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, זה ע� זה שמצטרפי� לא. ילכו � החדש את שראו ובנו אב
 רבי. אחר ע� השני יצטר� � מה� אחד יפסל שא� אלא

 לעדות כשרי� � הקרובי� וכל ובנו אב: אומר שמעו�
 את שראה הרופא בטוביה מעשה: יוסי רבי אמר. החדש

 וקבלו, משוחרר ועבדו ובנו הוא �בירושלי דשוהח
 בית לפני וכשבאו ,עבדו את ופסלו בנו ואת אותו הכהני�

  . בנו את ופסלו, עבדו ואת אותו קבלו � די�
 רב ליה אמר. שמעו� 'כר הלכתא: רבא בר חנ� רב אמר
 אמרת ואת, ומעשה ,יוסי רבי: רבא בר חנ� לרב הונא

 אמרית אי�סגי זמני� והא: לו אמר? שמעו� כרבי הלכתא
 �? מידי ולא לי אמר ולא, שמעו� 'כר הלכתא דרב קמיה
: ליה אמר �. אפכא ליה אמר �? תנית היכי: ליה אמר

  . מידי ולא ל! אמר לא הכי משו�
  א"ב ע"משנה וגמרא בראש השנה כ

  
, שמעו�' חידה סתומה לפנינו רב חנ� אמר הלכתא כר

 ושאל אותו רב, כלומר אב וב� כשרי� לעדות החודש
יוסי מוסר לנו עובדא שהבית די� פסלו את ' הונא ה� ר

ענה רב חנ� ה� הרבה פעמי� אמרתי לפני , בנו ומעשה רב
שאל רב הונא אותו , שמעו� ולא הגיב' רב שההלכה כר
ענה רב חנ� שניתי לפני רב להיפו�  ,?שוב היכי תנית

ובכ� , שמעו� הוא הפוסל אב וב� לעדות החודש' כלומר דר
ש "במשנה זו שינוי גירסא שמהפכת דברי רבידעו שיש 

הרי ' יוסי למה התנצל באמרו זימני� סגיאי� כו' לדברי ר
 להלכה דעתו מכוונת ע� דעת רב הונא ולא עוד אלא ? 

' יוסי בעל המעשה כי א� ר' לפי מה ששנה הוא ה� אי� ר
' ובכ� מיד כאשר תמה רב הונא על דבריו ואמר ר, שמעו�

ש "בנו ואי� אתה אומר הלכתא כריוסי ומעשה שפסלו 
' היה לו להגיב מיד כי זה לא נכו� לפי מה ששנה הוא ר

 שמעו� הוא בעל המעשה ?  
  

א "ד ע"כעיו ריב דברי� זה שנינו עוד בבבא בתרא ס
עקיבא ' צרי� ליקח לו דר� דברי ר' המוכר את הבית כו

�ה "ש� ס' ובגמ, וחכמי� אומרי� אינו צרי� ליקח לו דר
ורב , יתמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמי�א א"רע

' ירמי' ל ר"א, ע"ירמיה בר אבא אמר שמואל הלכה כר
א לרב הונא והא זמני� סגיאי� אמריתה קמיה דרב "ב

ל היכי "א, עקיבא ולא אמר לו ולא מידי' הלכתא כר
משו� הכי לא אמר ל� ) ל"א(, ל איפכא תנינא"א ,?תניתה

� ש� לפרש באמרו א� "וכבר התלבט הרשב, ולא מידי
, היה יודע שאי� רב הונא שונה כמותו לא היה לו לתמוה
דהיינו ה� דבי� לרב הונא בי� לרב ירמיה הלכתא דבעי� 

 רעה מוכר .  
  

בררתי שתכנית רבינו הקדוש ' פרק ה אמנ� בפני�
בסדורו היה לחתו� בדברי מי שהכריעו בבית ועדו 

ונות ולבסו% בראשונה הובאו דעות ש, שההלכה כמותו
והנה בה� דראש השנה מובאת , טבע הדעה שהסכימו לה

יוסי ועובדא ' שמעו� ואחרי כ� דברי ר' מקוד� דעת ר
יוסי ולכ� שאל ' מוכח שרבי ובית דינו הכריעו כר, שמסר

ב זימני� על זה השי, שמעו�' � תכריע אתה כראותו אי
ש ולא אמר לי ולא "סגיאי� אמרית קמיה דרב שהלכה כר

ש שאב ובנו "משמע שג� רב הסכי� שהלכה בזה כר, מידי
ענה רב  ,?שאל אותו היכי תנית, כשרי� לעדות החודש

יוסי בעל המעשה ' חנ� שבמשנתנו הובאו מקוד� דברי ר
מוכח מזה שרבי הכריע כמותו , שמעו�' ואחרי כ� דברי ר

לפנינו , כמו כ� בה� דבבא בתרא, ורה רב כוותיהולכ� ה
וחכמי� , עקיבא' במשנה וצרי� ליקח לו דר� דברי ר

ת� רבי בדעת מדח, לו דר�אומרי� אינו צרי� ליקח 
אבל רב ירמיה תני , הרבי� מוכח שדעת היחיד נתבטלה

' ר –ואחרי כ�  –מקוד� אינו צרי� ליקח לו דר� , איפכא
י ראה "כמו שהיא בכת(דר�  עקיבא אומר צרי� ליקח לו

עקיבא הרי ' ומדסת� רבי בדברי ר, )דקדוקי סופרי� ש�
  .רעה כדבריו ראה בפני�כזו היא ה

  

' ב א אמר רבא מא� תנא טלית ר"וראה בבא מציעא נ
, אביי אמר טלית עד שתות מחיל אינש, שמעו� הוא

והרי אי אפשר , ש"ברא' % איפכא וע"ש גירסת הרי"ובגה
ש הוא ורבא "מר אביי מא� תנא טלית רלהגיד שגרס א

ש משו� "% פוסק כר"אמר עד שתות מחיל אינש שה� הרי
מבואר איפוא , ש"דהלכתא כרבא דאמר מא� תנא טלית ר

היינו שמחלי% סדר המאמרי� " איפכא"שבנקט� דגרס 
מקוד� הובא מאמרו של אביי עד שתות מחיל אינש 
 ובאחרונה דברי רבא ונסתמה הלכה כמותו וראה

  .% ש�"בהגהותי לרי
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 להשיב לו' הי ומעשה י"מר' לי כדמקשה מיד לו השיב לא דאמאי י"פ' בס ותמה' כו תנית איפכא תנית היכי 'בגמ ש�
 אמר ק"דת ש"ור ק"דת בפלוגתא איפכא דתני פ"דה אמינא הוי ל"ז י"רש' פי ולולי .בקושיא שהניח ש"ע הוא דאיפכא
 עבדו את ופסלו בנו ואת אותו קיבלו ד"דב איפכא כ"ג מעשה י"ר מייתי ועלה שמצטרפי� לא אמר ש"ור להצטר� שיבואו

 איפכא ש"דר משו�' לי דשתיק דרב לו והשיב יוסי' ור המעשה נגד ש"כר פסק נמי גירסתו לפי' אפי כ"וא .שלנו כגירסא דלא
  :ל"כנ תני איפכא נמי והמעשה תני
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 ובנו הוא בירושלי� דשוהח את שראה הרופא בטוביה מעשה י"רא. דשוהח לעדות כשרי� הקרובי� וכל ובנו אב א"שר
נראה שתפקיד אלו הכהני� בעיבור החודש היתה להכי� עדי . 'כו עבדו את ופסלו בנו ואת אותו הכהני� וקבלו, משוחרר ועבדו

ומוב� שלא יכלה להיות , פ שלא ראו יאמרו שראו"א כי מאיימי� על העדי� שאע"ע' ששנינו לעיל כ, החודש ולהתאימ� לחושבנא דרבנ�
ובכ� בטר� ... ד יגידו לה� העידו כי כ� ראית�"כזאת במושב הבית די� עצמו דהוי כחוכא ואטלולא א� העדי� יאמרו שלא ראו והב

וה� ה� שהזדקקו לשמוע מה בפי טוביה , ד"ד התעניינו בה� הכהני� לדעת מה בפיה� א� יתאי� לחשבו� הב"שבאו העדי� לפני הב
  .הרופא והבאי� עמו


