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סא.
◊▀

ואמר רב הונא אמר רב 

משום רבי מאיר:

לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר (קהלת ה') אל תבהל על פיך ולבך 

אל ימהר להוציא דבר לפני האלהים כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים.

▀◊סא.
דרש רב נחמן בר רב 

חסדא:

מאי דכתיב (בראשית ב') וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי"ן ־ שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, 

אחד יצר טוב ואחר יצר רע.

¿סא.
מתקיף לה רב נחמן בר 

יצחק:
אלא מעתה, בהמה דלא כתיב בה וייצר ־ לית לה יצרא? והא קא חזינן דמזקא ונשכא ובעטאִ 

אלא כדרבי שמעון בן פזי▀◊סא.

אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי.דאמר רבי שמעון בן פזי:▀▀◊סא.

אי נמי: כדרבי ירמיה בן אלעזר▀סא.

▀▀◊סא.
דאמר רבי ירמיה בן 

אלעזר:
דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר (תהלים קל"ט) אחור וקדם צרתני .

(בראשית ב') ויבן ה' אלהים את הצלע, רב ושמוא� חד אמר: פרצוףחד[רב/שמואל]♦▀◊סא.

זנבוחד[רב/שמואל]♦▀◊סא.

¿◊סא.
בשלמא למאן דאמר, פרצוף ־ היינו דכתיב אחור וקדם צרתני, אלא למאן דאמר זנב, מאי אחור וקדם 

צרתני?

כדרבי אמי!סא.

אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות.דאמר רבי אמי:▀!◊סא.

בשלמא אחור למעשה בראשית ־ דלא אברי עד מעלי שבתא, אלא וקדם לפורענות פורענות דמאי?¿◊סא.

אילימא פורענות דנחש!◊סא.

והתניא, רבי:▀¿◊סא.

בגדולה מתחילין מן הגדול, ובקללה מתחילין מן הקטן. בגדולה מתחילין מן הגדול ־ דכתיב (ויקרא י') 

וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו וגו'. בקללה מתחילין מן הקטן ־ בתחלה 

נתקלל נחש, ולבסוף נתקללה חוה, ולבסוף נתקלל אדםִ 

!◊סא.
אלא פורענות דמבול, דכתיב (בראשית ז') וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם ועד בהמה, 

ברישא אדם והדר בהמה.

בשלמא למאן דאמר פרצוף ־ היינו דכתיב וייצר בשני יודי"ן, אלא למאן דאמר זנב, מאי וייצר?¿◊סא.

כדרבי שמעון בן פזי!סא.

אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי.דאמר רבי שמעון בן פזי:▀!◊סא.

¿◊סא.
בשלמא למאן דאמר פרצוף היינו דכתיב (בראשית ה') זכר ונקבה בראם, אלא למאן דאמר זנב ־ מאי 

זכר ונקבה בראם?

כדרבי אבהו!סא.

דרבי אבהו רמי:▀!◊סא.
כתיב זכר ונקבה בראם וכתיב (בראשית ט') כי בצלם אלהים עשה את האדםִ , הא כיצד ־ בתחלה עלה 

במחשבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד.

¿סא.
בשלמא למאן דאמר פרצוף ־ היינו דכתיב (בראשית ב') ויסגר בשר תחתנה, אלא למאן דאמר זנב מאי 

ויסגר בשר תחתנה?

!◊סא.

רבי ירמיה ואיתימא רב 

זביד ואיתימא רב נחמן 

בר יצחק:

לא נצרכה אלא למקום חתך.

בשלמא למאן דאמר זנב ־ היינו דכתיב ויבן, אלא למאן דאמר פרצוף ־ מאי ויבן?¿◊סא.

לכדרבי שמעון בן מנסיא!סא.

▀!◊סא.
דדרש רבי שמעון בן 

מנסיא:

מאי דכתיב ויבן ה' את הצלע ־ מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם הראשון, שכן בכרכי 

הים קורין לקליעתא בנייתא.

[רב חסדא]!◊סא.

דבר אחר: ויבן, אמר רב חסדא, ואמרי לה במתניתא תנא, מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחוה כבנין 

אוצר, מה אוצר זה קצר מלמעלה ורחב מלמטה, כדי לקבל את הפירות ־ אף אשה קצרה מלמעלה ורחבה 

מלמטה, כדי לקבל את הולד.
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[רבי ירמיה בן אלעזר]▀◊סא.
ויביאה אל האדם אמר רבי ירמיה בן אלעזר: מלמד שנעשה הקדוש ברוך הוא שושבין לאדם הראשוןֹ 

מכאן למדה תורה דרך ארץ שיחזור גדול עם קטן בשושבינות ואל ירע לו.

ולמאן דאמר פרצוף הי מינייהו סגי ברישא?^סא.

מסתברא דגברא סגי ברישארב נחמן בר יצחק:!◊סא.

דתניא:▀!◊סא.
לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ואפילו אשתו, נזדמנה לו על הגשר ־ יסלקנה לצדדין, וכל העובר 

אחורי אשה בנהר ־ אין לו חלק לעולם הבא.

תנו רבנן:▀◊סא.
המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה ־ אפילו יש בידו תורה ומעשים טובים כמשה רבינו ־ 

לא ינקה מדינה של גיהנם, שנאמר (משלי י"א) יד ליד לא ינקה רע ־ לא ינקה מדינה של גיהנם.

מנוח עם הארץ היה, דכתיב (שופטים י"ג) וילך מנוח אחרי אשתו.רב נחמן:▀◊סא.

¿◊סא.
מתקיף לה רב נחמן בר 

יצחק:

אלא מעתה גבי אלקנה, דכתיב וילך אלקנה אחרי אשתו, וגבי אלישע דכתיב (מלכים ב' ד') ויקם וילך 

אחריה, הכי נמי אחריה ממש? אלא ־ אחרי דבריה ואחרי עצתה, הכא נמי ־ אחרי דבריה ואחרי עצתה.

רב אשי:▀◊סא.
ולמאי דקאמר רב נחמן מנוח עם הארץ היה ־ אפילו בי רב נמי לא קרא, שנאמר (בראשית כ"ד) ותקם 

רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש, ולא לפני האיש.

רבי יוחנן:▀◊סא.
אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ־ ולא אחורי עבודה זרה, אחורי עבודה זרה ־ ולא אחורי בית 

הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.

▀◊סא.

ולא אמרן אלא דלא דרי מידי, ואי דרי מידי ־ לית לן בה, ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ואי איכא 

פתחא אחרינא ־ לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא, אבל רכיב חמרא ־ לית לן בה, ולא אמרן 

אלא דלא מנח תפילין, אבל מנח תפילין ־ לית לן בה.

יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר (קהלת י') זבובי מות יבאיש יביע שמן רוקח.רב:▀◊סא.

כמין חטה הוא דומה, שנאמר (בראשית ד') לפתח חטאת רבץ.שמואל:▀◊סא.

תנו רבנן:▀◊סא.
שתי כליות יש בו באדם, אחת יועצתו לטובה ואחת יועצתו לרעה. ומסתברא דטובה לימינו ורעה 

לשמאלו, דכתיב (קהלת י') לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.

תנו רבנן:▀◊סא.

כליות יועצות, לב מבין, לשון מחתך, פה גומר, ושט מכניס ומוציא כל מיני מאכל, קנה מוציא קול ריאה 

שואבת כל מיני משקין, כבד כועס, מרה זורקת בו טפה ומניחתו, טחול שוחק, קרקבן טוחן, קיבה ישנה, 

אף נעור. נעור הישן, ישן הנעור ־ נמוק והולך לו.

סא:
אם שניהם ישנים או שניהם נעורים ־ מיד מת.תנא:▀◊

תניא, רבי יוסי הגלילי:▀◊סא:

צדיקים יצר טוב שופטן, שנאמר (תהלים ק"ט) ולבי חלל בקרבי. רשעים ־ יצר רע שופטן, שנאמר 

(תהלים ל"ו) נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו, בינונים ־ זה וזה שופטן, שנאמר 

(תהלים ק"ט) יעמד לימין אביון להושיע משפטי נפשו.

כגון אנו בינונים.רבא:О◊סא:

אמר ליה אביי: לא שביק מר חיי לכל בריהִ [אביי]Оסא:

לא איברי עלמא אלא לרשיעי גמורי או לצדיקי גמורי.ואמר רבא:▀◊סא:

לידע אינש בנפשיה אם צדיק גמור הוא אם לאו.רבא:▀◊סא:

רב:▀◊סא:
לא איברי עלמא אלא לאחאב בן עמרי ולרבי חנינא בן דוסא. לאחאב בן עמרי ־ העולם הזה, ולרבי 

חנינא בן דוסא ־ העולם הבא.

ואהבת את ה' אלהיך.▀>סא:

תניא, רבי אליעזר:▀◊סא:

אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך? ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא: אם יש 

לך אדם שגופו חביב עליו מממונו ־ לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו ־ 

לכך נאמר בכל מאדך.

בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך.רבי עקיבא:▀◊סא:

תנו רבנן:О▀◊סא:
פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה 

מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות?

[רבי עקיבא]О▀◊סא:

אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה ־ לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו 

מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני 

אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: 

אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טפש אתִה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין, 

במקום מיתתנו על אחת כמה וכמִה אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה (דברים 

ל') כי הוא חייך וארך ימיך ־ כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה ־ על אחת כמה וכמה.
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О▀סא:
אמרו: לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפסו לפפוס בן יהודה 

וחבשוהו אצלו.

אמר לו: פפוִס מי הביאך לכאן?[רבי עקיבא]О▀סא:

אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס ־ שנתפס על דברים בטלים.О▀◊סא:

[רבי עקיבא]О▀◊סא:
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של 

ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.

אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן?О▀סא:

[רבי עקיבא]О▀◊סא:
אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך ־ אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי 

ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?

היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד.О▀◊סא:

יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד.О▀◊סא:

אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: זו תורה וזו שכרה? (תהלים י"ז) ממתים ידך ה' ממתים וגו'О▀◊סא:

אמר להם: חלקם בחיים.О▀◊סא:

יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם הבא.О▀◊סא:

לא יקל אדם את ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים וכו'.▀>סא:

לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, וברואה.רב יהודה אמר רב:▀◊סא:

▀סא:

איתמר נמי, אמר רבי 

אבא בריה דרבי חייא בר 

אבא, הכי אמר רבי יוחנן:

לא אמרו אלא מן הצופים ולפנים, וברואה, ובשאין גדר, ובזמן שהשכינה שורה.

הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל לא יפנה אלא מזרח ומערב.תנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊סא:

[רבי יוסי]♦▀◊סא:
ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה, ובמקום שאין שם גדר, ובזמן שהשכינה 

שורה.

אוסרים.חכמים:♦▀◊סא:

חכמים היינו תנא קמאִ ¿סא:

איכא בינייהו צדדין.!◊סא:

הנפנה ביהודה לא יפנה מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ובגליל ־ צפון ודרום אסור, מזרח ומערב מותר.תניא אידך: [ת"ק]♦▀◊סא:

ורבי יוסי מתיר, שהיה רבי יוסי אומר: לא אסרו אלא ברואה.[רבי יוסי]♦▀◊סא:

בזמן שבית המקדש קיים ־ אסור, בזמן שאין בית המקדש קיים ־ מותר.רבי יהודה:♦▀◊סא:

אוסר בכל מקום.רבי עקיבא:♦▀◊סא:

רבי עקיבא היינו תנא קמאִ ¿סא:

איכא בינייהו חוץ לארץ.!◊סא:

רבה הוו שדיין ליה לבני מזרח ומערב[רבה]О◊סא:

אזל אביי שדנהו צפון ודרום[אביי]Оסא:

על רבה תרצנהו. אמר: מאן האי דקמצער לי? אנא כרבי עקיבא סבירא לי, דאמר: בכל מקום אסור.[רבה]О◊סא:
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