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רבה בר רב הונא:▀◊טז.
כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא, לית בה משום לישנא בישאֹ מ"ט? חברך חברא אית ליה, וחברא 

דחברך חברא אית ליה.

[רב דימי]▀◊טז.

כי אתא רב דימי אמר, מאי דכתיב: (משלי כ"ז) מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו? 

כגון דמיקלע לאושפיזא וטרחו קמיה שפיר, למחר נפיק יתיב בשוקא ואמר: רחמנא ניברכיה לפלניא 

דהכי טרח קמאי, ושמעין אינשי ואזלין ואנסין ליה.

▀◊טז.
תני רב דימי אחוה דרב 

ספרא:
לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו.

רב דימי אחוה דרב ספרא חלש, על רב ספרא לשיולי ביה, אמר להו: תיתי לי דקיימי כל דאמר רבנן.איכא דאמרי:Оטז.

א"ל: הא מי מקיימת? לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו?Оטז.

אמר ליה: לא שמיעא לי, ואי הוה שמיעא לי קיימתה.Оטז.

▀◊טז.
ר' שמואל בר נחמני א"ר 

יוחנן:

על שבעה דברים נגעים באין: על לשון הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שוא, ועל גילוי עריות, ועל 

גסות הרוח, ועל הגזל, ועל צרות העין.

על לשון הרע, דכתיב: (תהלים ק"א) מלשני בסתר רעהו אותו אצמית.▀טז.

על שפיכות דמים, דכתיב: (שמואל ב' ג') ואל יכרת מבית יואב זב ומצורע וגו'.▀טז.

▀טז.
ועל שבועת שוא, דכתיב: (מלכים ב' ה') ויאמר נעמן הואל קח ככרים, וכתי': (מלכים ב' ה') וצרעת נעמן 

תדבק בך וגו'.

ועל גילוי עריות, דכתיב: (בראשית י"ב) וינגע ה' את פרעה נגעים וגו'.▀טז.

▀טז.
ועל גסות הרוח, דכתיב: (דברי הימים ב' כ"ז) ובחזקתו גבה לבו עד להשחית וימעול בה' אלהיו, (דברי 

הימים ב' כ"ז) והצרעת זרחה במצחו.

ועל הגזל, דכתיב: (ויקרא י"ד) וצוה הכהן ופנו את הבית▀טז.

הוא כינס ממון שאינו שלו, יבא הכהן ויפזר ממונו.תנא:▀טז.

ועל צרות העין, דכתיב: (ויקרא י"ד) ובא אשר לו הבית וגו'▀טז.

מי שמיוחד ביתו לו.ותנא דבי ר' ישמעאל:▀טז.

איני?¿◊טז.

ֹ :והאמר ר' ענני בר ששון:▀¿ למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות? לומר לך: מה קרבנות מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין

ֹ ▀¿טז. כתונת מכפרת על שפיכות דמים, דכתיב: (בראשית ל"ז) ויטבלו את הכתנת בדם

ֹ ▀¿טז. מכנסים מכפרים על גילוי עריות, דכתיב: (שמות כ"ח) ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה

מצנפת מכפרת על גסי הרוח, כדרבי חנינא▀¿טז.

ֹ דא"ר חנינא:▀¿טז. אמר הקב"ה יבא דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה

אבנט מכפרת על הרהור הלב, אהיכא דאיתיה▀¿טז.

ֹ ▀¿טז. חושן מכפר על הדינין, דכתיב: (שמות כ"ח) ועשית חושן משפט

ֹ ▀¿טז. אפוד מכפר על עבודה זרה, דכתיב: (הושע ג') אין אפוד ותרפים

מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה: יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקו�▀¿טז.

▀¿טז.
ציץ מכפר על מעשה עזי פנים, כתיב הכא: (שמות כ"ח) והיה על מצח אהרן, וכתיב התם: (ירמיהו ג') 

ומצח אשה זונה היה לךִ 

!◊טז.
לא קשיא: הא דאהנו מעשיו, הא דלא אהנו מעשיו, אי אהנו מעשיו ־ אתו נגעים עליה, אי לא אהנו 

מעשיו ־ מעיל ־ מכפר.

▀¿◊טז.
והא"ר סימון אמר רבי 

יהושע בן לוי:

שני דברים לא מצינו להם בקרבנות כפרה, בדבר אחר מצינו להם כפרה, שפיכות דמים ולשון הרע, 

שפיכות דמים בעגלה ערופה, ולשון הרע בקטרת
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למדנו לקטרת שמכפרת, דכתיב: (במדבר י"ז) ויתן את הקטרת ויכפר על העםדתני ר' חנינא:▀¿טז.

ֹ ותנא דבי רבי ישמעאל:▀¿טז. על מה קטרת מכפרת? על לשון הרע, אמר הקב"ה: יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי

קשיא שפיכות דמים אשפיכות דמיִם קשיא לשון הרע אלשון הרעִ ¿טז.

שפיכות דמים אשפיכות דמים לא קשיא: הא דידיע מאן קטליה, הא דלא ידיע מאן קטליה.!◊טז.

דידיע מאן קטליה בר קטלא הואִ ¿טז.

במזיד ולא אתרו ביה.!טז.

לשון הרע אלשון הרע ל"ק: הא בצינעא, הא בפרהסיא.!◊טז.

טז:
◊▀

בעא מיניה רבי שמואל 

בר אלגדב מרבי חנינא, 

מה נשתנה מצורע שאמרה תורה (ויקרא י"ג) בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש לאשתו 

בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה: בדד ישב וגו'.

רבי יהודה בן לוי:▀◊טז:
מה נשתנה מצורע שאמרה תורה: יביא (ויקרא י"ד) שתי ציפרים לטהרתו? אמר הקב"ה: הוא עושה 

מעשה פטיט, לפיכך אמרה תורה: יביא קרבן פטיט.

תנו רבנן:▀◊טז:
(ויקרא י"ט) לא תשנא את אחיך בלבבך ־ יכול לא יכנו, לא יסטרנו, ולא יקללנו? ת"ל: בלבבך, שנאה 

שבלב הכתוב מדבר.

▀◊טז:
מנין לרואה בחבירו דבר מגונה שחייב להוכיחו? שנאמר: (ויקרא י"ט) הוכח תוכיח, הוכיחו ולא קבל 

מנין שיחזור ויוכיחנו? תלמוד לומר: תוכיח, מכל מקוםֹ יכול אפי' משתנים פניו? ת"ל: לא תשא עליו 

תניא-ר' טרפון:▀◊טז:
תמה אני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו טול קיסם מבין עיניך, אמר לו טול קורה מבין 

עיניך.

תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח.רבי אלעזר בן עזריה:▀◊טז:

ואמר רבי יוחנן בן נורי:▀טז:
מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל וכל 

שכן שהוספתי בו אהבה, לקיים מה שנאמר: (משלי ט') אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.

^◊טז:

בעא מיניה רבי יהודה 

בריה דר' שמעון [בן פזי 

מר' שמעון בן פזי]:

תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה, הי מינייהו עדיפא?

!◊טז:
אמר ליה:[ר' שמעון בן 

פזי]
ולא מודית דענוה לשמה עדיפא? דאמר מר: ענוה גדולה מכולם, שלא לשמה נמי עדיפא

לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.דאמר רב יהודה אמר רב:▀!◊טז:

היכי דמי תוכחה לשמה וענוה שלא לשמה?^טז:

!טז:

כי הא דרב הונא וחייא בר רב הוו יתבי קמיה דשמואל, אמר ליה חייא בר רב: חזי מר דקא מצער לי, 

קביל עליה דתו לא מצער ליה. בתר דנפיק, אמר ליה: הכי והכי קא עביד, אמר ליה: אמאי לא אמרת ליה 

באנפיה? אמר ליה: חס לי דליכסוף זרעיה דרב על ידאי.

עד היכן תוכחה?^◊טז:

עד הכאהרב:♦!◊טז:

עד קללהשמואל:♦!◊טז:

עד נזיפה.רבי יוחנן:♦!◊טז:

כתנאי:▀◊טז:

עד הכאהרבי אליעזר:♦▀טז:

עד קללהרבי יהושע:♦▀◊טז:

עד נזיפה.בן עזאי:♦▀◊טז:

רב נחמן בר יצחק:▀▀טז:

ושלשתן מקרא אחד דרשו: (שמואל א' כ') ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות, וכתיב: 

(שמואל א' כ') ויטל שאול את החנית עליו להכותו. למאן דאמר עד הכאה, דכתיב: להכותֹו ולמאן דאמר 

עד קללה, דכתיב: (שמואל א' כ') לבשתך ולבושת ערות אמךֹ ולמאן דאמר עד נזיפה, דכתיב: ויחר אף 

שאול.
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ולמ"ד נזיפה, הכתיב הכאה וקללהִ ¿טז:

שאני התם, דאגב חביבותא יתירא דהוה ביה ליהונתן בדוד, מסר נפשיה טפי.!טז:

עד היכן לא ישנה אדם באכסניא שלו?^◊טז:

עד הכאהרב:♦!◊טז:

עד שיפשלו לו כליו לאחוריו.שמואל:♦!◊טז:

▀◊טז:
בהכאה דידיה כולי עלמא לא פליגי, בהפשלת כליו לאחוריו כולי עלמא נמי לא פליגי, כי פליגי ־ בהכאה 

דדביתהו

כיון דלדידיה לא מצער ליה מאי נפקא ליה מינה?מר סבר:▀▀טז:

אתי לאיטרודי.מר סבר:▀▀טז:

וכל כך למה?¿טז:

אכסנאי פוגם ונפגם.דאמר מר:▀!◊טז:

רב יהודה אמר רב:▀טז:
מנין שלא ישנה אדם מאכסניא שלו מן התורה? שנאמר: (בראשית י"ג) עד המקום אשר היה שם אהלו 

בתחלה.

מהכא: (בראשית י"ג) וילך למסעיו.רבי יוסי ברבי חנינא:▀טז:

מאי בינייהו?¿טז:

איכא בינייהו אכסנאי דאקראי.!טז:

ר' יוחנן:▀טז:

מנין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו? שנאמר: (מלכים א' ז') וישלח המלך שלמה ויקח את 

חירם מצור בן אשה אלמנה הוא ממטה נפתלי ואביו איש צרי חרש נחושת, וכתיב בן אשה מבנות דן, 

וכתיב התם: (שמות ל"א) ואתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן.

עד היכן תכלית יסורין?^◊טז:

כל שארגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו.רבי אלעזר:!◊טז:

¿◊טז:

מתקיף לה רבא זעירא, 

ואיתימא רבי שמואל בר 

נחמני

גדולה מזו אמרו: אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן, בצונן ומזגו לו בחמין, ואת אמרת כולי האיִ 

אפילו נהפך לו חלוקו.מר בריה דרבינא:!◊טז:

!◊טז:
רבא, ואיתימא רב חסדא, 

ואיתימא רבי יצחק, 
אפילו הושיט ידו לכיס ליטול שלש ועלו בידו שתים.

דווקא שלש ועלו בידו שתים, אבל שתים ועלו בידו שלש לא, דליכא טירחא למישדייהו.▀טז:

וכל כך למה?¿טז:

כל שעברו עליו ארבעים יום בלא יסורין ־ קיבל עולמו.דתניא דבי רבי ישמעאל:!◊טז:
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