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צט.
О?והיינו דאמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו: אימתי אתי משיח

לכי חפי להו חשוכא להנהו אינשי.אמר ליה:[רבי אבהו]▀צט.

אמר ליה: מילט קא לייטת לי?Оצט.

קרא כתיב, (ישעיהו ס') כי הנה החשך יכסה־ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה.אמר ליה:[רבי אבהו]▀צט.

ימות המשיח ארבעים שנה, שנאמר (תהלים צ"ה) ארבעים שנה אקוט בדור.תניא, רבי אליעזר:▀צט.

רבי אלעזר בן עזריה:▀צט.
שבעים שנה, שנאמר (ישעיהו כ"ג) והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד. איזהו 

מלך מיוחד ־ הוי אומר זה משיח

שלשה דורות, שנאמר (תהלים ע"ב) ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים.רבי:▀צט.

אין להם משיח לישראל, שכבר אכלוהו בימי חזקיה.רבי הילל:▀צט.

רב יוסף:▀צט.

שרא ליה מריה לרבי היללִ , חזקיה אימת הוה ־ בבית ראשון, ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר 

(זכריה ט') גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על 

חמור ועל עיר בן אתנות.

תניא אידך, רבי אליעזר:▀צט.
ימות המשיח ארבעים שנה, כתיב הכא (דברים ח') ויענך וירעבך ויאכלך, וכתיב התם (תהלים צ') 

שמחנו כימות עניתנו שנות ראינו רעה.

רבי דוסא:▀צט.
ארבע מאות שנה, כתיב הכא (בראשית ט"ו) ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה, וכתיב התם: שמחנו 

כימות עניתנו.

רבי:▀צט.
שלש מאות וששים וחמש שנה, כמנין ימות החמה, שנאמר (ישעיהו ס"ג) כי יום נקם בלבי ושנת גאולי 

באה.

מאי יום נקם בלבי?^צט.

ללבי גיליתי, לאבריי לא גליתי.רבי יוחנן:!צט.

ללבי גליתי, למלאכי השרת לא גליתי.רבי שמעון בן לקיש:!צט.

▀◊צט.
תני אבימי בריה דרבי 

אבהו:

ימות המשיח לישראל שבעת אלפים שנה, שנאמר (ישעיהו ס"ב) ומשוש חתן על כלה ישיש עליך 

אלהיך.

ימות המשיח ־ כמיום שנברא העולם ועד עכשיו, שנאמר (דברים י"א) כימי השמים על הארץ.▀◊צט.

כימי נח עד עכשיו, שנאמר (ישעיהו נ"ד) כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי.רב נחמן בר יצחק:▀◊צט.

♦▀◊צט.
רבי חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא ־ (ישעיהו ס"ד) ־ עין לא ראתה 

אלהים זולתך יעשה למחכה לו.

ופליגא דשמואל.▀צט.

אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד.דאמר שמואל:♦▀▀◊צט.

▀צט.
ואמר רבי חייא בר אבא 

אמר רבי יוחנן:
כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים ־ עין לא ראתה אלהים זולתך.

ופליגא דרבי אבהו▀צט.

דאמר רבי אבהו:♦▀▀◊צט.
מקום שבעלי תשובה עומדין שם ־ צדיקים אינן עומדין שם, שנאמר (ישעיהו נ"ז) שלום שלום לרחוק 

ולקרוב, ברישא רחוק, והדר קרוב. מאי רחוק ־ רחוק דמעיקרא, ומאי קרוב ־ קרוב דמעיקרא ודהשתא.

לרחוק ־ שהוא רחוק מעבירה, קרוב ־ שהוא קרוב מעבירה ונתרחק ממנה.רבי יוחנן:♦▀◊צט.

▀◊צט.
ואמר רבי חייא בר אבא 

אמר רבי יוחנן:

כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיא לתלמיד חכם, ולמהנה 

תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמן ־ עין לא ראתה אלהים זולתך.

מאי עין לא ראתה?^צט.

זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית.רבי יהושע בן לוי:!◊צט.

זה עדן, לא ראתה עין מעולם.ריש לקיש:!◊צט.
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ואם תאמר: אדם היכן דר¿צט.

בגן!צט.

ואם תאמר: גן הוא עדן¿צט.

תלמוד לומר (בראשית ב') ונהר יצא מעדן להשקות את הגן.!צט.

והאומר אין תורה מן השמים וכו'.▀>צט.

(במדבר ט"ו) כי דבר ה' בזה ומצותו הפר הכרת תכרת ־ זה האומר אין תורה מן השמים.תנו רבנן:▀◊צט.

דבר אחר: כי דבר ה' בזה ־ זה אפיקורוס.▀◊צט.

דבר אחר: כי דבר ה' בזה ־ זה המגלה פנים בתורה▀◊צט.

ואת מצותו הפר ־ זה המפר ברית בשר.▀◊צט.

הכרת תכרת, הכרת ־ בעולם הזה, תכרת ־ לעולם הבא.▀◊צט.

▀◊צט.
מכאן אמר רבי אלעזר 

המודעי:

המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות והמפר בריתו של אברהם אבינו, והמגלה פנים בתורה שלא 

כהלכה, והמלבין פני חבירו ברבים, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים ־ אין לו חלק לעולם 

תניא אידך:▀◊צט.

כי דבר ה' בזה ־ זה האומר אין תורה מן השמים. ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מפסוק 

זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו ־ זהו כי דבר ה' בזה. ואפילו אמר: כל התורה 

כולה מן השמים, חוץ מדקדוק זה, מקל וחומר זה, מגזרה שוה זו ־ זה הוא כי דבר ה' בזה.

▀◊צט.
תניא, היה רבי מאיר 

אומר:
הלומד תורה ואינו מלמדה ־ זה הוא דבר ה' בזה.

כל מי שאינו משגיח על המשנה.רבי נתן:▀◊צט.

כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק.רבי נהוראי:▀◊צט.

זה העובד עבודה זרה.רבי ישמעאל:▀◊צט.

מאי משמעה?¿צט.

דתנא דבי רבי ישמעאל:▀!◊צט.
כי דבר ה' בזה ־ זה המבזה דבור שנאמר לו למשה מסיני (שמות כ') אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך אלהים 

אחרים וגו'.

כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה ־ דומה לאדם שזורע ואינו קוצר.רבי יהושע בן קרחה:▀◊צט.

כל הלומד תורה ומשכחה ־ דומה לאשה שיולדת וקוברתרבי יהושע:▀◊צט.

צט:
זמר בכל יום, זמר בכל יום.רבי עקיבא:▀◊

רב יצחק בר אבודימי:▀צט:
מאי קרא ־ שנאמר (משלי ט"ז) נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו, הוא עמל במקום זה, ותורתו 

עומלת לו במקום אחר.

רבי אלעזר:▀◊צט:

כל אדם לעמל נברא, שנאמר (איוב ה') כי אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה נברא אם לעמל 

מלאכה נברא, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו ־ הוי אומר לעמל פה נברא. ועדיין איני יודע אם לעמל 

תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר (יהושע א') לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ־ הוי אומר לעמל 

תורה נברא.

כולהו גופי דרופתקי נינהו, טובי לדזכי דהוי דרופתקי דאורייתא.והיינו דאמר רבא:▀צט:

[ריש לקיש]▀◊צט:
(משלי ו') נאף אשה חסר לב, אמר ריש לקיש: זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר (משלי כ"ב) כי נעים 

כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך.

תנו רבנן:▀◊צט:
(במדבר ט"ו) והנפש אשר תעשה ביד רמה ־ זה מנשה בן חזקיה, שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי. 

אמר: וכי לא היה לו למשה לכתוב אלא (בראשית ל"ו) ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פילגש לאליפז 

▀◊צט:
יצאה בת קול ואמרה לו: (תהלים נ') תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי אלה עשית והחרשתי דמית 

היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך.

ועליו מפורש בקבלה: (ישעיהו ה') הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה.▀◊צט:
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מאי כעבות העגלה?^צט:

יצר הרע, בתחלה דומה לחוט של כוביא ולבסוף דומה לעבות העגלה.רבי אסי:!◊צט:

דאתן עלה, מיהת אחות לוטן תמנע מאי היא?^צט:

!◊צט:

תמנע בת מלכים הואי, דכתיב (בראשית ל"ו) אלוף לוטן אלוף תמנע. וכל אלוף ־ מלכותא בלא תאגא 

היא. בעיא לאיגיורי, באתה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה, הלכה והיתה פילגש לאליפז בן עשו. 

אמרה: מוטב תהא שפחה לאומה זו, ולא תהא גבירה לאומה אחרת. נפק מינה עמלק, דצערינהו 

לישראל. מאי טעמא ־ דלא איבעי להו לרחקה.

▀◊צט:
[רבא ברבי יצחק אמר 

רב]
וילך ראובן בימי קציר חטים, אמר רבא ברבי יצחק אמר רב: מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל.

וימצא דודאים בשדה▀◊צט:

מאי דודאים?^צט:

יברוחירב:!◊צט:

סיגלילוי:!◊צט:

סביסקי.רבי יונתן:!◊צט:

רבי אלכסנדרי:▀◊צט:
כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, שנאמר (ישעיהו כ"ז) או 

יחזק במעזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי.

רב:▀◊צט:
כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר (ישעיהו נ"א) ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע 

שמים וליסד ארץ

אף מגין על כל העולם כולו, שנאמר ובצל ידי כסיתיךרבי יוחנן:▀◊צט:

אף מקרב את הגאולה, שנאמר (ישעיהו נ"א) ולאמר לציון עמי אתה.לוי:▀◊צט:

ריש לקיש:▀◊צט:
כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר (בראשית י"ב) ואת הנפש אשר 

עשו בחרן.

כאילו עשאן לדברי תורה, שנאמר (דברים כ"ט) ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם.רבי אלעזר▀◊צט:

כאילו עשאו לעצמו, שנאמר ועשיתם אתם אל תקרי אתם אלא אתם.רבא:▀◊צט:

רבי אבהו:▀◊צט:

כל המעשה את חבירו לדבר מצוה ־ מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, שנאמר (שמות י"ז) ומטך אשר 

הכית בו את היאר, וכי משה הכהו? והלא אהרן הכהִו אלא לומר לך: כל המעשה את חבירו לדבר מצוה 

־ מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה.

אפיקורוס.▀>צט:

♦▀◊צט:
רבי ורבי חנינא אמרי 

תרוייהו:
זה המבזה תלמיד חכם.

♦▀◊צט:
רבי יוחנן ורבי יהושע בן 

לוי:
זה המבזה חבירו בפני תלמיד חכם.

¿צט:

בשלמא למאן דאמר המבזה חבירו בפני תלמיד חכם אפיקורוס הוי, מבזה תלמיד חכם עצמו ־ מגלה 

פנים בתורה שלא כהלכה הוי. אלא למאן דאמר מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורוס הוי, מגלה פנים 

בתורה כגון מאי?

כגון מנשה בן חזקיה!◊צט:

ואיכא דמתני לה אסיפא:▀צט:

מגלה פנים בתורה, רב ורבי חנינא אמרי: זה המבזה תלמיד חכם[רב ורבי חנינא]♦▀◊צט:

♦▀◊צט:
רבי יוחנן ורבי יהושע בן 

לוי:
זה המבזה את חבירו בפני תלמיד חכם.

¿צט:

בשלמא למאן דאמר המבזה תלמיד חכם עצמו מגלה פנים בתורה הוי, מבזה חבירו בפני תלמיד חכם ־ 

אפיקורוס הוי. אלא למאן דאמר מבזה חבירו בפני תלמיד חכם מגלה פנים בתורה הוי, אפיקורוס כגון 

מאן?
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כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן? לדידהו קרו, לדידהו תנו.רב יוסף:!◊צט:

אמר ליה אביי:¿צט:
האי מגלה פנים בתורה נמי הוא, דכתיב (ירמיהו ל"ג) אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא 

שמתי.

מהכא נמי שמע מינה, שנאמר (בראשית י"ח) ונשאתי לכל המקום בעבורם.רב נחמן בר יצחק:▀צט:

!◊צט:
אלא, כגון דיתיב קמיה רביה ונפלה ליה שמעתא בדוכתא אחריתי, ואמר: הכי אמרינן התם. ולא אמר 

הכי אמר מר.

כגון הני דבי בנימין אסיא, דאמרי: מאי אהני לן רבנן? מעולם לא שרו לן עורבא, ולא אסרו לן יונה.רבא:!◊צט:
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