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2.5.4 

55a ( מר לוכחינהו סימו
 לרבי זירא רבי ליה אמר )�56a ( בזרוע נטלו מתנות אומר יוסי רבי  ) 

 

! ְ�תֹו� ָהִעיר ְ�תֹו� ֲעֹבר ֵאָליו ה' ַוֹ�אֶמר .1   ד, ט יחזקאל :ְ�תֹוָכ+ ַהַ'ֲע*ֹות ַה$ֹוֵעבֹות ָ(ל לעַ  ְוַהֶ'ֱאָנִקי! ַהֶ'ֱאָנִחי! ָהֲאָנִ"י! ִמְצחֹות ַעל ָ$ו ְוִהְתִויתָ  ְיר#ָ"ָלִ

2. 
 ו, ט יחזקאל :ָ�ִיתהַ  ִלְפֵני ֲאֶ"ר ַה7ְֵקִני! ָ�ֲאָנִ"י! ַוָ�ֵח#6 ָ$ֵח#6 #ִמ5ְִק4ִָ"י 3ַ$ִ"# 2ל ַהָ$ו ָעָליו ֲאֶ"ר ִאי" ָ(ל ְוַעל ְלַמְ"ִחית ַ$ַהְרג# ְוָנִ"י! ְוַט0 #ְבת#ָלה ָ�ח#ר ָזֵק

  ב, ט יחזקאל:ֶ"תַהְ'חֹ  ִמְזַ�ח ֵאֶצל ַו�ַַעְמד# ַוָ�ֹבא# ְ�ָמְתָניו ַהֹ=ֵפר ְוֶקֶסת ַ�4ִי! ָלב>" ְ�תֹוָכ! ֶאָחד ְוִאי" ְ�יָדוֹ  ַמָ;צוֹ  ְ(ִלי ְוִאי" ָצפֹוָנה ָמְפֶנה ֲאֶ"ר ָהֶעְליֹו
 ַ"ַער ִמ4ֶֶר� ָ�ִאי! ֲאָנִ"י! ִ"ָ:ה ְוִה'ֵה .3

  יב, ב הושע :ִמָ�ִדי ַיִ@יֶלָ'ה ?א ְוִאי" ְמ2ֲהֶביהָ  ְלֵעיֵני ַנְבל>ָת+ ֶאת ֲאַג6ֶה ְוַעָ$ה .4

  כב, יג ב"מל :ְיהֹוDָחז ְיֵמי ֹ(ל ִיְ*ָרֵאל ֶאת ָלַחC ֲאָר! ֶמֶל� ַוֲחָזֵאל .5

6. 
  כג, יג ב"מל :ָעָ$ה ַעד ָ;ָניו ֵמַעל ִהְ"ִליָכ! ְו?א ַהְ"ִחיָת! Dָבה ְו?א ְוַיֲעֹקבְוַיֲעֹקבְוַיֲעֹקבְוַיֲעֹקב    ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    2ְבָרָה!2ְבָרָה!2ְבָרָה!2ְבָרָה!    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִריתוֹ ִריתוֹ ִריתוֹ ִריתוֹ �ְ �ְ �ְ �ְ     ְלַמַע
ְלַמַע
ְלַמַע
ְלַמַע
 ֲאֵליֶה! ַוִ�ֶפ
 ַוְיַרֲחֵמ! ֹאָת! ה' ַוָ�ָח

  לו, יח א"מל :ָהֵא6ֶה ַה4ְָבִרי! ָ(ל ֵאת ָעִ*יִתי #ִבְדָבְרH ַעְבH4ֶ ַוֲאִני ְ�ִיְ*ָרֵאל ֱא?ִהי! ַאָ$ה ִ(י ִיָ#ַדע ַה�ֹו! ְוִיְ*ָרֵאלְוִיְ*ָרֵאלְוִיְ*ָרֵאלְוִיְ*ָרֵאל    ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    2ְבָרָה!2ְבָרָה!2ְבָרָה!2ְבָרָה!    ֱא?ֵהיֱא?ֵהיֱא?ֵהיֱא?ֵהי    ה'ה'ה'ה' ַוֹ�אַמר ַהָ'ִביא ֵאִלָ�ה# ַו3ַ�ִ" ַה5ְִנָחה ַ�ֲעלֹות ַוְיִהי .7

  ו, ט ישעיהו: 7ֹאת ַ$ֲעֶ*ה ְצָבאֹות ה' ִקְנ2ת עֹוָל! ְוַעד הֵמַע$ָ  #ִבְצָדָקה ְ�ִמְ"ָ;ט #ְלַסֲעָד+ ֹאָת+ ְלָהִכי
 ַמְמַלְכ$וֹ  ְוַעל ָדִוד ִ(ֵ=א ַעל ֵקC ֵאי
 #ְלָ"לֹו! ַה5ְִ*ָרה ְלַמְרֵ�ה .8

  כ, יח יחזקאל: ִ$ְהֶיה ָעָליו ָהָרָ"ע רשע ְוִרְ"ַעת ִ$ְהֶיה ָעָליו ַהַ@4ִיק ִצְדַקת ַהֵ�
 ַ�ֲעֹו
 ִיKָא ?א ְוDב ָהDב ַ�ֲעֹו
 ִיKָא ?א ֵ�
 ָתמ#תָתמ#תָתמ#תָתמ#ת    ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַהֹחֵטאתַהֹחֵטאתַהֹחֵטאתַהֹחֵטאת    ַהֶ'ֶפ"ַהֶ'ֶפ"ַהֶ'ֶפ"ַהֶ'ֶפ" .9

  לג, פט תהלי! :ֲעֹוָנ! #ִבְנָגִעי! ִ;ְ"ָע! ְבֵ"ֶבט ָפַקְדִ$י# .10

  ב, ט הלתק :ָיֵרא ְ"ב#ָעה ַ(ֲאֶ"ר ַהִ'ְ"ָ�ע ַ(ֹחֶטא ַ(Mֹוב ֹזֵבחַ  ֵאיֶנ'# ְוַלֲאֶ"ר ְוַל7ֵֹבחַ  ְוַלMֵָמא ְוַלMָהֹור ַלMֹוב ְוָלָרָ"עְוָלָרָ"עְוָלָרָ"עְוָלָרָ"ע    ַלַ@4ִיקַלַ@4ִיקַלַ@4ִיקַלַ@4ִיק    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ִמְקֶרהִמְקֶרהִמְקֶרהִמְקֶרה ַלֹ(ל ַ(ֲאֶ"ר ַהֹ(ל .11

 יב, כ במדבר :ָלֶה! ָנַתִ$י ֲאֶ"ר ָהDֶרC ֶאל ַה7ֶה ַהNָָהל ֶאת ָתִביא# ?א ָלֵכ
 ִיְ*ָרֵאל ְ�ֵני ְלֵעיֵני ְלַהְק4ִיֵ"ִני ִ�יִ�יִ�יִ�י    ֶהֱאַמְנֶ$!ֶהֱאַמְנֶ$!ֶהֱאַמְנֶ$!ֶהֱאַמְנֶ$!    ?א?א?א?א    ַיַע
ַיַע
ַיַע
ַיַע
 2ֲהֹר
 ְוֶאל ֹמֶ"ה ֶאל ה' ַוֹ�אֶמר .12

  כה, יז ב"שמו :יֹוDב ֵא! ְצר#ָיה ֲאחֹות ָנָח"ָנָח"ָנָח"ָנָח"    ַ�תַ�תַ�תַ�ת    ֲאִביַגלֲאִביַגלֲאִביַגלֲאִביַגל    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָ�אָ�אָ�אָ�א    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר    ַהִ�ְ*ְרֵאִליַהִ�ְ*ְרֵאִליַהִ�ְ*ְרֵאִליַהִ�ְ*ְרֵאִלי    ִיְתָראִיְתָראִיְתָראִיְתָרא    #ְ"מוֹ #ְ"מוֹ #ְ"מוֹ #ְ"מוֹ  ִאי" ֶב
 ַוֲעָמָ*א ָ@ָבאהַ  ַעל יֹוDב ַ$ַחת 2ְבָ"?! ָ*! ֲעָמָ*א ְוֶאת .13

  טז, ב א"דהי :ְ"?ָ"ה ֵאל ַוֲעָ*ה ְויֹוDב 2ְבַ"י ְצר#ָיה #ְבֵני ַוֲאִביָגִיל ְצר#ָיה ְו2ְחיֹוֵתיֶה! .14

  כב, לה בראשית :ָעָ*רָעָ*רָעָ*רָעָ*ר    ְ"ֵני!ְ"ֵני!ְ"ֵני!ְ"ֵני!    ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ַוִ�ְהי#ַוִ�ְהי#ַוִ�ְהי#ַוִ�ְהי#   ִיְ*ָרֵאל ַוִ�ְ"ַמע Dִביו ִ;יֶלֶג" ִ�ְלָההִ�ְלָההִ�ְלָההִ�ְלָהה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוִ�ְ"ַ(בַוִ�ְ"ַ(בַוִ�ְ"ַ(בַוִ�ְ"ַ(ב    ְרא#ֵב
ְרא#ֵב
ְרא#ֵב
ְרא#ֵב
    ַוֵ�ֶל�ַוֵ�ֶל�ַוֵ�ֶל�ַוֵ�ֶל� ַהִהוא ָ�DֶרC ִיְ*ָרֵאל ִ�ְ"ֹ(
 יַוְיהִ  .15

  כ, כז דברי!: Dֵמ
 ָהָע! ָ(ל ְוDַמר Dִביו ְ(ַנ0 ִג6ָה ִ(י DִביוDִביוDִביוDִביו    ֵאֶ"תֵאֶ"תֵאֶ"תֵאֶ"ת    ִע!ִע!ִע!ִע!    ֹ"ֵכבֹ"ֵכבֹ"ֵכבֹ"ֵכב    Dר#רDר#רDר#רDר#ר .16

 ד, מט בראשית: ָעָלה ְיצ#ִעי ִח6ְַל$ָ  Dז DִביH ִמְ"ְ(ֵבי ָעִליתָ  ִ(י $ֹוַתר 2ל ַ(5ִַי! ַ;ַחז .17

  ג, א א"שמו :ה'ה'ה'ה'לַ לַ לַ לַ     ֹ(ֲהִני!ֹ(ֲהִני!ֹ(ֲהִני!ֹ(ֲהִני!    #ִפְנָחס#ִפְנָחס#ִפְנָחס#ִפְנָחס    ָחְפִניָחְפִניָחְפִניָחְפִני    ִליִליִליִליעֵ עֵ עֵ עֵ     ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ְ"ֵניְ"ֵניְ"ֵניְ"ֵני    ְוָ"!ְוָ"!ְוָ"!ְוָ"! ְ�ִ"?ה ְצָבאֹותה' לַ  ְוִלְזֹ�חַ  ְלִהְ"ַ$ֲחֹות ָיִמיָמה ִמָ�ִמי! ֵמִעירוֹ  ַהה#א ָהִאי" ְוָעָלה .18

  כב, ב א"שמו :מֹוֵעד ֹאֶהל ֶ;ַתח ַהֹ@ְבאֹות ַהָ'ִ"י!ַהָ'ִ"י!ַהָ'ִ"י!ַהָ'ִ"י!    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְ"ְ(ב#
ִיְ"ְ(ב#
ִיְ"ְ(ב#
ִיְ"ְ(ב#
    ֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"רֲאֶ"ר ְוֵאת ִיְ*ָרֵאל ְלָכל ָ�ָניו ַיֲע*#
 ֲאֶ"ר ָ(ל ֵאת ְוָ"ַמע ְמֹאד ָזֵק
 ְוֵעִלי .19

  ג, יד א"שמו :יֹוָנָת
 ָהַל� ִ(י ָיַדע ?א ְוָהָע! ֵאפֹוד ֹנֵ*א ְ�ִ"לוֹ  ה' ֹ(ֵה
 ֵעִלי ֶ�
 ִ;יְנָחס ֶ�
 דִאיָכבוֹ  ֲאִחי ֲאִחט#ב ֶב
 ַוֲאִחָ�ה .20

 יב, ב מלאכי: ְצָבאֹות ה'לַ  ִמְנָחה #ַמ3ִי" ַיֲעֹקב ֵמDֳהֵלי ְוֹעֶנה ֵער ַיֲעֶ*ָ'ה ֲאֶ"ר ָלִאי" ה' ַיְכֵרת .21

ָעה    טֹוָבהטֹוָבהטֹוָבהטֹוָבה    לֹואלֹואלֹואלֹוא    ִ(יִ(יִ(יִ(י ָ�ָני 2ל .22 ָעהַהְ:מ> ָעהַהְ:מ> ָעהַהְ:מ>  כד, ב א"שמו :ה' ַע! ַמֲעִבִרי! ֹ"ֵמעַ  Dֹנִכי ֲאֶ"ר ַהְ:מ>

  ג, ח א"שמו :ִמְ"ָ;ט ַוM�ַ# ֹ"ַחד ַוִ�ְקח# ַהָ�ַצע 2ֲחֵרי ַוM�ִ# ִ�ְדָרָכיו ָבָניו ָהְלכ# ְו?א .23

24. �  טז, ז א"שמו :ָהֵא6ֶה ַה5ְקֹומֹות ָ(ל ֵאת ִיְ*ָרֵאל ֶאת ְוָ"ַפט ְוַה5ְִצָ;ה ְוַה3ְִל3ָל ֵאלֵאלֵאלֵאל    ֵ�יתֵ�יתֵ�יתֵ�ית    ְוָסַבבְוָסַבבְוָסַבבְוָסַבב ְ�ָ"ָנה ָ"ָנה ִמ4ֵי ְוָהַל

  
  

I. Continued אגדות relating to obligation to rebuke and responsibility of leaders for followers’ violations (vv. 1-8) 

a. Including: discussion about the meaning of the "תיו" (vv. 1-2) and when זכות אבות ended (vv. 4-8) 

II. Aggadic excursus on sin�death causality and possible exceptions (vv. 9-14) 

III. ר' שמואל בר נחמני, quoting 
 ”exonerating sinners – “anyone who says X sinned is mistaken ,ר' יונת

a. 
 vv. 15-17 :ראוב

b. בני עלי (see ב:שמואל א ): vv. 18-22 

c.  לשמואבני  (see א:שמואל א חPג ): vv. 23-24 

 

 

  


