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32.3.3 

15b ( יוסי ב	 זמרא' ר יוחנ	 משו� ר"א )� 17a  (סיו� הפרק) 

 

  ג, קכ תהלי� :ְרִמָ�ה ָל#ֹו	 ָל! ֹ�ִסי� �ַמה ְל� ִ�ֵ�	 ַמה .1

  ה, יב תהלי� :ָלנ� ,דֹו	 ִמי ִאָ�נ� ְ.ָפֵתינ� ַנְגִ-יר ִלְלֹ#ֵננ� ,ְמר� ֲאֶ#ר .2

  ה, קא תהלי� :א�ָכל 7א ֹאתוֹ  ֵלָבב �ְרַחב ֵעיַנִי� 6ְַב5 4ְצִמית אֹותוֹ  ֵרֵעה� ַב1ֵֶתר ְמָלְ#ִני .3

ת ִתָ:ֵכר 7א ְוָה,ֶר9 .4 תִלְצִמת; תִלְצִמת; תִלְצִמת;   כג, כה ויקרא :ִעָ:ִדי ַאֶ�� ְותֹוָ#ִבי� ֵגִרי� ִ>י ָה,ֶר9 ִלי ִ>י ִלְצִמת;

  ב, יד ויקרא :ַהֹ>ֵה	 ֶאל ְוה�ָבא ָטֳהָרתוֹ  ְ-יֹו� ַהְ:ֹצָרעַהְ:ֹצָרעַהְ:ֹצָרעַהְ:ֹצָרע �ֹוַרת ִ�ְהֶיה ֹזאת .5

  יא, י קהלת :ַהCָ#ֹו	 ְלַבַעל ִיְתרֹו	 ְוֵאי	 ָלַח# ְ-לֹוא ַהBָָח# ִיAֹ! ִא� .6

7. �  ט, עג תהלי� :ָ-,ֶר9 ִ�ֲהַל! �ְל#ֹוָנ� Eִיֶה� ַבAַָמִי� ַ#�

8. �� ַחָ�י ַב-ֹור ָצְמתG�ַַו 	נג, ג איכה :ִ-י ֶאֶב  

  ד, קכ תהלי� :ְרָתִמי� 6ֲַחֵלי ִע� ְ#נ�ִני� ִג-ֹור ִחIֵי .9

  ז, ט ירמיהו :,ְר-וֹ  ָיִ.י� �ְבִקְר-וֹ  ְיַדֵ-ר ֵרֵעה� ֶאת ָ#לֹו� ְ-ִפיו ִדֵ-ר ִמְרָמה ְל#ֹוָנ�ְל#ֹוָנ�ְל#ֹוָנ�ְל#ֹוָנ�    ָ#ח�טָ#ח�טָ#ח�טָ#ח�ט    ֵח9ֵח9ֵח9ֵח9 .10

  יג, מב ישעיהו: ִיְת6ַָ-ר ֹאְיָביו ַעל ַיְצִריחַ  4� ָיִריעַ  ִקְנ,ה ָיִעיר ִמְלָחמֹות ְ>ִאי# ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצא    ַ>6ִ-ֹורַ>6ִ-ֹורַ>6ִ-ֹורַ>6ִ-ֹור    ''''הההה .11

  ד, טו משלי :ְ-ר�חַ  ֶ#ֶבר ָ-5 ְוֶסֶל� ַחִ�י� ֵע9 ָל#ֹו	 ַמְרEֵא .12

Aָר ְוֹתְמֶכיהָ  ָ-5ָ-5ָ-5ָ-5 ַלַ:ֲחִזיִקי�ַלַ:ֲחִזיִקי�ַלַ:ֲחִזיִקי�ַלַ:ֲחִזיִקי�    ִהיאִהיאִהיאִהיא    ַחִ�י�ַחִ�י�ַחִ�י�ַחִ�י�    ֵע9ֵע9ֵע9ֵע9 .13   יח, ג משלי: ְמא;

  ד, יב תהלי� :6ְֹדלֹות ְמַדֶ-ֶרת ָל#ֹו	 ֲחָלקֹות ִ.ְפֵתי ָ>ל 'ה ַיְכֵרת .14

  לא, לב שמות :ָזָהב ֱא7ֵהי ָלֶה� ַוַ�ֲע.� ְגֹדָלהְגֹדָלהְגֹדָלהְגֹדָלה ֲחָט,ה ַהKֶה ָהָע� ָחָטא ָאBָא ַוֹ�אַמר 'ה ֶאל ֹמֶ#ה ַוָ�ָ#ב .15

16. �Bה ַ-ַ-ִית ָגדֹולָגדֹולָגדֹולָגדֹול ֵאיֶנKֶי ַהBִ:ֶי ָחַ.! ְו7א ִמBִ:ֶָמה ִמ�  ט, לט בראשית :ֵלא7ִהי� ְוָחָטאִתי ַהKֹאת ַה6ְֹדָלה ָהָרָעה ֶאֱעֶ.ה ְוֵאי! ִאְ#�וֹ  ַא�ְ  רַ-ֲא#ֶ  אֹוָת! ִא� ִ>י ְמא

  יג, ד בראשית :ִמBְֹ.א ֲעֹוִני 6ָדֹול6ָדֹול6ָדֹול6ָדֹול 'ה ֶאל ַקִי	 ַוֹ�אֶמר .17

  כא, יח משלי :Eְִרָי5 ֹיאַכל ְוֹאֲהֶביהָ  ָל#ֹו	ָל#ֹו	ָל#ֹו	ָל#ֹו	    ְ-ַידְ-ַידְ-ַידְ-ַיד    ְוַחִ�י�ְוַחִ�י�ְוַחִ�י�ְוַחִ�י�    ָמֶותָמֶותָמֶותָמֶות .18

  יד, כז משלי :לוֹ  ֵ�ָחֶ#ב ְקָלָלה ַהְ#ֵ>י� ַ-ֹ-ֶקר 6ָדֹול ְ-קֹול ֵרֵעה� ְמָבֵר! .19

20. �ל   כט, ג ב"שמו :ָלֶח� ַוֲחַסר ַ-ֶחֶרב ְוֹנֵפל ַ-Eֶֶל! �ַמֲחִזיק �ְמֹצָרע�ְמֹצָרע�ְמֹצָרע�ְמֹצָרע    ָזבָזבָזבָזב    יֹו,ביֹו,ביֹו,ביֹו,ב    ִמֵ-יתִמֵ-יתִמֵ-יתִמֵ-ית    ִיָ>ֵרתִיָ>ֵרתִיָ>ֵרתִיָ>ֵרת    ְו4לְו4לְו4לְו4ל ,ִביו ֵ-ית ָ>ל ְוֶאל יֹו,ב ֹרא# ַעל ָיח;

  כג, ה ב"מל :ְלָפָניו ַוִ�ְ.א� ְנָעָריו ְ#ֵני ֶאל ַוִ�ֵ�	 ְ-ָגִדי� ֲחִלפֹות �ְ#ֵ�י ֲחִרִטי� ִ-ְ#ֵני ֶ>ֶס� ִ>ְ>ַרִי� ַוָ�ַצר -וֹ  ַוִ�ְפָר9 ִ>ָ>ָרִי�ִ>ָ>ָרִי�ִ>ָ>ָרִי�ִ>ָ>ָרִי�    ַקחַקחַקחַקח    הֹוֵאלהֹוֵאלהֹוֵאלהֹוֵאל ַנֲעָמ	 ַוֹ�אֶמר .21

  כז, ה ב"מל: ַ>Aֶָלג ְמֹצָרע ָפָניוִמCְ  ַוֵ�ֵצא ְלעֹוָל� �ְבַזְרֲע� ְ-�ְ-�ְ-�ְ-�    ִ�ְדַ-קִ�ְדַ-קִ�ְדַ-קִ�ְדַ-ק    ַנֲעָמ	ַנֲעָמ	ַנֲעָמ	ַנֲעָמ	    ְוָצַרַעתְוָצַרַעתְוָצַרַעתְוָצַרַעת .22

  יז, יב בראשית :4ְבָר� ֵאֶ#ת ָ.ַרי Gְַבר ַעל ֵ-יתוֹ  ְוֶאת 6ְֹדִלי� ְנָגִעי� Eְַרֹעה ֶאת 'ה ַוְיַנ6ַע .23

  טז, כו ב"דהי :ַהMְֹטֶרת ִמְזַ-ח ַעל ְלַהְקִטיר 'ה ֵהיַכל ֶאל ַוָ�ֹבא ֱא7ָהיו 'ה-ַ  ַוִ�ְמַעל ְלַהְ#ִחית ַעד ִל-וֹ ִל-וֹ ִל-וֹ ִל-וֹ     6ַָב6ָ5ַב6ָ5ַב6ָ5ַב5    �ְכֶחְזָקתוֹ �ְכֶחְזָקתוֹ �ְכֶחְזָקתוֹ �ְכֶחְזָקתוֹ  .24

Kִָ�ה� ַוִ�ְזַע� .25   יט, כו ב"דהי :ַהMְֹטֶרת ְלִמְזַ-ח ֵמַעל קנ ְ-ֵבית ַהֹ>ֲהִני� ִלְפֵני ְבִמְצחוֹ ְבִמְצחוֹ ְבִמְצחוֹ ְבִמְצחוֹ     ָזְרָחהָזְרָחהָזְרָחהָזְרָחה    ְוַהIַָרַעתְוַהIַָרַעתְוַהIַָרַעתְוַהIַָרַעת ַהֹ>ֲהִני� ִע� �ְבַזְעEוֹ  ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת �ְבָידוֹ  ע;

� ַהֹ>ֵה	 ְוִצָ�ה .26Bִפ��Bִפ��Bִפ��Bִפ�  לו, יד ויקרא :ַהָ-ִית ֶאת ִלְראֹות ַהֹ>ֵה	 ָיֹבא ֵ>	 ְו4ַחר ַ-ָ-ִית ֲאֶ#ר ָ>ל ִיְטָמא ְו7א ַהBֶַגע ֶאת ִלְראֹות ַהֹ>ֵה	 ָיֹבא ְ-ֶטֶר� ַהַ-ִיתַהַ-ִיתַהַ-ִיתַהַ-ִית    ֶאתֶאתֶאתֶאת    

  לה, יד ויקרא :ַ-ָ-ִית ִלי ִנְר,ה ְ>ֶנַגע ֵלאֹמר ַלֹ>ֵה	 ְוִה6ִיד ַהַ-ִיתַהַ-ִיתַהַ-ִיתַהַ-ִית    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#ר    �ָבא�ָבא�ָבא�ָבא .27

28. �  לא, לז בראשית :ַ-�Gָ ַה>;ֹ�ֶנת ֶאת ַוִ�ְטְ-ל� ִעKִי� ְ.ִעיר ַוִ�ְ#ֲחט� יֹוֵס� ְ>ֹתֶנתְ>ֹתֶנתְ>ֹתֶנתְ>ֹתֶנת ֶאת ַוִ�ְקח

  מב, כח שמות :ִיְהי� ְיֵרַכִי� ְוַעד ִמָ:ְתַנִי� ֶעְרָוהֶעְרָוהֶעְרָוהֶעְרָוה    ְ-ַ.רְ-ַ.רְ-ַ.רְ-ַ.ר    ְלַכ1ֹותְלַכ1ֹותְלַכ1ֹותְלַכ1ֹות ָבד ִמְכְנֵסיִמְכְנֵסיִמְכְנֵסיִמְכְנֵסי ָלֶה� ַוֲעֵ.ה .29

� ֵאֹפד ְ>ַמֲעֵ.ה ֹחֵ#ב ַמֲעֵ.ה ִמְ#Eָטִמְ#Eָטִמְ#Eָטִמְ#Eָט    ֹחֶ#	ֹחֶ#	ֹחֶ#	ֹחֶ#	 ְוָעִ.יתָ  .30B.ְֶ�ֵכֶלת ָזָהב ַ�ֲע 	טו, כח שמות :ֹאתוֹ  ַ�ֲעֶ.ה ָמְ#ָזר ְוֵ## ָ#ִני ְותֹוַלַעת ְו4ְר6ָָמ  

  ד, ג הושע :�ְתָרִפי��ְתָרִפי��ְתָרִפי��ְתָרִפי�    ֵאפֹודֵאפֹודֵאפֹודֵאפֹוד    ְוֵאי	ְוֵאי	ְוֵאי	ְוֵאי	 ַמIֵָבה ְוֵאי	 ֶזַבח ְוֵאי	 ָ.ר ְוֵאי	 ֶמֶל! ֵאי	 ִיְ.ָרֵאל ְ-ֵני ֵיְ#ב� ַרִ-י� ָיִמי� ִ>י .31

  לח, כח שמות :'ה ִלְפֵני ָלֶה� ְלָרצֹו	 ָ�ִמיד ִמְצחוֹ  ַעל ְוָהָיה ָקְדֵ#יֶה� ַמְ�ֹנת ְלָכל ִיְ.ָרֵאל ְ-ֵני ַיְקGִי#� ֲאֶ#ר ַהMֳָדִ#י� ֲעֹו	 ֶאת 4ֲהֹר	 ְוָנָ.א 4ֲהֹר	 ֵמַצחֵמַצחֵמַצחֵמַצח ַעל ְוָהָיה .32

33. � ג ,ג ירמיהו :ִהָ>ֵל� ֵמ4ְנ�ְ  ָל!ָל!ָל!ָל!    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    זֹוָנהזֹוָנהזֹוָנהזֹוָנה    ִאAָהִאAָהִאAָהִאAָה    �ֵמַצח�ֵמַצח�ֵמַצח�ֵמַצח ָהָיה לֹוא �ַמְלקֹו# ְרִבִבי� ַוִ�ָ:ְנע

  יב, יז במדבר :ָהָע�ָהָע�ָהָע�ָהָע�    ַעלַעלַעלַעל    ַוְיַכEֵרַוְיַכEֵרַוְיַכEֵרַוְיַכEֵר    ַהMְֹטֶרתַהMְֹטֶרתַהMְֹטֶרתַהMְֹטֶרת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוִ�ֵ�	ַוִ�ֵ�	ַוִ�ֵ�	ַוִ�ֵ�	 ָ-ָע� ַהBֶֶג� ֵהֵחל ְוִהBֵה ַהMָָהל �ֹו! ֶאל ַוָ�ָר9 ֹמֶ#ה Gִֶ-ר ַ>ֲאֶ#ר 4ֲהֹר	 ַוMַ�ִח .34

  מו, יג ויקרא: מֹוָ#בוֹ מֹוָ#בוֹ מֹוָ#בוֹ מֹוָ#בוֹ     ַלַ:ֲחֶנהַלַ:ֲחֶנהַלַ:ֲחֶנהַלַ:ֲחֶנה    ִמח�9ִמח�9ִמח�9ִמח�9    ֵיֵ#בֵיֵ#בֵיֵ#בֵיֵ#ב    ָ-ָדדָ-ָדדָ-ָדדָ-ָדד ה�א ָטֵמא ִיְטָמא -וֹ  ַהBֶַגע ֲאֶ#ר ְיֵמי ָ>ל .35

  ד, יד ויקרא :ְוֵאֹזב תֹוַלַעת �ְ#ִני ֶאֶרז ְוֵע9 ְטֹהרֹות ַח�ֹות ִצEֳִרי�ִצEֳִרי�ִצEֳִרי�ִצEֳִרי� ְ#ֵ�י ַלִ:Nֵַהר ְוָלַקח ַהֹ>ֵה	 ְוִצָ�ה .36

  יז, יט ויקרא :ֵחְטא ָעָליו ִתOָא ְו7א ֲעִמיֶת� ֶאת �ֹוִכיחַ  הֹוֵכחַ  ִ-ְלָבֶב� ,ִחי� ֶאת ִתְ.ָנא 7א .37

  ח, ט משלי :ְוֶיֱאָהֶבPָ  ְלָחָכ� הֹוַכח ִיְ.ָנֶאEֶ  ָP	 ֵל9 �ֹוַכח 4ל .38

�ת    ַנֲעַותַנֲעַותַנֲעַותַנֲעַות    ֶ-	ֶ-	ֶ-	ֶ-	 לוֹ  ַוֹ�אֶמר ִ-יהֹוָנָת	ִ-יהֹוָנָת	ִ-יהֹוָנָת	ִ-יהֹוָנָת	    ָ#א�לָ#א�לָ#א�לָ#א�ל    4�4�4�4�    ַוִ�ַחרַוִ�ַחרַוִ�ַחרַוִ�ַחר .39Gתַהַ:ְר�Gתַהַ:ְר�Gתַהַ:ְר�Gַאָ�ה ֹבֵחר ִ>י ָיַדְעִ�י ֲהלֹוא ַהַ:ְר 	ְלֹבֶ#ת    ְלָבְ#ְ��ְלָבְ#ְ��ְלָבְ#ְ��ְלָבְ#ְ�� ִיַ#י ְלֶב�  ל, כ א"שמו :ִאֶ:�ִאֶ:�ִאֶ:�ִאֶ:�    ֶעְרַותֶעְרַותֶעְרַותֶעְרַות    �ְלֹבֶ#ת�ְלֹבֶ#ת�ְלֹבֶ#ת

  לג, כ א"שמו: Gִָוד ֶאת ְלָהִמית ,ִביו ֵמִע� ִהיא ָכָלה ִ>י ְיהֹוָנָת	 ַוֵ�ַדע ְלַהֹ>תוֹ ְלַהֹ>תוֹ ְלַהֹ>תוֹ ְלַהֹ>תוֹ     ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ַהֲחִניתַהֲחִניתַהֲחִניתַהֲחִנית    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָ#א�לָ#א�לָ#א�לָ#א�ל    ַוָ�ֶטלַוָ�ֶטלַוָ�ֶטלַוָ�ֶטל .40

  ג, יג בראשית :ָהָעי �ֵבי	 ֵאל ֵ-ית ֵ-י	 ַ-ְ�ִחCָהַ-ְ�ִחCָהַ-ְ�ִחCָהַ-ְ�ִחCָה    ,ֳה7ה,ֳה7ה,ֳה7ה,ֳה7ה    ָ#�ָ#�ָ#�ָ#�    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    ֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#רֲאֶ#ר    ַהָ:קֹו�ַהָ:קֹו�ַהָ:קֹו�ַהָ:קֹו�    ַעדַעדַעדַעד ֵאל ֵ-ית ְוַעד ִמBֶֶגב ְלַמ1ָָעיוְלַמ1ָָעיוְלַמ1ָָעיוְלַמ1ָָעיו    ַוֵ�ֶל!ַוֵ�ֶל!ַוֵ�ֶל!ַוֵ�ֶל! .41

  יג, ז א"מל :ִמIֹר ִחיָר�ִחיָר�ִחיָר�ִחיָר� ֶאת ַוMַ�ִח 7#ְֹמה ַהֶ:ֶל! ַוִ�ְ#ַלח .42

  ו, לא שמות :ִצִ�יִת� ֲאֶ#ר ָ>ל ֵאת ְוָע.� ָחְכָמה ָנַתִ�י ֵלב ֲחַכ� ָ>ל �ְבֵלב ָד	ָד	ָד	ָד	    ְלַמNֵהְלַמNֵהְלַמNֵהְלַמNֵה ֲאִחיָסָמ! ֶ-	 ,ֳהִלי,ב,ֳהִלי,ב,ֳהִלי,ב,ֳהִלי,ב ֵאת ִא�וֹ  ָנַתִ�י ִהBֵה ַוֲאִני .43

  ז, יב א"שמו :ֲאבֹוֵתיֶכ�ֲאבֹוֵתיֶכ�ֲאבֹוֵתיֶכ�ֲאבֹוֵתיֶכ� ְוֶאת ִאְ�ֶכ� ָעָ.ה ֲאֶ#ר 'ה ִצְדקֹותִצְדקֹותִצְדקֹותִצְדקֹות ָ>ל ֵאת 'ה ִלְפֵני ִאְ�ֶכ� ְוִאAְָפָטה ִהְתַיIְב� ְוַעָ�ה .44

  ו, כד תהלי� :ֶסָלה ַיֲעֹקב ָפֶני� ְמַבְקֵ#י Gְֹרָ#יוGְֹרָ#יוGְֹרָ#יוGְֹרָ#יו    GֹורGֹורGֹורGֹור ֶזה .45

  א, כו ירמיהו :ֵלאֹמר 'ה ֵמֵאת ַהKֶה ַהGָָבר ָהָיה ְיה�ָדה ֶמֶל! ֹיאִ#ָ�ה� ֶ-	 ְיהֹוָיִקי� ַמְמְלכ�ת ְ-ֵראִ#יתְ-ֵראִ#יתְ-ֵראִ#יתְ-ֵראִ#ית .46

 

 

I Aggadic excursus on הרע 	לשו (vv. 1-18) 

II Some rulings regarding הרע 	לשו (statements made in front of object of ר"לה ,  statements made in front of 3 people) v. 19 

III Aggadic excursus on נגעי� (vv. 1, 20-36) including role of בגדי כהונה in כפרה for various sins 

IV Halakhic parameters of שנאה and תוכחה (vv. 37-40) 

V Etiquette of guests and extent of hospitality – v. 41 

a Tangent: continuity of professions within family (vv. 42-43) 

b Tangential אגדות: relating to תוכחה (v. 44) and the “match” between a generation and its leaders (vv. 45-46)  

 

 


