
 בס"ד

 מקורות-מעשה דאבא אומנא
 בבלי מסכת תענית )כא ע"ב(

ַאָבא אּוְמָנא, ֲהָוה ָאֵתי ֵליּה ְשָלָמא ָכל יֹוָמא ִמְםִתיְבָתא ִדְרִקיָעא. ּוְלַאַבֵיי, ִמַםֲעֵלי ַשְבָתא 
ְדִכּפּוֵרי. ֲהָוה ָקא ָחְלָשא ַדְעֵתיּה ְלַמֲעֵלי ַשְבָתא. ּוְלָרָבא, ִמַםֲעֵלי יֹוָמא ְדִכּפּוֵרי ְלַמֲעֵלי יֹוָמא 

ְדַאַבֵיי, ַעל ְדַאָבא אּוְמָנא. ָאְמרּו ֵליּה: ָלא ָמִצית ְלֵמיֳעַבד ְכעּוְבֵדיּה ְדַאָבא אּוְמָנא. ַמאי עּוְבֵדיּה 
א ְדַגְבֵרי ְלחּוַדְיהּו ּוְדָנֵשי ְדַאָבא אּוְמָנא? ְדִכי ֲהָוה ָעִביד )רפואה( ]ִמְלָתא[, ֲהָוה ָעִביד ֵליּה דּוְכָת 

ְלחּוַדְיהּו. ַוֲהָוה ֵליּה ְלבּוָשא ְדִאית ֵביּה ַקְרָנא, ַדֲהָות ַבְזֵעי ִכי כּוִסיְלָתא, ְדִכי ֲהָות ַאְתָיא 
ראי( ]ִדְצִניָעא[, ִאיְתָתא, ַמְלִביש ָלּה, ִכי ֵהיִכי ְדָלא ִליְסַתִכיל ָבּה. ַוֲהָוה ֵליּה דּוְכָתא )מאב

ְלִמיְרֵמי ֵביּה ְּפִריֵטי; ְדִאית ֵליּה, ָרִמי ֵביּה, ְדֵלית ֵליּה, ֲהָוה ַאִתי ְוָיִתיב ְוָלא ִמיְכִסיף. ְוִכי ֲהָוה 
ִמְתַרִמי ֵליּה צּוְרָבא ֵמַרָבָנן, ַאְגָרא ִמיֵניּה ָלא ָשִקיל )וכד הוה חזי איניש דלא אפשר ליה הוה( 

ְדָקִאי[, ָיִהיב ֵליּה ְּפִריֵטי, ְוָאַמר ֵליּה: ִזיל, ִאיְבִרי ַנְפָשְך. ִזיְמָנא ֲחָדא, ָשַדר ַאַבֵיי זּוָגא ]ּוָבַתר 
. ְדַרָבָנן ְלִמְבְדֵקיּה, )אזל לביתיה( אֹוְתִביְנהּו ְואֹוְכִליְנהּו ְוַאְשִקיְנהּו ּוָמְך ְלהּו ִביְסַתְרֵקי ְבֵליְלָיא

ְרִכיְנהּו ְוַאְיִתיְנהּו ְלשּוָקא. ְלָמָחר, ָסִליק ֵליּה ְלשּוָקא ְוַאְשְכִחיְנהּו. ָאְמרּו ֵליּה: ְלַצְפָרא, כַ 
ִליַשְיִמיְנהּו ַמר ֵהיִכי ָשוּו, ָאַמר ְלהּו: ָהִכי ְוָהִכי ָשוּו. ָאְמרּו ֵליּה: ִדיְלָמא ָשוּו ְטֵפי? ָאַמר ְלהּו: 

ְמרּו ֵליּה: ִדיָדְך ִניְנהּו, ְוַשְקִליְנהּו ִמיָנְך. ָאְמרּו ֵליּה: ְבָמטּוָתא ִמיָנְך, ְבַמאי ְבָהִכי ַשְקִלי ְלהּו. ָא 
ָחַשְדִתיָנן? ָאַמר ְלהּו: ֲאִמיָנא: ִדיְלָמא ִּפְדיֹון ְשבּוִיים ִאיְקַלע ְלהּו ְלַרָבָנן, ּוְכִסיָפא ְלהּו ִמְלָתא 

א ִנְשְקֵליה ַמר. ָאַמר ְלהּו: ֵמַהִהיא ַשְעָתא ֲאַסְחֵתיה ְלַדְעָתִאי ִלְצָדָקה. ְלֵמיַמר. ָאְמרּו ֵליּה: ַהְשתָ 
, ָחַלש ַדְעֵתיּה ְדָרָבא ַעל ְדַאַבֵיי. ִאיְתַחִזי ֵליּה ְבֶחְלָמא ְוָאְמרּו ֵליּה: ִמְסַתִיְך ְדָקא ַמְגִני ְזכּוָתְך

 .ַאכּוָלא ְכָרָכא

 וספותתרגום חופשי עם מעט ת

]שהיה מקיז דם במקצועו[, היה מקבל שלום מישיבה של מעלה כל יום, ואביי  אבא אומנא
 כל ערב שבת, ורבא כל ערב יום כיפור.

 אביי באבא אומנא. אמרו לו: אין ביכולתך לעשות כמעשיו. קינא

? כאשר היה עושה את הדבר ]מקיז דם[ֿ, היה מכניס נשים ומה היו מעשיו של אבא אומנא
לחוד וגברים לחוד. והיה לו בגד מיוחד שהיה בו חתך במקום הכנסת הקרן כדי להקיז דם. 
כאשר היתה באה אליו אשה היה מלביש אותה ]בבגד הזה[ על מנת שלא יסתכל עליה. ויש 

. מי שיש לו שם, ומי שאין לו לו מקום צנוע שבו שמים ]החולים[ את התשלום שהוא נוטל
אינו מתבייש ]שכן המקום צנוע ואין רואה[. כאשר היה מזדמן לו תלמיד חכם לא היה נוטל 

 ממנו שכר כלל, וכאשר היה קם היה נותן לו מטבעות ואומר לו: לך, הברא נפשך.

זוג תלמידים על מנת לבדוק אותו. ]אבא אומנא[ הושיבם,  יום אחד שלח אליו אביי
לם, הישקם ופרס להם שטיחים ]שיוכלו לישון עליהם[ בלילה. כשהגיע הבוקר כרכו האכי

התלמידים ]את השטיחים[ ולקחו אותם וקמו ויצאו להם לשוק, ומצאו שם את אבא 
אומנא. אמרו לו: יעריך אדוני כמה הם שווים. אמר להם: כך וכך. אמרו לו: ושמא הם 

 אני. אמרו לו: שלך הם ולקחנום ממך.שווים יותר? אמר להם: בסכום זה קניתיהם 

, במה חשדת בנו? אמר להם: אמרתי שנקלע לחכמים ]מקרה של[ אמרו לו: במטותא ממך
פדיון שבויים ]והיו זקוקים לכסף[ והתביישו לומר לי. אמרו לו: עכשיו ייקח אדוני את 



 השטיחים. אמר להם: כבר מאותה השעה ]שחשבתי שמדובר במקרה של פדיון שבויים[
 התייחסי אליהם כאל צדקה ]ובעצם כבר וויתרתי עליהם[.

התייחסות  -. אמרו לו: דייך שאתה מגן בזכותך על כל העיר ]שבה אתה גר רבא קינא באביי
 למסורת שמובאת קודם לכן בגמרא[.

  ב עמוד כא דף תענית מסכת אגדות חידושי א"מהרש

 ובעי דאביי דעתיה חלשא דהוה לפרש נראה'. כו עבדי מצית לא ל"א אומנא דאבא משום
 מצית דלא ל"וא כן לעשות כ"ג הוא ורצה מעובדיה טפי שהם אומנא דאבא בעובדי לידע

 שהוא אומנא להיות לו אפשר היה דלא כיון דאביי דעתיה נייחא ובהכי' כו כעובדיה למיעבד
 :הישיבה ראש היה

  ב עמוד כא דף תענית מסכת אורה קרן

 מעשיהם בשביל כי, דרקיע ממתיבתא שלמא להו אתי דהוי צדיקי תלתא הני ענין הוא זה
 מחמת אומנא אבא ולזה, מלמעלה שלמא להו אתי זה בשכר בעולם שלום שהרבו הטובים

 יבאו שלא לחוד ונשיא לחוד גברא מחית דהוי, השלום ריבוי מעין שהם הגדולים מעשיו
, יוסף כמעשה, השלום ריבוי גורמים הם אלו ומעשיו, בה נסתכל לא וגם, עבירה לדבר

 שלמא ליה אתי דהוי זכה לזה, שלום ברית לו ניתן ברית על שקינא שבשביל פנחס ומעשה
, עלייהו גם אתי הוי למעלה השלום שנתרבה עת שבכל זכו הם ורבא ואביי, יומא כל מרקיע

', כו בשלום בואי השבח כאמור, בעולם השלום רביית עת היא דשבתא יומא במעלי כי וידוע
 הם בו ושתיה האכילה דכיפורי יומא מעלי וכן, לאביי שלמא ליה אתי הוי הזאת ובעת

 לרבא שלמא ליה אתי הוי ואז, כנודע והעולם השלום תקוני

  א עמוד כב דף תענית מסכת אמת שפת

 כפל לשלם מ"ע' אפי תגנובו לא בכלל זה אין למה לתמוה יש ושקלינהו כרכינהו' בגמ
 לא הכא כ"משא גניבה בכלל היא מהם שנחסר הבעלים שיתוודעו כשרוצה דדוקא ואפשר

 לדינא ע"וצ, שרי להכי ממנו שנגנב לו שנתוודע קודם לו החזירו והם לו שיתוודע זמן' הי
 במאי אותו שאלו ז"ע שהרי ממנו לגנוב שרוצין סבור' הי לו שהודיעו זו דבשעה בפרט

 לא על לעבור רשאין וכי מובן אין להו איקלע שבוים פדיון אמינא תשובתו וגם, חשדתינן
 אומנא אבא של דדרכו דכיון' בגמ אחר' פי א"ה דמסתפינא ולולי, שבוים פדיון לצורך תגנוב

 נתן לשכוב מה על להם ואין עניים שהם אותם שהכיר ל"י עני לחולה רפואות משלו ליתן' הי
 אותם למכור לא רק הוא ושלהם עליהם לשכוב להם' שיהי בוסתרקי אותם לחלוטין להם

 הא ז"ולפ להם נזדמן שבוים פדיון דשמא השיב והוא אותם לחשוד מקום' הי ולכן בשוק
 לשכוב להם כשנתן בלילה תיכף היינו לצדקה דעתי אסחתינהו שעתא מההיא להו דאמר

 :ע"וצ לנסותו רק באו שלא ממנו לקבלם רצו שלא רק זאת ידעו הם וגם

 


