דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת בבא מציעא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
21.7.2
)ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה( )  85aאמר רבי יוחנן( 84a
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בֵּ ן פֹּ ָרת יוֹסֵ ף בֵּ ן פֹּ ָרת עֲ לֵי עָ יִן בָּ נוֹת צָ עֲ ָדה עֲ לֵי שׁוּר :בראשית פרק מט פסוק כב
אַב ָרהָ ם וְ י ְִצ ָחק וְ י ְִדגּוּ ָלרֹב בְּ ֶק ֶרב
הַ מַּ לְ אָ הַ גֹּ אֵ ל אֹ ִתי ִמכָּל ָרע יְבָ ֵר אֶ ת הַ נְּ עָ ִרים וְ י ִָקּ ֵרא בָ הֶ ם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם אֲ בֹ ַתי ְ
עָ זְבָ ה יְתֹ מֶ י אֲ ִני אֲ חַ יֶּה וְ אַלְ ְמנֹ ֶתי עָ לַי ִתּבְ טָ חוּ :ירמיהו פרק מט פסוק יא
הָ י ָ
ְתה כָּ אֳ נִ יּוֹת סוֹחֵ ר ִממֶּ ְרחָ ק ָתּ ִביא ל ְַחמָ הּ :משלי פרק לא פסוק יד
ַויֹּאמֶ ר אֵ לָיו אַל ִתּ ָירא כִּ י א ִת ְמצָ אֲ יַד ָשׁאוּל אָבִ י וְ אַ ָתּה ִתּ ְמ עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וְ אָנֹ כִ י אֶ ְהיֶה לְּ לְ ִמ ְשׁנֶה וְ גַם ָ
שׁאוּל אָבִ י יֹדֵ עַ כֵּן :שמואל א כג:יז
טוֹב ה' ַלכֹּל וְ ַרחֲ מָ יו עַ ל כָּל מַ עֲ ָשׂיו :תהלים פרק קמה פסוק ט
פְּ ִרי צַ ִדּיק עֵ ץ חַ יִּים וְ ֵקחַ נְ פָ שׁוֹת ָחכָם :משלי פרק יא פסוק ל
ָלכֵן כֹּה אָמַ ר ה' ִאם ָתּשׁוּב ַואֲ ִשׁיבְ לְ פָ נַי ַתּעֲ מֹ ד וְ ִאם תּוֹצִ יא י ָָקר ִמזּ ֹולֵל כְּ פִ י ִת ְהיֶה יָשֻׁ בוּ הֵ מָּ ה אֵ לֶי וְ אַ ָתּה א ָתשׁוּב אֲ לֵיהֶ ם :ירמיהו טו:יט

הָ ֶ
אָרץ :בראשית פרק מח פסוק טז

אגדות
a
ר' שמעון בן לקיש  andר' יוחנן the story of
i
) (vv. 1-2ר' יוחנן Introduction: the beauty of
’s “conversion”, the marriage, the insult, the tragedy (v. 3) andר"ל ii The story: meeting at the river,
ר' יוחנן , the subsequent depression and death ofר"ל iii The death: of
 and his self-initiated afflictions for the death of the launderer (above) - v. 4ר' אלעזר בר שמעון b Back to:
i
)’s fatherרבי( רשב"ג  and the self-deprecation ofרבי Subsequently: his relationship with
1
: 3 humble people in the worldרבי
)(a) father (correct
)סנהדרין  was greater and appointed him head ofהלל  – perhaps not; they saw thatפסחים סו (.בני בתירה )(b
)דוד  (v. 5 – perhaps not, as he saw that everyone was followingיונתן בן שאול )(c
2
): accepted afflictions on himself as well (v. 6רבי
) (v. 7רבי ’s son: who ended up studying in front ofראב"ש ii
1
’s teaching this boyרבי : applied v. 8 toר' יוחנן
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