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21.7.2 

84a (אמר רבי יוחנן)  85a ( תהיה כפי מזולל יקר תוציא ואם ) 

 

 כב פסוק מט פרק בראשית :ׁשּור ֲעֵלי ָצֲעָדה ָּבנֹות ָעִין ֲעֵלי ֹּפָרת ֵּבן יֹוֵסף ֹּפָרת ֵּבן . 1

 טז פסוק מח פרק בראשית :ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב ָלֹרב ְוִיְדּגּו ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ֲאֹבַתי ְוֵׁשם ְׁשִמי ָבֶהם ְוִיָּקֵרא ַהְּנָעִרים ֶאת ְיָבֵר� ָרע ִמָּכל ֹאִתי ַהֹּגֵאל ַהַּמְלָא� . 2

 יא פסוק מט פרק ירמיהו: ִּתְבָטחּו ָעַלי ְוַאְלְמֹנֶתי� ֲאַחֶּיה ֲאִני ְיֹתֶמי� ָעְזָבה . 3

 יד פסוק לא פרק משלי :ַלְחָמּה ָּתִביא ִמֶּמְרָחק סֹוֵחר ָּכֳאִנּיֹות ָהְיָתה . 4

 יז:כג א שמואל :ֵּכן ֹיֵדעַ  ָאִבי ָׁשאּול ְוַגם ְלִמְׁשֶנה ְּל� ֶאְהֶיה ְוָאֹנִכי ִיְׂשָרֵאל ַעל ִּתְמ�� ְוַאָּתה ָאִבי ָׁשאּול ַיד ִתְמָצֲא� �א ִּכי ִּתיָרא ַאל ֵאָליו ַוֹּיאֶמר . 5

 ט פסוק קמה פרק תהלים :ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלֹּכל ה' טֹוב . 6

 ל פסוק יא פרק משלי :ָחָכם ְנָפׁשֹות ְו�ֵקחַ  ַחִּיים ֵעץ ַצִּדיק ְּפִרי . 7

 יט:טו ירמיהו :ֲאֵליֶהם ָתׁשּוב �א ְוַאָּתה ֵאֶלי� ֵהָּמה ָיֻׁשבּו ִתְהֶיה ְּכִפי ִמּזֹוֵלל ָיָקר ּתֹוִציא ְוִאם ַּתֲעֹמד ְלָפַני ַוֲאִׁשיְב� ָּתׁשּוב ִאם ה' ָאַמר ֹּכה ָלֵכן . 8

 

 

I אגדות  

a the story of ר' יוחנן and ר' שמעון בן לקיש 

i Introduction: the beauty of ר' יוחנן (vv. 1-2) 

ii The story: meeting at the river, ר"ל’s “conversion”, the marriage, the insult, the tragedy (v. 3) and 

iii The death: of ר"ל, the subsequent depression and death of ר' יוחנן 

b Back to: ר' אלעזר בר שמעון and his self-initiated afflictions for the death of the launderer (above) -  v. 4 

i Subsequently: his relationship with רבי and the self-deprecation of רשב"ג (רבי’s father) 

 humble people in the world 3 :רבי 1

(a) father (correct) 

(b)  בני בתירה (.פסחים סו – perhaps not; they saw that הלל was greater and appointed him head of סנהדרין) 

(c) יונתן בן שאול (v. 5 – perhaps not, as he saw that everyone was following דוד)  

 accepted afflictions on himself as well  (v. 6) :רבי 2

ii ראב"ש’s son: who ended up studying in front of רבי (v. 7)  

  s teaching this boy’רבי applied v. 8 to :ר' יוחנן 1


