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נט.
◊▀

רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים.

מנא לן?^נט.

מדדרש רבא.!נט.

דדרש רבא:▀!◊נט.

מאי דכתיב (תהלים ל"ה) ובצלעי שמחו ונאספו קרעו ולא דמו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו 

של עולם, גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ. ולא עוד, אלא אפילו 

בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות אומרים לי: דוד, הבא על אשת איש מיתתו במה? ־ ואני אומר להם: 

מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם הבא, אבל המלבין את פני חבירו ברבים ־ אין לו חלק לעולם הבא.

▀◊נט.

מר זוטרא בר טוביה אמר 

רב, ואמרי לה אמר רב 

חנא בר ביזנא אמר רבי 

שמעון חסידא, ואמרי לה 

אמר רבי יוחנן משום 

רבי שמעון בן יוחאי:

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. מנא לן ־ מתמר, דכתיב (בראשית 

ל"ח) היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה.

מאי דכתיב (ויקרא כ"ה) ולא תונו איש את עמיתו ־ עם שאתך בתורה ובמצוות אל תוניהו.רב חננא בריה דרב אידי:▀◊נט.

לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.רב:▀◊נט.

רבי אלעזר:▀◊נט.

מיום שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר (איכה ג') גם כי אזעק ואשוע שתם תפילתי. ואף 

על פי ששערי תפילה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר (תהלים ל"ט) שמעה תפלתי ה' ושועתי 

האזינה אל דמעתי אל תחרש.

כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם, שנאמר (מלכים א' כ"א) רק לא היה כאחאב וגו'.ואמר רב:▀◊נט.

והא אמרי אינשי: איתתך גוצא גחין ותלחוש להִ רב פפא לאביי:¿◊נט.

לא קשיא, הא ־ במילי דעלמא, והא ־ במילי דביתא.!◊נט.

הא ־ במילי דשמיא, והא ־ במילי דעלמא.לישנא אחרינא:!◊נט.

כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה, שנאמר (עמוס ז) הנה ה' נצב על חומת אנך ובידו אנך.רב חסדא:▀◊נט.

הכל נפרע בידי שליח חוץ מאונאה, שנאמר ובידו אנך.רבי אלעזר:▀◊נט.

שלשה אין הפרגוד ננעל בפניהם: אונאה, וגזל, ועבודה זרה.רבי אבהו:▀◊נט.

אונאה ־ דכתיב ובידו אנך▀▀נט.

גזל ־ דכתיב (ירמיהו ו') חמס ושד ישמע בה על פני תמיד▀▀נט.

עבודה זרה ־ דכתיב (ישעיהו ס"ה) העם המכעיסים אתי על פני תמיד וגו'.▀▀נט.

רב יהודה:▀◊נט.
לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי 

תבואה, שנאמר (תהלים קמ"ז) השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך.

היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא.רב פפא:▀נט.

רב חיננא בר פפא:▀◊נט.

לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה, שנאמר 

(שופטים ו') והיה אם זרע ישראל וגו'. וכתיב (שופטים ו') ויחנו עליהם וגו', (שופטים ו') וכתיב וידל 

ישראל מאד מפני מדין.

רבי חלבו:▀◊נט.
לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר 

(בראשית י"ב) ולאברם הטיב בעבורה.

והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו.[רבא]▀נט.

חתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא, רבי אליעזר מטהרתנן התם:[רבי אליעזר]♦▀◊נט.

וחכמים מטמאין.חכמים:♦▀◊נט.

וזה הוא תנור של עכנאי.▀◊נט:

מאי עכנאי?^נט:

שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו.רב יהודה אמר שמואל:!נט:
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באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו.תנא:О◊נט:

אם הלכה כמותי ־ חרוב זה יוכיח.אמר להם:[רבי אליעזר]Оנט:

נעקר חרוב ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה:Оנט:

אין מביאין ראיה מן החרוב.אמרו לו:¿נט:

Оנט:
חזר ואמר להם:[רבי 

אליעזר]
אם הלכה כמותי ־ אמת המים יוכיחו.

חזרו אמת המים לאחוריהם.Оנט:

אין מביאין ראיה מאמת המים.אמרו לו:¿נט:

Оנט:
חזר ואמר להם:[רבי 

אליעזר]
אם הלכה כמותי ־ כותלי בית המדרש יוכיחו.

כותלי בית המדרש ליפול.Оנט:

גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה ־ אתם מה טיבכם?[רבי יהושע]Оנט:

לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדין מטין ועומדין.Оנט:

Оנט:
חזר ואמר להם:[רבי 

אליעזר]
אם הלכה כמותי ־ מן השמים יוכיחו.

יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקוםִ Оנט:

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא.[רבי יהושע]▀נט:

מאי (דברים ל') לא בשמים היא?^נט:

רבי ירמיה:!נט:
שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כ"ג) 

אחרי רבים להטת.

אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא?[רבי נתן]О◊נט:

אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני, נצחוני בני.О◊נט:

אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו.אמרו:О◊נט:

מי ילך ויודיעו?ואמרו:Оנט:

אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל העולם כולו.אמר להם רבי עקיבא:О◊נט:

מה עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע אמות.О◊נט:

עקיבא, מה יום מיומים?אמר לו רבי אליעזר:Оנט:

רבי, כמדומה לי שחבירים בדילים ממך.אמר לו:[רבי עקיבא]О◊נט:

О◊נט:
אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו, ונשמט וישב על גבי קרקע. זלגו עיניו דמעות, לקה העולם שליש 

בזיתים, ושליש בחטים, ושליש בשעורים. ויש אומרים: אף בצק שבידי אשה תפח.

אף גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף.תנא:▀◊נט:

[רבן גמליאל]О◊נט:
ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, עמד עליו נחשול לטבעו. אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי 

אליעזר בן הורקנוס.

[רבן גמליאל]О◊נט:
עמד על רגליו ואמר: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא 

עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל.

נח הים מזעפו.Оנט:

О◊נט:
אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה 

לרבי אליעזר למיפל על אפיה.

ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר.О◊נט:

איכא דאמרי: אתא עניא וקאי אבבא, אפיקא ליה ריפתא.Оנט:

אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה: קום, קטלית לאחי.Оנט:
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אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב.О◊נט:

אמר לה: מנא ידעת?Оנט:

אמרה ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.О◊נט:

המאנה את הגר עובר בשלשה לאוין, והלוחצו עובר בשנים.תנו רבנן:▀◊נט:

¿נט:

מאי שנא מאנה ־ דכתיבי שלשה לאוין: (שמות כ"ב) וגר לא תונה, (ויקרא י"ט) וכי יגור אתך גר 

בארצכם לא תונו אתו, (ויקרא כ"ה) ולא תונו איש את עמיתו ־ וגר בכלל עמיתו הוא. לוחצו נמי, 

שלשה כתיבי: (שמות כב) ולא תלחצנו, (שמות כג) וגר לא תלחץ, (שמות כב) ולא תהיה לו כנשה ־ 

וגר בכלל הואִ 

אלא: אחד זה ואחד זה בשלשה.▀◊נט:

תניא, רבי אליעזר הגדול:▀◊נט:
מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות, ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר ־ מפני שסורו 

רע.

מאי דכתיב וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים?^◊נט:

מום שבך אל תאמר לחברךתניא רבי נתן:▀!◊נט:

והיינו דאמרי אינשי: דזקיף ליה זקיפא בדיותקיה לא נימא ליה לחבריה זקיף ביניתא.Оנט:

אין מערבין פירות בפירות אפילו חדשים בחדשים. אין צריך לומר חדשים בישנים.▀מנט:
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