דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת בבא מציעא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

21.7.3
)כמה ככרין דנרד למרי דיכי( )  86aאמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן( 85a

.1
.2
.3
.4
.5
.6

וּמפִּ י ז ֶַרע ז ְַרעֲ אָמַ ר ה' מֵ עַ ָתּה וְ עַ ד ע ֹולָם:
וּמפִּ י ז ְַרעֲ ִ
וּדבָ ַרי אֲ ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי בְּ פִ י א יָמוּשׁוּ ִמפִּ י ִ
רוּחי אֲ ֶשׁר עָ לֶי ְ
יתי או ָֹתם אָמַ ר ה' ִ
וַאֲ נִ י זֹאת בְּ ִר ִ
ִמי הָ ִאישׁ הֶ ָחכָם וְ יָבֵ ן אֶ ת זֹאת וַאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר פִּ י ה' אֵ לָיו וְ יַגִּ ָדהּ עַ ל מָ ה אָבְ ָדה הָ ֶ
אָרץ נִצְּ ָתה כַ ִמּ ְדבָּ ר ִמבְּ לִ י עֹבֵ ר :ירמיהו פרק ט פסוק יא
ַויֹּאמֶ ר ה' עַ ל עָ זְבָ ם אֶ ת תּו ָֹר ִתי אֲ ֶשׁר נ ַ
ָת ִתּי לִ פְ נֵיהֶ ם וְ א ָשׁ ְמעוּ בְ קוֹלִ י וְ א הָ לְ כוּ בָ הּ :ירמיהו פרק ט פסוק יב
בְּ לֵב נָבוֹן ָתּנוּחַ חָ כְ מָ ה ְ
וּב ֶק ֶרב כְּ ִסילִ ים ִתּוָּ דֵ עַ  :משלי פרק יד פסוק לג
ָקטֹן וְ גָדוֹל ָשׁם הוּא וְ עֶ בֶ ד חָ פְ ִשׁי מֵ אֲ ֹדנָיו :איוב פרק ג פסוק יט
עַ ד אָבוֹא אֶ ל ִמ ְק ְדּ ֵשׁי אֵ ל אָבִ ינָה לְ אַחֲ ִר ָ
יתם :תהלים פרק עג פסוק יז

ישעיהו נט:כא

אגדות
a
) (v. 1תלמידי חכמים Value of having 3 consecutive generations of
i
 who fasted (multiple fasts) in order to achieve some greatness in their scholarshipחכמים Tangents: stories of
b Homily: on v. 2-3 – reason for destruction of Land
c
” being “noisyע"ה  who is a son of anת"ח Homily: on v. 4: reason for
 as a result of humilityתורה d Homily: on v. 5: greatness in
e
גדולים מעשי חייא – ר' חייא Story: of the great deeds of
f
) (v. 6הוראה– ר' אשי ורבינא ,משנה  forר' ור' נתן – ) and demarcation of canonicityשמואל ירחינאה( ’s doctorרבי Story: of
רבה בר נחמני g Story: death of
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