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◊ ▀
עה.

◊ ▀

רב אחא בר יעקב:

עה.

◊ ▀

רבה א"ר יוחנן:

עה.

◊ ▀

ואמר רבה א"ר יוחנן:

עה.

◊ ▀

ר' שמואל בר נחמני:

עה.

◊

עה.

]דיתיב רבי יוחנן וקא
דריש[:

▀

בבא בתרא-המוכר את הבית
מימרא

מאן דאמר
כי אתא רב דימי אמר
רבי יוחנן:

:מקראkey-

בשעה שלויתן רעב ־ מוציא הבל מפיו ומרתיח כל מימות שבמצולה ,שנאמר) :איוב מ"א( ירתיח כסיר
מצולה ֹ ואלמלא מכניס ראשו לגן עדן ־ אין כל בריה יכולה לעמוד בריחו ,שנאמר) :איוב מ"א( ים ישים
כמרקחה ֹ ובשעה שצמא ־ עושה תלמים תלמים בים ,שנאמר) :איוב מ"א( אחריו יאיר נתיב.
אין תהום חוזר לאיתנו עד שבעים שנה ,שנאמר) :איוב מ"א( יחשוב תהום לשיבה ,ואין שיבה פחותה
משבעים.
עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן ,שנאמר) :איוב מ'( יכרו עליו חברים ,ואין כרה
אלא סעודה ,שנאמר) :מלכים ב' ו'( ויכרה להם כרה גדולה ויאכלו וישתו ,ואין חברים אלא תלמידי
חכמים ,שנאמר) :שיר השירים ח'( היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני ֹ והשאר מחלקין
אותו ועושין בו סחורה בשוקי ירושלים ,שנאמר) :איוב מ'( יחצוהו בין כנענים ,ואין כנענים אלא
תגרים ,שנאמר) :הושע י"ב( כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב .ואי בעית אימא ,מהכא) :ישעיהו כ"ג(
אשר סוחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ.
עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן ,שנא') :איוב מ'( התמלא בסוכות עורוֹ זכה ־
עושין לו סוכה ,לא זכה ־ עושין לו צלצל ,שנאמר) :איוב מ'( ובצלצל דגים ראשוֹ זכה ־ עושין לו
צלצל ,לא זכה ־ עושין לו ענק ,שנאמר) :משלי א'( וענקים לגרגרותיך ֹ זכה ־ עושין לו ענק ,לא זכה ־
עושין לו קמיע ,שנאמר) :איוב מ'( ותקשרנו לנערותיך ֹ והשאר פורסו הקב"ה על חומות ירושלים וזיוו
מבהיק מסוף העולם ועד סופו ,שנאמר) :ישעיהו ס'( והלכו גוים לאורך ומלכים לנוגה זרחך.
)ישעיהו נח( ושמתי כדכד שמשותיך ־ א"ר שמואל בר נחמני :פליגי תרי מלאכי ברקיעא ,גבריאל
ומיכאל ,ואמרי לה :תרי אמוראי במערבא ,ומאן אינון? יהודה וחזקיה בני רבי חייא ,חד אמר :שוהם,
וחד אמר :ישפה ,אמר להו הקב"ה :להוי כדין וכדין.
)ישעיהו נח( ושעריך לאבני אקדח ־ כי הא דיתיב רבי יוחנן וקא דריש :עתיד הקב"ה להביא אבנים
טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים ,וחוקק בהן עשר על עשרים ומעמידן בשערי ירושלים .לגלג
עליו אותו תלמיד ,השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן ,כולי האי משכחינן? לימים הפליגה ספינתו
בים ,חזא מלאכי השרת דיתבי וקא מינסרי אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום
עשרים ,אמר להו :הני למאן? אמרו ליה :שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים .אתא לקמיה דרבי
יוחנן ,אמר ליה :דרוש ,רבי ,לך נאה לדרוש ,כאשר אמרת כן ראיתי .אמר לו :ריק ִא אלמלא )לא(
ראית לא האמנת ,מלגלג על דברי חכמים אתה ,נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות.

עה.

◊

¿ ▀ ♦

מיתיבי]:רבי מאיר[

)ויקרא כ"ז( ואולך אתכם קוממיות ־ רבי מאיר אומר :מאתים אמה ,כשתי קומות של אדם הראשון ֹ

עה.

◊

¿ ▀ ♦

רבי יהודה:

מאה אמה ,כנגד היכל וכתליו ,שנאמר) :תהלים קמ"ד( אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו
כזויות מחוטבות תבנית היכ ִל

!

עה.

עה.

◊ ▀

ואמר רבה א"ר יוחנן:

עשן בחופה למה?

¿

עה.
עה.

כי קאמר ר' יוחנן ־ לכווי דבי זיקא.

◊

רבי חנינא:

!

שכל מי שעיניו צרות בתלמידי חכמים בעולם הזה ,מתמלאות עיניו עשן לעולם הבא.
ואש בחופה למה?

¿

עה.

עתיד הקב"ה לעשות שבע חופות לכל צדיק וצדיק ,שנאמר) :ישעיהו ד'( וברא ה' על כל מכון הר ציון
ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוגה אש להבה לילה כי על כל כבוד חופה ,מלמד שכל אחד ואחד עושה
לו הקדוש ברוך הוא חופה לפי כבודו.

רבי חנינא:

מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו ,אוי לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה .כיוצא
בדבר אתה אומר) :במדבר כ"ז( ונתתה מהודך עליו ־ ולא כל הודך ,זקנים שבאותו הדור אמרו :פני
משה כפני חמה ,פני יהושע כפני לבנה ,אוי לה לאותה בושה ,אוי לה לאותה כלימה.
עשר חופות עשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן ,שנאמר) :יחזקאל כ"ח( בעדן גן אלהים
היית כל אבן יקרה וגו'.

עה.

◊

!

עה.

◊

▀ ♦

רבי חמא ברבי חנינא:

עה.

◊

▀ ♦

מר זוטרא

אחת עשרה ,שנאמר :כל אבן יקרה.

▀

רבי יוחנן:

וגרוע שבכולן זהב ,דקא חשיב ליה לבסוף.

עה.

מאי )יחזקאל כ"ח( מלאכת תופיך ונקביך בך?

^

עה.
עה.

◊

!

רב יהודה אמר רב:

אמר לו הקדוש ברוך הוא לחירם מלך צור :בך נסתכלתי ,ובראתי נקבים נקבים באדם.

עה.

◊

!

ואיכא דאמרי:

הכי קאמר :בך נסתכלתי ,וקנסתי מיתה על אדם הראשון.

^

עה:
עה:

מאי )ישעיהו ד'( ועל מקראיה?

◊

בבא בתרא עה

!

רבה א"ר יוחנן:

לא כירושלים של עולם הזה ירושלים של עולם הבא ,ירושלים של עולם הזה ־ כל הרוצה לעלות
עולה ,של עולם הבא ־ אין עולין אלא המזומנין לה.
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ואמר רבה א"ר יוחנן:

עתידין צדיקים שנקראין על שמו של הקב"ה ,שנאמר) :ישעיהו מ"ג( כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו.

ר' שמואל בר נחמני א"ר
יונתן:

ג' נקראו על שמו של הקב"ה ,ואלו הן :צדיקים ,ומשיח ,וירושלים.

עה:

▀ ▀

צדיקים ,הא דאמרן.

עה:

▀ ▀

משיח ,דכתיב) :ירמיהו כ"ג( וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו.

עה:

▀ ▀

עה:

◊

עה:

◊ ▀

▀

ר' אלעזר:
ואמר רבה א"ר יוחנן:

ושמא תאמר :יש צער לעלות?

¿

עה:

▀

עה:

◊ ▀

ריש לקיש:
▀

עה:

◊

רב פפא:

רבי חנינא בר פפא:

▀

עה:

עה:

ת"ל) :ישעיהו ס'( מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם.

!

עה:

עה:

רבה ,אמר לי ההוא סבא :לדידי חזי לי ירושלים קמייתא ,ותלתא פרסי הויא.

!

עה:

תניא ,א"ר יוסי:

▀

ש"מ :האי עיבא ־ תלתא פרסי מידלי.
בקש הקדוש ברוך הוא לתת את ירושלים במדה ,שנאמר) :זכריה ב'( ואומר אנה אתה הולך ויאמר אלי
למוד את ירושלים לראות כמה רחבה וכמה ארכה ,אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא:
רבש"ע ,הרבה כרכים בראת בעולמך של אומות העולם ־ ולא נתת מדת ארכן ומדת רחבן ,ירושלים
ששמך בתוכה ומקדשך בתוכה וצדיקים בתוכה ־ אתה נותן בה מד ִה מיד) :זכריה ב'( ויאמר אליו רוץ
דבר אל הנער הלז לאמר פרזות תשב ירושלם מרוב אדם ובהמה בתוכה.
עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלם אלף טפף גינואות ,אלף קפל מגדלים ,אלף ליצוי בירניות ,אלף ושני
שילה טוטפראות ,וכל אחת ואחת הויא כצפורי בשלוותה.
אני ראיתי צפורי בשלוותה ,והיו בה מאה ושמונים אלף שווקים של מוכרי ציקי קדירה.
)יחזקאל מ"א( והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים
מאי שלש ושלשים פעמים?

^

עה:

ירושלים ,דכתיב) :יחזקאל מ"ח( סביב שמונה עשר אלף ושם העיר מיום ה' שמה אל תקרי שמה אלא
שמה.
עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש ,כדרך שאומרים לפני הקב"ה ,שנאמר) :ישעיהו ד'( והיה
הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.
עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים ג' פרסאות למעלה ,שנאמר) :זכריה י"ד( וראמה וישבה תחתיה ,מאי
תחתיה? כתחתיה.
וממאי דהאי תחתיה תלתא פרסי הויא?

¿

עה:

:מקראkey-

ר לוי ,אמר רב פפי
משום ר' יהושע דסכני:

אם ג' ירושלים הן ־ כל אחת ואחת יש בה שלשים מדורין למעלה ,אם שלשים ירושלים הן ־ כל אחת
ואחת יש בה שלשה מדורין למעלה.
ספינה ־ רב אמר :כיון שמשך כל שהוא ־ קנה ֹ
לא קנה עד שימשוך את כולה.

עה:

◊

עה:

◊ ▀ ♦

איתמר]:רב[

עה:

◊ ▀ ♦

שמואל:

עה:

¿

!

לימא כתנאי:

עה:

◊

¿ ▀ ♦

]ת"ק[

כיצד במסירה? אחזה בטלפה ,בשערה ,באוכף שעליה ,בשליף שעליה ,בפרומביא שבפיה ,בזוג
שבצוארה ־ קנאה ֹ כיצד במשיכה? קורא לה והיא באה ,או שהכישה במקל ורצתה לפניו ,כיון שעקרה
יד ורגל ־ קנאה ֹ

עה:

◊

¿ ▀ ♦

רבי אחי ,ואמרי לה ר'
אחא:

עד שתהלך מלא קומתה ֹ
לימא ,רב דאמר כתנא קמא ,ושמואל דאמר כרבי אח ִא

¿

עה:
עה:

!

אמר לך רב:

עה:

!

שמואל:

עה:

לימא כהני תנאי ֹ

¿

עה:

◊

בבא בתרא עה

¿ ▀ ♦

אנא דאמרי אפילו לרבי אחא ,עד כאן לא קאמר רבי אחא ־ אלא בבעלי חיים ,דאע"ג דעקרה יד ורגל
בדוכתה קיימא ,אבל ספינה ,כיון דנדה בה פורתא נדה לה כולה ֹ
אנא דאמרי אפי' כתנא קמא ,עד כאן לא קאמר תנא קמא ־ אלא בבעלי חיים ,דכיון דמיעקרא יד ורגל ־
אידך למיעקר קיימא ,אבל ספינה ,אי משיך לה כולה ־ אין ,אי לא ־ לא.

דתניא]:ת"ק[

ספינה נקנית במשיכה
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מאן דאמר
ר' נתן:

:מקראkey-

בבא בתרא-המוכר את הבית
מימרא
ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר.
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