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  קם רבה שחטיה לר' זירא ."" 

  
  ) תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז/ב 1(

רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי איבסום קם רבה שחטיה לרבי זירא למחר בעי רחמי 

ואחייה לשנה אמר ליה ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי אמר ליה לא בכל שעתא ושעתא 

  .מתרחיש ניסא

   ר' זירא

ֵהיִכי ְדָלא ַרִּבי זֵיָרא, ִּכי ָסִליק ְלַאְרָעא ְדיְִׂשָרֵאל, יִָתיב ֵמָאה ַתֲענִיָתא ְּדִלְׁשַּכח ַּתְלמּוָדא ַבְבָלָאה ִמּנֵיּה. ִּכי 

ֵויּה ִמיֵלי ְּדִצּבּוָרא, ְויִָתיב נְִטְרֵדיּה. יִָתיב ֵמָאה ַתֲענִיָתא ַאֲחִרנָיְיָתא ְּדָלא ִליְׁשּכּוב ַרִּבי ֶאְלָעזָר ִּבְׁשנֵיּה, ְונֹוְפִלין ִעּלַ 

א, ָסִליק ְויִָתיב ֵמָאה ַאֲחִרינִי ְּדָלא נְִׁשלֹוט ֵּביּה נּוָרא ְדגֵיִהּנָם. ָּכל ְּתָלִתין יֹוִמין ֲהָוה ָבִדיק נְַפֵׁשיּה, ָׁשגַר ַּתּנּורָ 

ָּבנָן ֵעינָא, ְוִאיַחְרכּו ָׁשֵקיּה, ְוָקרּו ֵליּה, ְקִטינָא ָחִרי6 ְּבגֵַּויּה, ְוָלא ֲהָוה ָׁשְלָטא ֵביּה נּוָרא, יֹוָמא ַחד יְָהבּו ֵביּה רַ 

  יָׁשקֵ 

  נידהמסכת  

בעא מיניה רבי ירמיה מר' זירא לר"מ דאמר בהמה במעי אשה ולד מעליא הוא קבל בה אביה קידושין  

מ אלא מהו למאי נפקא מינה לאיתסורי באחותה למימרא דחיי והאמר רב יהודה אמר רב לא אמרה ר"

  הואיל ובמינו מתקיים אמר רב אחא בר יעקב עד כאן הביאו רבי ירמיה לר' זירא לידי גיחוך ולא גחיך 

  רבה.

רבי ורבי נתן סוף משנה רב אשי ורבינא סוף הוראה וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם 

כא חד גברא ביהודאי דקא דחסא רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה אכלו ביה קורצא בי מלכא אמרו אי

מבטל תריסר אלפי גברי מישראל ירחא בקייטא וירחא בסתוא מכרגא דמלכא שדרו פריסתקא דמלכא 

בתריה ולא אשכחיה ערק ואזל מפומבדיתא לאקרא מאקרא לאגמא ומאגמא לשחין ומשחין לצריפא 

קא דמלכא לההוא ומצריפא לעינא דמים ומעינא דמים לפומבדיתא בפומבדיתא אשכחיה איקלע פריסת

אושפיזא דרבה קריבו תכא קמיה ואשקוהו תרי כסי ודליוה לתכא מקמיה הדר פרצופיה לאחוריה אמרו 

ליה מאי נעביד ליה גברא דמלכא הוא אמר להו קריבו תכא לקמיה ואשקיוהו חד כסא ודליוהו לתכא 

מקמיה ולתסי עבדו ליה הכי ואתסי אמר מידע ידענא דגברא דקא בעינא הכא הוא בחיש אבתריה 

אשכחיה אמר אזלינא מהא אי מקטל קטלו לההוא גברא לא מגלינא ואי נגידי מנגדין ליה מגלינא אתיוהו ו

לקמיה עייליה לאדרונא וטרקיה לבבא באנפיה בעא רחמי פרק אשיתא ערק ואזיל לאגמא הוה יתיב 

ר לבן אגירדא דדקולא וקא גריס קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שע

קודם לבהרת טהור ספק הקדוש ברוך הוא אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא ואמרי מאן 

נוכח נוכח רבה בר נחמני דאמר רבה בר נחמני אני יחיד בנגעים אני יחיד באהלות שדרו שליחא בתריה 

ואויש ביני קני  לא הוה מצי מלאך המות למקרב ליה מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה אדהכי נשב זיקא

  סבר גונדא דפרשי הוא אמר תינח נפשיה דההוא גברא ולא ימסר בידא דמלכותא כי הוה קא ניחא נפשיה 



  

אמר טהור טהור יצאת בת קול ואמרה אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור נפל 

י ורבא וכולהו רבנן פתקא מרקיעא בפומבדיתא רבה בר נחמני נתבקש בישיבה של מעלה נפקו אבי

לאיעסוקי ביה לא הוו ידעי דוכתיה אזלו לאגמא חזו צפרי דמטללי וקיימי אמרי שמע מינה התם הוא 

ספדוהו תלתא יומי ותלתא לילותא נפל פתקא כל הפורש יהא בנידוי ספדוהו שבעה יומי נפל פתקא לכו 

כי רכיב גמלא מהאי גיסא דנהר  לביתכם לשלום ההוא יומא דנח נפשיה דלייה זעפא ודרי לההוא טייעא

פפא ושדייה בהך גיסא אמר מאי האי אמרי ליה נח נפשיה דרבה בר נחמני אמר לפניו רבונו של עולם 

  כולי עלמא דידך הוא ורבה בר נחמני דידך את דרבה ורבה דידך אמאי קא מחרבת ליה לעלמא נח זעפא

  

 נטילת נשמה  ואל אמר משוםשוחט משום מאי חייב רב אמר משום צובע ושמ והשוחטו:: 


