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מאי קאמר?^יד.

הכי קאמר: שאם בא לחתוך ־ חותך.!יד.

תחלת ספר וסופו ־ כדי לגו�ורמינהי:¿יד.

כדי לגול מאי? אי כדי לגול עמוד, קשיא הקףִ אי כדי לגול הקף, קשי' עמודִ ¿¿יד.

לצדדין קתני.רב נחמן בר יצחק:!יד.

ֹ רב אשי:!יד. כי תניא ההיא ־ בספר תורה

כל הספרים נגללים מתחלתן לסופן, וס"ת נגלל לאמצעיתו, ועושה לו עמוד אילך ואילך.כדתניא:■!יד.

כך היו כותבי ספרים שבירושלים עושין ספריהם.א"ר אליעזר בר' צדוק:▀יד.

אין עושין ספר תורה לא ארכו יותר על הקיפו ולא הקיפו יותר על ארכו.ת"ר:▀יד.

שיעור ס"ת בכמה?שאלו את רבי:^יד.

בגויל ־ ששה.אמר להן: [רבי]!יד.

בקלף בכמה?^יד.

איני יודע.[רבי]!יד.

רב הונא כתב שבעין ספרי דאורייתא, ולא איתרמי ליה אלא חד.Оיד.

רב אחא בר יעקב כתב חד אמשכיה דעיגלי ואיתרמי ליה, יהבו ביה רבנן עינייהו ונח נפשיה.Оיד.

¿יד.
אמרו ליה רבנן לרב 

המנונא:
כתב רבי אמי ד' מאה ספרי תורה.

דילמא (דברים ל"ג) תורה צוה לנו משה כתב.אמר להו:[רב המנונא]!יד.

נטע ר' ינאי ארבע מאה כרמי.א"ל רבא לר' זירא:¿יד.

דילמא שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב.א"ל: [ר' זירא]!יד.

מיתיבי: [ר' מאיר]♦▀¿◊יד.
ארון שעשה משה, אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו, באמה בת ששה טפחיםֹ 

 ֹ והלוחות, ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה, מונחות כנגד ארכו של ארון

[ר' מאיר]▀¿יד.

כמה לוחות אוכלות בארון? שנים עשר טפחים, נשתיירו שם שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל 

זה וחציו לכותל זה ־ נשתיירו שם שני טפחים שבהן ספר תורה מונח, שנאמ': (מלכים א' ח') אין בארון 

רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה [וגו']ֹ מאי אין בארון רק? מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט 

 ֹ אחר מיעוט אלא לרבות ס"ת שמונח בארון

[ר' מאיר]▀¿יד.

פירנסת ארון לארכו, צא ופרנס ארון לרחבו: כמה לוחות אוכלות בארון? ששה טפחים, נשתיירו שם 

שלשה טפחים, צא מהן טפח, חציו לכותל זה וחציו לכותל זה ־ נשתיירו שם שני טפחים, שלא יהא 

ספר תורה נכנס ויוצא כשהוא דחוק, דברי ר"מ.

[ר' יהודה]♦▀¿◊יד.
באמה בת חמשה טפחיםֹ והלוחות, ארכן ששה ורחבן ששה ועביין שלשה, מונחות באורכו של ארוןֹ 

 ֹ כמה לוחות אוכלות בארון? שנים עשר טפחים, נשתייר שם חצי טפח, אצבע לכותל זה ואצבע לכותל זה

[ר' יהודה]▀¿יד.

פירנסת ארון לארכו, צא ופרנס ארון לרחבו: כמה לוחות אוגדות בארון? ששה טפחים, נשתייר שם 

טפח ומחצה, צא מהן חצי טפח, אצבע ומחצה לכותל זה ואצבע ומחצה לכותל זה ־ נשתייר שם טפח 

שבו עמודין עומדין, שנאמר: (שיר השירים ג') אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה 

כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן וגו'ֹ

[ר' יהודה]▀¿יד.

וארגז ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח מצדו, שנאמר: (שמואל א' ו') ואת כלי הזהב 

אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלךֹ ועליו ס"ת מונח, שנאמר: (דברים 

ל"א) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה', מצד הוא מונח ולא בתוכו,

ֹ [ר' יהודה]▀¿◊יד. ומה אני מקיים אין בארון רק? לרבות שברי לוחות שמונחים בארון

יד:
◊¿¿

ואי ס"ד ס"ת הקיפו ו' טפחים, מכדי כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח, וכיון דלאמצעיתו 

נגלל, נפיש ליה מתרי טפחא רווחא דביני ביני, בתרי פושכי היכי יתיב?

ספר עזרה לתחלתו הוא נגלל.רב אחא בר יעקב:!◊יד:

ואכתי תרי בתרי היכי יתיב?¿יד:

Talmud Navigator עמוד 1 בבא בתרא יד



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 בתרא-השותפין

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

דכריך ביה פורתא וכרכיה לעיל.רב אשי:!◊יד:

ור' יהודה, מקמי דליתי ארגז, ספר תורה היכי הוה יתיב?¿יד:

דפא הוה נפיק מיניה ויתיב עילוה ספר תורה.!יד:

ור"מ האי מצד ארון מאי עביד ליה?¿יד:

ההוא מיבעי ליה, דמתנח ליה מצד ולא מתנח ביני לוחי, ולעולם בגויה מן הצד.[רבי מאיר]!◊יד:

ור"מ, עמודי' היכא הוו קיימי?¿יד:

מבראי.!יד:

ור"מ, שברי לוחות דמונחין בארון מנ"ל?¿◊יד:

ֹ !יד: נפקא ליה מדרב הונא

דאמר רב הונא:▀!◊יד:
מאי דכתיב: (שמואל ב' ו') אשר נקרא שם שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו? מלמד, שלוחות ושברי 

לוחות מונחים בארון.

ואידך?¿◊יד:

ההוא מבעי ליה לכדרבי יוחנן!יד:

▀!◊יד:
דא"ר יוחנן א"ר שמעון 

בן יוחאי:
מלמד, שהשם וכל כינויו מונחין בארון.

ואידך נמי מיבעי ליה להכיִ ¿יד:

אין הכי נמי.!יד:

אלא שברי לוחות דמונחין בארון מנא ליה?¿◊יד:

נפקא ליה מדתני רב יוסף,!יד:

(דברים י') אשר שברת ושמתם ־ מלמד, שהלוחות ושברי לוחות מונחין בארון.דתני רב יוסף:▀!◊יד:

ואידך?¿◊יד:

ההוא מיבעי ליה לכדריש לקיש,!יד:

אשר שברת ־ אמר לו הקב"ה למשה: יישר כחך ששברת.דאמר ר"ל:▀!◊יד:

סדרן של נביאים: יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושנים עשר.ת"ר:▀יד:

¿◊יד:
מכדי הושע קדים, דכתיב: (הושע א') תחלת דבר ה' בהושע, וכי עם הושע דבר תחלה? והלא ממשה 

ועד הושע כמה נביאים היוִ 

שהיה תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן: הושע וישעיה, עמוס ומיכה.וא"ר יוחנן:!◊יד:

וליקדמיה להושע ברישאִ ¿יד:

כיון דכתיב נבואתיה גבי חגי זכריה ומלאכי, וחגי זכריה ומלאכי סוף נביאים הוו, חשיב ליה בהדייהו.!◊יד:

וליכתביה לחודיה וליקדמיהִ ¿יד:

איידי דזוטר מירכס.!יד:

מכדי ישעיה קדים מירמיה ויחזקאל, ליקדמיה לישעיה ברישאִ ¿◊יד:

!◊יד:
כיון דמלכים סופיה חורבנא וירמיה כוליה חורבנא, ויחזקאל רישיה חורבנא וסיפיה נחמתא, וישעיה 

כוליה נחמתא, סמכינן חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא.

[ת"ר]▀יד:
סידרן של כתובים: רות וספר תהלים, ואיוב ומשלי, קהלת, שיר השירים וקינות, דניאל ומגילת אסתר, 

עזרא ודברי הימים.

ולמ"ד: איוב בימי משה היה, ליקדמיה לאיוב ברישאִ ¿◊יד:

אתחולי בפורענותא לא מתחלינן.!◊יד:

רות נמי פורענות היאִ ¿יד:
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ֹ !יד: פורענות דאית ליה אחרית

למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריוהו להקב"ה בשירות ותושבחות.דאמר רבי יוחנן:▀!◊יד:

ומי כתבן?^◊יד:

ֹ ▀!◊יד: משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב

ֹ ▀!◊יד: יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה

ֹ ▀!◊יד: שמואל כתב ספרו ושופטים ורות

▀!◊יד:
דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע"י 

 ֹ משה, ועל ידי הימן, וע"י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח
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