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 לג דף שבת
  

, עולה הגובאי  גזל
 ובני, הווה והרעב

 בשר אוכלים אדם
  ובנותיהן בניהן

 דלים העשקות שמרון בהר אשר הבשן פרות הזה הדבר שמעו

  עבדן ולא דאכלן,דמחוזא נשי הני כגון: רבא אמר אביונים הרצצות
 ותאניכם וכרמיכם גנותיכם הרבות ובירקון בשדפון אתכם הכיתי וכתיב

 אכל הארבה ויתר הארבה אכל הגזם יתר וכתיב הגזם יאכל וזיתיכם

 על ויאכל ורעב ימין על ויגזר וכתיב החסיל אכל הילק ויתר הילק

 אלא עו�זר בשר תקרי אל, יאכלו זרעו בשר איש שבעו ולא שמאל
  רעוַז בשר

 הדין עינוי
 הדין ועיוות

 וקלקול
 הדין

 וביטול
  תורה

, רבה וביזה חרב
בא  ובצורת ודבר
 אוכלין אדם ובני

, שבעין ואינן
 לחמם ואוכלין
  במשקל

   ברית נקם נקמת חרב עליכם והבאתי

 וכתיב' וגו ולילה יומם בריתי לא אם שנאמר, תורה אלא ברית ואין
 במשפטי וביען וכתיב יען' וגו נשים עשר ואפו לחם מטה לכם בשברי

  .מאסו

 שוא שבועת
 ושבועת

 וחילול שקר
 השם

  שבת וחילול

, רבה רעה חיה
 ובני, כלה ובהמה

, מתמעטין אדם
 והדרכים

  משתוממין

 וכתיב, באלה אלא אלהב תקרי אל לי תוסרו לא באלה ואם שנאמר
  '. וגו השדה חית את בכם והשלחתי

 אלהיך שם את וחללת לשקר בשמי תשבעו ולא שקר בשבועת וכתיב
 כתיב שבת ובחלול קדשי שם את תחללו ולא כתיב השם ובחלול
  שקר משבועת חילול חילול ויליף, יומת מות מחלליה

 שפיכות
  דמים

, חרב המקדש בית
 מסתלקת ושכינה

  מישראל

 בה ישבים אתם אשר הארץ את תטמא ולא' וגו תחניפו ולא שנאמר

, בה יושבים אינכם - אותה מטמאים אתם הא, בתוכה שכן אני אשר
  בתוכה שוכן ואיני

 גלוי עריות
 ועבודת
 כוכבים

 והשמטת
 שמיטין
  ויובלות

, לעולם בא גלות
 ובאין, אותן ומגלין

 ויושבין אחרים
  במקומן

 ותטמא וכתיב' וגו הארץ אנשי עשו האל התועבות כל את כי שנאמר

 בטמאכם אתכם הארץ תקיא ולא וכתיב' וגו עליה עונה ואפקד הארץ

 והשמותי וכתיב' וגו פגריכם את ונתתי כתיב כוכבים ובעבודת אותה

 אז כתיב וביובלות בשמיטין. בגוים אזרה ואתכם'... וגו מקדשיכם את

 'וגו אויביכם בארץ ואתם השמה ימי כל שבתתיה את הארץ תרצה

  תשבת השמה ימי כל וכתיב
, רבות צרות  פה נבלות

 קשות וגזירות
 ובחורי, מתחדשות

 ישראל שונאי
 יתומים, מתים

 צועקין ואלמנות
  נענין ואינן

 ואת) [ואלמנתיו( יתמיו ואת' ה ישמח לא בחוריו על כן על שנאמר

 זאת בכל נבלה דבר פה וכל ומרע חנף כלו כי ירחם לא] אלמנותיו

: רבא בר חנן רבי אמר? נטויה ידו ועוד מאי. נטויה ידו ועוד אפו שב לא
 חותמין אפילו פיו המנבל כל אלא, לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל
  לרעה עליו הופכין - לטובה שנה שבעים של דין גזר עליו

  
 הדף המשך  מבנה
  דרשות אחרות על ניבול פה  . 1
  דרשה על זה שמפנה לבו לעסוק בעבירות... הדרוקן . 2

 כל מיני מאמרים על הדרוקן 

  סיפור של  –מאמרים שנאמרו על הדרוקן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה
רשב"י במערה (כדי להסביר למה ר' יהודה בר' אילעאי ראש המדברים 

  בכל מקום

 
 


