו, משמט אני

 כששמע אבא בר מניומי, מותר לו לרבה לקבל חובו בשביעית שבמקרה זה, על פי כ� אני חפ) להחזיר ל�

איפוא כי יכול היה לזכות בסכו$ שהיה אצלו  אנו רואי$. עצה זו הל� ועשה כ� וקיבל רבה מה שהגיש לו

זו ולעכב בידו משל  ועל כל זה לא חפ) לנצל הזדמנות, אחרי שהשביעית משמטת ורבה לא יתבענו

  ?כשתבעוהו הני דבי ריש גלותא  ואי� זה התחמק מלפרוע, אחרי$
  

לא היה זה חוב רגיל של הלואה או , פרטי עות הללו לא היו מצד אד$שהתבי, הפתרו� הוא בכ�

הריש גלותא מה שהיה מקבל  כי א$ רק הגובי$ בשביל, דבי ריש גלותא היו התובעי$ ולא הני, פקדו�

ליה למימר  ומ� הדי� שרי, והנה ידענו שתלמידי חכמי$ פטורי$ מ� המס ,מסי$ –מכל גברי� יהודאי� 

 אבל אבא בר מניומי בענות צדקו לא רצה, )ב"נדרי$ סב רע ראה(א יהיבנא אכרגא צורבא מרבנ� אנא ול

ראה מאמרי , דוגמאות לכעי� זה בכדי שלא לפגו$ במדת ענוה(להגיד על עצמו כי הנהו צורבא מרבנ� 

ואחרי שלא היה בידו לשל$ התחמק שלא , )רמז' ג ע"ל ח"ה ז"למר� ראי" אזכרה"ב "שתיקה לחכמי$"

ואז הוסב מ� השמי$ שהוצר� לחוות דעתו , השיגוהו וקא מצערי ליה עד שפע$, בי המסי$יכירוהו גו

ולכ� , ובכ� הלא פטור הוא בכלל מלשל$ מסי$, הוא ז הכיר בו הריש גלותא כי צורבא מרבנ�"ועי, בהלכה

           .שאיננו חייב כלל לשל$ כי אי� כא� מקו$ למחילת המגיע מפני, "שבקוהו: "פקד בלשו�


