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Haggadot du Talmud

Baba Métsia 85a - Enseigner la Torah aux enfants égarés - Traité Baba
Metsia

איקלע רבי לאתריה דר' טרפון אמר להו יש לו בן לאותו צדיק
שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו וכל זונה
שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתיוהו לקמיה אמר ליה אי

הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה איכא דאמרי נסבה
וגירשה איכא דאמרי לא נסבה כלל כדי שלא יאמרו בשביל זו

חזר זה ולמה ליה כולי האי דאמר רב יהודה אמר רב ואמרי
לה אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ואמרי לה אמר ר'

שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה
זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר אם תשוב ואשיבך לפני

תעמוד וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר
גזירה מבטלה בשבילו שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי
תהיה אמר ר' פרנך אמר ר' יוחנן כל שהוא תלמיד חכם

ובנו תלמיד
חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם
שנאמר ואני זאת בריתי וגו' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע
זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם מאי אמר ה' אמר הקב"ה אני
ערב לך בדבר זה מאי מעתה ועד עולם אמר ר' ירמיה מכאן
ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה רב יוסף יתיב ארבעין
תעניתא ואקריוהו לא ימושו מפיך יתיב ארבעים תעניתא אחריני
ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך יתיב מאה תעניתא אחריני
אתא ואקריוהו לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר
מכאן ואילך לא צריכנא תורה מחזרת על אכסניא שלה
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