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Haggadot du Talmud

Baba Métsia 85b - 86a - Le livre d'Adam - Traité Baba Metsia

אמר רב חביבא אשתעי לי רב חביבא בר סורמקי חזי ליה ההוא
מרבנן דהוה שכיח אליהו גביה דלצפרא הוו שפירן עיניה

ולאורתא דמיין כדמיקלין בנורא אמרי ליה מאי האי ואמר לי
דאמרי ליה לאליהו אחוי לי רבנן כי סלקי למתיבתא דרקיע
אמר לי בכולהו מצית לאסתכולי בהו לבר מגוהרקא דר' חייא

דלא תסתכל ביה מאי סימנייהו בכולהו אזלי מלאכי כי
סלקי ונחתי לבר מגוהרקא דר' חייא דמנפשיה

סליק ונחית לא מצאי לאוקמא אנפשאי אסתכלי בה אתו תרי
בוטיטי דנורא ומחיוהו לההוא גברא וסמינהו לעיניה למחר

אזלי אשתטחי אמערתיה אמינא מתנייתא דמר מתנינא ואתסאי
אליהו הוה שכיח במתיבתא דרבי יומא חד ריש ירחא הוה

נגה ליה ולא אתא א"ל מאי טעמא נגה ליה למר אמר ליה
אדאוקימנא לאברהם ומשינא ידיה ומצלי ומגנינא ליה וכן

ליצחק וכן ליעקב ולוקמינהו בהדי הדדי סברי תקפי ברחמי
ומייתי ליה למשיח בלא זמניה א"ל ויש דוגמתן בעולם הזה

אמר ליה איכא ר' חייא ובניו גזר רבי תעניתא אחתינהו לר'
חייא ובניו אמר משיב הרוח ונשבה זיקא אמר מוריד הגשם
ואתא מיטרא כי מטא למימר מחיה המתים רגש עלמא אמרי
ברקיעא מאן גלי רזיא בעלמא אמרי אליהו אתיוהו לאליהו
מחיוהו שתין פולסי דנורא אתא אידמי להו כדובא דנורא על
בינייהו וטרדינהו שמואל ירחינאה אסייה דרבי הוה חלש רבי
בעיניה א"ל אימלי לך סמא א"ל לא יכילנא אשטר לך משטר
[א"ל] לא יכילנא הוה מותיב ליה בגובתא דסמני תותי בי סדיה
ואיתסי הוה קא מצטער רבי למסמכיה ולא הוה מסתייעא
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מילתא א"ל לא לצטער מר לדידי חזי לי סיפרא דאדם הראשון
וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים חכים יתקרי ורבי לא יתקרי
ואסו דרבי על ידו תהא רבי ור' נתן סוף משנה רב אשי ורבינא
סוף הוראה וסימנך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם
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