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פד.
◊О?פגע ביה אליהו, אמר ליה: עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה

אמר ליה: מאי אעביד? הרמנא דמלכא הואִ Оפד.

אמר ליה: אבוך ערק לאסיא, את ערוק ללודקיא.Оפד.

О◊פד.
כי הוו מקלעי רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון בהדי הדדי הוה עייל בקרא דתורי 

בינייהו, ולא הוה נגעה בהו.

אמרה להו ההיא מטרוניתא: בניכם אינם שלכםִ ¿◊פד.

אמרו לה: שלהן גדול משלנו.!פד.

ִ ¿פד. כל שכן

איכא דאמרי, הכי אמרו לה: (שופטים ח') כי כאיש גבורתו.!◊פד.

איכא דאמרי, הכי אמרו לה: אהבה דוחקת את הבשר.!◊פד.

ולמה להו לאהדורי לה? והא כתיב (משלי כו) אל תען כסיל כאיולתוִ ¿פד.

שלא להוציא לעז על בניהם.!◊פד.

אמר רבי יוחנן: איבריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי כחמת בת תשע קבין.[רבי יוחנן]Оפד.

אמר רב פפא: איבריה דרבי יוחנן כחמת בת חמשת קבין[רב פפא]Оפד.

ואמרי לה בת שלשת קבין.Оפד.

דרב פפא גופיה כי דקורי דהרפנאי.Оפד.

אמר רבי יוחנן: אנא אשתיירי משפירי ירושלים.[רבי יוחנן]О◊פד.

Оפד.

האי מאן דבעי מחזי שופריה דרבי יוחנן, נייתי כסא דכספא מבי סלקי, ונמלייה פרצידיא דרומנא 
סומקא, ונהדר ליה כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא, ההוא זהרורי ־ מעין 

שופריה דרבי יוחנן.

איני?¿פד.

והאמר מר:¿▀◊פד.
שופריה דרב כהנא מעין שופריה דרבי אבהו, שופריה דרבי אבהו מעין שופריה דיעקב אבינו, שופריה 

דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון.

ואילו רבי יוחנן לא קא חשיב ליהִ ¿פד.

שאני רבי יוחנן, דהדרת פנים לא הויא ליה.!◊פד.

[רבי יוחנן]О◊פד.
רבי יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי טבילה, אמר: כי סלקן בנות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי, כי היכי 

דלהוו להו בני שפירי כוותי, גמירי אורייתא כוותי.

לא מסתפי מר מעינא בישא?אמרו ליה רבנן:¿פד.

אמר להו:[רבי יוחנן]!◊פד.
אנא מזרעא דיוסף קאתינא, דלא שלטא ביה עינא בישא. דכתיב (בראשית מט) בן פרת יוסף בן פרת 

עלי עין

אל תקרי עלי עין אלא עולי עין.ואמר רבי אבהו:!▀◊פד.

רבי יוסי בר חנינא:!◊פד.
מהכא: (בראשית מח) וידגו לרב בקרב הארץ, מה דגים שבים מים מכסים אותם, ואין העין שולטת בהן 

־ אף זרעו של יוסף אין העין שולטת בהן.

יומא חד הוה קא סחי רבי יוחנן בירדנא, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריהО◊פד.

אמר ליה: חילך לאורייתאִ [רבי יוחנן]Оפד.

אמר ליה: שופרך לנשיִ [ריש לקיש]Оפד.
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אמר ליה: אי הדרת בך ־ יהיבנא לך אחותי, דשפירא מינאי.О◊פד.

קביל עליה.Оפד.

בעי למיהדר לאתויי מאניה ־ ולא מצי הדר.О◊פד.

אקרייה ואתנייה, ושוייה גברא רבא.О◊פד.

Оפד.
יומא חד הוו מפלגי בי מדרשא: הסייף והסכין והפגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלין 

טומאה ־ משעת גמר מלאכתן

ומאימתי גמר מלאכתן? רבי יוחנן אומר: משיצרפם בכבשן[רבי יוחנן]▀♦◊פד.

משיצחצחן במים.ריש לקיש:▀♦◊פד.

אמר ליה: לסטאה בלסטיותיה ידעִ [רבי יוחנן]О◊פד.

אמר ליה: ומאי אהנת לי? התם רבי קרו לי, הכא רבי קרו לי.[ריש לקיש]О◊פד.

אמר ליה: אהנאי לך דאקרבינך תחת כנפי השכינה.[רבי יוחנן]Оפד.

חלש דעתיה דרבי יוחנן, חלש ריש לקיש.О◊פד.

אתאי אחתיה קא בכיא, אמרה ליה: עשה בשביל בניִ О◊פד.

אמר לה: (ירמיהו מ"ט) עזבה יתמיך אני אחיה.Оפד.

עשה בשביל אלמנותיִ Оפד.

אמר לה: (ירמיהו מ"ט) ואלמנותיך עלי תבטחו.Оפד.

נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש, והוה קא מצטער רבי יוחנן בתריה טובא.О◊פד.

אמרו רבנן: מאן ליזיל ליתביה לדעתיה ־ ניזיל רבי אלעזר בן פדת, דמחדדין שמעתתיה.Оפד.

אזל יתיב קמיה, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן אמר ליה: תניא דמסייעא לך.[רבי אלעזר בן פדת]О◊פד.

[רבי יוחנן]О◊פד.

אמר: את כבר לקישא? בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא ־ הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא, 
ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעתא. ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו לא 

ידענא דשפיר קאמינא?

О◊פד.
הוה קא אזיל וקרע מאניה, וקא בכי ואמר: היכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוה קא צוח עד 

דשף דעתיה מיניה.

בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.О◊פד.

פד:
◊О[רבי אלעזר ברבי שמעון].ואפילו הכי לא סמך רבי אלעזר ברבי שמעון אדעתיה, קביל עליה יסורי

באורתא הוו מייכי ליה שיתין נמטי, לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא.Оפד:

Оפד:
למחר עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא, ואכיל להו וברי. ולא הות שבקא ליה דביתהו למיפק לבי 

מדרשא, כי היכי דלא לדחקוהו רבנן.

באורתא אמר להו: אחיי ורעי בואִו בצפרא אמר להו: זילו, מפני ביטול תורה.О◊פד:

О◊פד:
יומא חד שמעה דביתהו, אמרה ליה: את קא מייתית להו עילויך, כלית ממון של בית אבִא אימרדה, 

אזלה לבית נשא.

О◊פד:
סליקו ואתו הנך שיתין ספונאי, עיילו ליה שיתין עבדי כי נקיטי שיתין ארנקי, ועבדו ליה שיתין מיני 

לפדא, ואכיל להו.

יומא חד אמרה לה לברתה: זילי בקי באבוך מאי קא עביד האידנא.Оפד:

אתיא, אמר לה: זילי אמרי לאמך, שלנו גדול משלהם.О◊פד:
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קרי אנפשיה (משלי לא) היתה כאניות סוחר ־ ממרחק תביא לחמה.О◊פד:

אכל ושתי וברי נפק לבי מדרשא. אייתו לקמיה שיתין מיני דמא ־ טהרינהו.О◊פד:

הוה קא מרנני רבנן ואמרי: סלקא דעתך לית בהו חד ספק?Оפד:

אמר להו: אם כמותי הוא ־ יהיו כולם זכרים, ואם לאו ־ תהא נקבה אחת ביניהם.Оפד:

היו כולם זכרים, ואסיקו להו רבי אלעזר על שמיהО◊פד:

כמה פריה ורביה ביטלה רשעה זו מישראל.תניא אמר רבי:▀◊פד:

О◊פד:
כי הוה קא ניחא נפשיה אמר לה לדביתהו: ידענא בדרבנן דרתיחי עלי ולא מיעסקי בי שפיר, אוגנין 

בעיליתאי ולא תדחלין מינאי.

רבי שמואל בר נחמני:Оפד:

אישתעיא לי אימיה דרבי יונתן, דאישתעיא לה דביתהו דרבי אלעזר ברבי שמעון: לא פחות מתמני 
סרי, ולא טפי מעשרין ותרין שנין אוגניתיה בעיליתא. כי הוה סליקנא מעיננא ליה במזייה, כי הוה 

משתמטא ביניתא מיניה הוה אתי דמא. יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה, חלש דעתאי. איתחזי 
לי בחלמא, אמר לי: לא מידי הוא, יומא חד שמעי בזלותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי.

О◊פד:
כי הוו אתו בי תרי לדינא הוו קיימי אבבא, אמר מר מילתיה, ומר מילתיה, נפיק קלא מעיליתיה ואמר: 

איש פלוני אתה חייב, איש פלוני אתה זכאי.

יומא חד הוה קא מינציא דביתהו בהדי שבבתא, אמרה לה: תהא כבעלה שלא ניתן לקבורהִ О◊פד:

אמרי רבנן: כולי האי ודאי לאו אורח ארעאִ О◊פד:

О◊פד:
איכא דאמרי, רבי שמעון בן יוחאי איתחזאי להו בחלמא, אמר להו: פרידה אחת יש לי ביניכם ואי אתם 

רוצים להביאה אצלי.

О◊פד:
אזול רבנן לאעסוקי ביה, לא שבקו בני עכבריא. דכל שני דהוה ניים רבי אלעזר ברבי שמעון בעיליתיה 

לא סליק חיה רעה למתייהו.

О◊פד:
יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה, הוו טרידי, שדרו רבנן לבני בירי ואסקוהו לערסיה, ואמטיוה 

למערתא דאבוה.

אשכחוה לעכנא דהדרא לה למערתא, אמרו לה: עכנא עכנא פתחי פיך ויכנס בן אצל אביֹו פתח להו.Оפד:

שלח רבי לדבר באשתו[רבי]О◊פד:

שלחה ליה: כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בו חול?О◊פד:

תמן אמרין: באתר דמרי ביתא תלא זייניה, כולבא רעיא קולתיה תלא.О◊פד:

שלח לה: נהי דבתורה גדול ממני, אבל במעשים טובים מי גדול ממני?О◊פד:

שלחה ליה: בתורה מיהא גדול ממך ־ לא ידענא, במעשים ־ ידענא, דהא קביל עליה יסורי.О◊פד:

בתורה מאי היא?^פד:

О!◊פד:
דכי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי, יתבי קמייהו רבי אלעזר ברבי 

שמעון ורבי אארעא, מקשו ומפרקו.

О!◊פד:
[רבן שמעון בן גמליאל 

ורבי יהושע בן קרחה]
אמרי: מימיהן אנו שותים והם יושבים על גבי קרקע?

עבדו להו ספסלי, אסקינהו.О!פד:

אמר להן רבן שמעון בן גמליאל: פרידה אחת יש לי ביניכם, ואתם מבקשים לאבדה הימני?О!פד:

אחתוהו לרבי.О!פד:

אמר להן רבי יהושע בן קרחה: מי שיש לו אב יחיה, ומי שאין לו אב ימות?О!◊פד:

אחתוהו נמי לרבי אלעזר ברבי שמעוןО!◊פד:

חלש דעתיה. אמר: קא חשביתו ליה כוותי?О!◊פד:

Talmyd Navigator עמוד 3 בבא מציעא פד



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא מציעא-השוכר את הפועלים
מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

О!◊פד:

עד ההוא יומא, כי הוה אמר רבי מילתא ־ הוה מסייע ליה רבי אלעזר ברבי שמעון, מכאן ואילך, כי הוה 
אמר רבי יש לי להשיב, אמר ליה רבי אלעזר ברבי שמעון: כך וכך יש לך להשיב, זו היא תשובתך, 

השתא היקפתנו תשובות חבילות שאין בהן ממש.

חלש דעתיה דרבי, אתא אמר ליה לאבוה.О!פד:

אמר ליה: בני, אל ירע שהוא ארי בן ארי, ואתה ארי בן שועל.[רבן שמעון בן גמליאל]О!◊פד:

שלשה ענוותנין הן, ואלו הן: אבא, ובני בתירה, ויונתן בן שאול.והיינו דאמר רבי:▀◊פד:
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