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לג.
◊▀

וכתיב (עמוס ד) הכיתי אתכם בשדפון ובירקון הרבות גנותיכם וכרמיכם ותאניכם וזיתיכם יאכל הגזם 

וכתיב (יואל א) יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל וכתיב (ישעיהו 

ט) ויגזר על ימין ורעב ויאכל על שמאל ולא שבעו איש בשר זרעו יאכלו, אל תקרי בשר זרעו אלא בשר 

זרעו.

▀◊לג.
בעון עינוי הדין ועיוות הדין וקלקול הדין וביטול תורה חרב וביזה רבה, ודבר ובצורת בא, ובני אדם 

אוכלין ואינן שבעין, ואוכלין לחמם במשקל, דכתיב (ויקרא כו) והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית 

▀◊לג.

בעון שבועת שוא ושבועת שקר וחילול השם וחילול שבת ־ חיה רעה רבה, ובהמה כלה, ובני אדם 

מתמעטין, והדרכים משתוממין שנאמר (ויקרא כו) ואם באלה לא תוסרו לי אל תקרי באלה אלא באלה, 

וכתיב (ויקרא כו) והשלחתי בכם את חית השדה וגו'. וכתיב בשבועת שקר (ויקרא יט) ולא תשבעו בשמי 

לשקר וחללת את שם אלהיך ובחלול השם כתיב (ויקרא כב) ולא תחללו את שם קדשי ובחלול שבת 

כתיב (שמות לא) מחלליה מות יומת, ויליף חילול חילול משבועת שקר.

לג.

בעון שפיכות דמים בית המקדש חרב, ושכינה מסתלקת מישראל, שנאמר (במדבר לה) ולא תחניפו וגו' 

ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה, הא אתם מטמאים אותה ־ אינכם 

יושבים בה, ואיני שוכן בתוכה.

▀◊לג.

בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים והשמטת שמיטין ויובלות ־ גלות בא לעולם, ומגלין אותן, ובאין אחרים 

ויושבין במקומן, שנאמר (ויקרא יח) כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ וגו' וכתיב ותטמא הארץ 

ואפקד עונה עליה וגו' וכתיב (ויקרא יח) ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה ובעבודת כוכבים כתיב 

(ויקרא כו) ונתתי את פגריכם וגו' וכתיב (ויקרא כו) והשמותי את מקדשיכם וגו' ואתכם אזרה בגוים. 

בשמיטין וביובלות כתיב (ויקרא לד) אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ אויביכם 

וגו' וכתיב כל ימי השמה תשבת.

▀◊לג.

בעון נבלות פה צרות רבות, וגזירות קשות מתחדשות, ובחורי שונאי ישראל מתים, יתומים ואלמנות 

צועקין ואינן נענין, שנאמר (ישעיהו ט) על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתמיו ואת אלמנותיו לא 

ירחם כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה.

מאי ועוד ידו נטויה?^לג.

רבי חנן בר רבא:!לג.
הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, אלא כל המנבל פיו אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה 

לטובה ־ הופכין עליו לרעה.

▀◊לג.
רבה בר שילא אמר רב 

חסדא:
כל המנבל את פיו ־ מעמיקין לו גיהנם, שנאמר (משלי כב) שוחה עמקה פי זרות.

אף שומע ושותק, שנאמר (משלי כב) זעום ה' יפל שם.רב נחמן בר יצחק:▀◊לג.

רב אושעיא:▀◊לג.
כל הממרק עצמו לעבירה ־ חבורות ופצעין יוצאין בו, שנאמר (משלי כ) חבורות פצע תמרוק ברע ולא 

עוד אלא שנדון בהדרוקן, שנאמר (משלי כ) ומכות חדרי בטן.

סימן לעבירה הדרוקן.רב נחמן בר יצחק:▀לג.

שלשה מיני הדרוקן הן: של עבירה ־ עבה, ושל רעב ־ תפוח, ושל כשפים ־ דק.תנו רבנן:▀◊לג.

שמואל הקטן חש ביה אמר: רבונו של עולם, מי מפיס?[שמואל הקטן]Оלג.

איתסי.Оלג.

אביי חש ביה[אביי]Оלג.

אמר רבא: ידענא ביה בנחמני דמכפין נפשיה.[רבא]Оלג.

רבא חש ביה.[רבא]Оלג.

ִ והא רבא הוא דאמר:¿לג. נפישי קטילי קדר מנפיחי כפן

שאני רבא, דאנסי ליה רבנן בעידניה בעל כורחיה.!לג.

תנו רבנן:▀◊לג.
ארבעה סימנין הן: סימן לעבירה ־ הדרוקן, סימן לשנאת חנם ־ ירקון, סימן לגסות הרוח ־ עניות, סימן 

ללשון הרע ־ אסכרה.

▀◊לג.
תנו רבנן:[רבי אלעזר 

ברבי שמעון]
אסכרה באה לעולם על המעשר

לג:
על לשון הרע.רבי אלעזר ברבי יוסי:▀◊

▀◊לג:
רבא, ואיתימא רבי 

יהושע בן לוי:
מאי קראה (תהלים סג) ־ והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר.

רבי אלעזר ברבי יוסי על לשון הרע קאמר או דילמא אף על לשון הרע נמי קאמר?איבעיא להו:^◊לג:
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О▀!◊לג:

תא שמע:[רבי יהודה 

ורבי אלעזר ברבי יוסי 

ורבי שמעון]

כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון.

מכה זו מפני מה מתחלת בבני מעיים וגומרת בפה?נשאלה שאלה זו בפניהם:^▀!◊לג:

!▀!◊לג:

נענה רבי יהודה ברבי 

אלעאי ראש המדברים 

בכל מקום ואמר:

אף על פי שכליות יועצות, ולב מבין, ולשון מחתך ־ פה גומר.

!▀!◊לג:
נענה רבי אלעזר ברבי 

יוסי ואמר:
מפני שאוכלין בה דברים טמאין.

דברים טמאים סלקא דעתך?¿▀!לג:

אלא: שאוכלין בה דברים שאינן מתוקנים.[רבי אלעזר ברבי יוסי]!▀!◊לג:

בעון ביטול תורה.נענה רבי שמעון:!!◊לג:

נשים יוכיחוִ אמרו לו:¿!לג:

שמבטלות את בעליהן.[רבי שמעון]!!לג:

נכרים יוכיחוִ [אמרו לו]¿!לג:

שמבטלין את ישראל[רבי שמעון]!!לג:

תינוקות יוכיחוִ [אמרו לו]¿!לג:

שמבטלין את אביהן.[רבי שמעון]!!לג:

תינוקות של בית רבן יוכיחוִ [אמרו לו]¿!לג:

התם כדרבי גוריון[רבי שמעון]!!לג:

!▀!לג:

דאמר רבי גוריון, 

ואיתימא רב יוסף ברבי 

שמעיה:

בזמן שהצדיקים בדור ־ צדיקים נתפסים על הדור, אין צדיקים בדור ־ תינוקות של בית רבן נתפסים על 

הדור.

▀!לג:

רבי יצחק בר זעירי 

ואמרי לה אמר רבי 

שמעון בן נזירא:

מאי קראה (שיר השירים א) ־ אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן וגו' ואמרינן: גדיים 

הממושכנין על הרועים.

שמע מינה: אף על לשון הרע נמי קאמר, שמע מינה.!◊לג:

ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום?^◊לג:

דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו.О!◊לג:

כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות.פתח רבי יהודה ואמר:О!◊לג:

רבי יוסי שתק.[רבי יוסי]О!◊לג:

О!◊לג:
נענה רבי שמעון בן 

יוחאי ואמר:

כל מה שתקנו ־ לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין ־ להושיב בהן זונות, מרחצאות ־ לעדן בהן 

עצמן, גשרים ־ ליטול מהן מכס.

הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות.[יהודה בן גרים]О!לג:

אמרו: יהודה שעילה ־ יתעלה, יוסי ששתק ־ יגלה לציפורי, שמעון שגינה ־ יהרג.О!◊לג:

אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא.[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי.Оלג:

כי תקיף גזירתא, אמר ליה לבריה: נשים דעתן קלה עליהן, דילמא מצערי לה ומגליא לן.[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:
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О◊לג:
אזלו טשו במערתא, איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא והוו משלחי מנייהו, והוו יתבי עד 

צוארייהו בחלא, כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו, והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא 

О◊לג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]
איתבו תריסר שני במערתא.

אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא, אמר: מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה?О◊לג:

О◊לג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]

נפקו, חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעִה כל מקום שנותנין עיניהן ־ 

מיד נשרף.

יצתה בת קול ואמרה להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכםִ О◊לג:

О◊לג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]
הדור אזול, איתיבו תריסר ירחי שתא. אמרי: משפט רשעים בגיהנם ־ שנים עשר חדש.

יצתה בת קול ואמרה: צאו ממערתכםִ Оלג:

נפקו, כל היכא דהוה מחי רבי אלעזר ־ הוה מסי רבי שמעון.О◊לג:

אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה.[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא, ורהיט בין השמשות.О◊לג:

¿Оלג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]
אמרו ליה: הני למה לך?

אמר להו: לכבוד שבת.!О◊לג:

¿Оלג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]
ותיסגי לך בחד?

חד כנגד זכור, וחד כנגד שמור.!◊לג:

אמר ליה לבריה: חזי כמה חביבין מצות על ישראלִ [רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

Оלג:
[רבי שמעון בן יוחאי 

ובריה]
יתיב דעתייהו.

[רבי פנחס בן יאיר]О◊לג:
שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה, עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה, חזי דהוה ביה 

פילי בגופיה, הוה קא בכי, וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה.

אמר לו: אוי לי שראיתיך בכךִ [רבי פנחס בן יאיר]Оלג:

אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך ־ לא מצאת בי כך.[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

О◊לג:
דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא ־ הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, 

לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא ־ הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה 

אמר: הואיל ואיתרחיש ניסא ־ איזיל אתקין מילתא[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

דכתיב (בראשית לג) ויבא יעקב שלם ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו.▀Оלג:

(בראשית לג) ויחן את פני העיר אמר רב: מטבע תיקן להם[רב]▀О◊לג:

שווקים תיקן להםשמואל:▀О◊לג:

מרחצאות תיקן להם.רבי יוחנן:▀О◊לג:

אמר: איכא מילתא דבעי לתקוני?[רבי שמעון בן יוחאי]О◊לג:

אמרו ליה: איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה, ואית להו צערא לכהנים לאקופי.О◊לג:
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