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32.3.3 
15b (א"ר יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא)Æ 17a  (סיום הפרק) 
 

ן ַמה .1   ג, קכ תהלים :ְרִמָיה ָלשֹון ָלְך ֹיִסיף ּוַמה ְלָך ִיתֵּ
ינּו ַנְגִביר ִלְלֹשנֵּנּו ָאְמרּו ֲאֶשר .2   ה, יב תהלים :ָלנּו ָאדֹון ִמי ִאָתנּו ְשָפתֵּ
ֶתר ְמָלְשִני .3 הּו ַבסֵּ עֵּ יַנִים ְגַבּה ַאְצִמית אֹותוֹ  רֵּ ָבב ּוְרַחב עֵּ   ה, קא תהלים :אּוָכל ֹלא ֹאתוֹ  לֵּ
ר ֹלא ְוָהָאֶרץ .4   כג, כה ויקרא :ִעָמִדי ַאֶתם ְותֹוָשִבים גִֵּרים ִכי ָהָאֶרץ ִלי ִכי ִלְצִמֻתת ִתָמכֵּ
ן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתוֹ  ְביֹום ַהְמֹצָרע תֹוַרת ִתְהֶיה ֹזאת .5   ב, יד ויקרא :ַהֹכהֵּ
ין ָלַחש ְבלֹוא ַהָנָחש ִיֹשְך ִאם .6   יא, י קהלת :ַהָלשֹון ְלַבַעל ִיְתרֹון ְואֵּ
  ט, עג תהלים :ָבָאֶרץ ִתֲהַלְך ּוְלשֹוָנם ִפיֶהם ַבָשַמִים ַשתּו .7
  נג, ג איכה :ִבי ֶאֶבן ַוַידּו ַחָיי ַבבֹור ָצְמתּו .8
י .9   ד, קכ תהלים :ְרָתִמים ַגֲחלֵּי ִעם ְשנּוִנים ִגבֹור ִחצֵּ

ץ .11 ר ִמְרָמה ְלשֹוָנם ָשחּוט חֵּ הּו ֶאת ָשלֹום ְבִפיו ִדבֵּ עֵּ ר רֵּ   ז, ט ירמיהו :ָאְרבוֹ  ָיִשים ּוְבִקְרבוֹ  ְיַדבֵּ
א ַכִגבֹור ה' .11   יג, מב ישעיהו: ִיְתַגָבר ֹאְיָביו ַעל ַיְצִריחַ  ַאף ָיִריעַ  ִקְנָאה ָיִעיר ִמְלָחמֹות ְכִאיש יֵּצֵּ
א .12 ץ ָלשֹון ַמְרפֵּ   ד, טו משלי :ְברּוחַ  ֶשֶבר ָבּה ְוֶסֶלף ַחִיים עֵּ
ץ .13   יח, ג משלי: ְמֻאָשר ְוֹתְמֶכיהָ  ָבּה ַלַמֲחִזיִקים ִהיא ַחִיים עֵּ
ת .14 י ָכל ה' ַיְכרֵּ   ד, יב תהלים :ְגֹדלֹות ְמַדֶבֶרת ָלשֹון ֲחָלקֹות ִשְפתֵּ
י ָלֶהם ַוַיֲעשּו ְגֹדָלה ֲחָטָאה ַהֶזה ָהָעם ָחָטא ָאָנא ַוֹיאַמר ה' ֶאל ֹמֶשה ַוָיָשב .15   לא, לב שמות :ָזָהב ֱאֹלהֵּ
יֶננּו .16 יְך ִאְשתוֹ  ַאתְ  ַבֲאֶשר אֹוָתְך ִאם ִכי ְמאּוָמה ִמֶמִני ָחַשְך ְוֹלא ִמֶמִני ַהֶזה ַבַבִית ָגדֹול אֵּ   ט, לט בראשית :לֵּאֹלִהים ְוָחָטאִתי ַהֹזאת ַהְגֹדָלה ָהָרָעה ֶאֱעֶשה ְואֵּ
  יג, ד בראשית :ִמְנֹשא ֲעֹוִני ָגדֹול ה' ֶאל ַקִין ַוֹיאֶמר .17
  כא, יח משלי :ִפְרָיּה ֹיאַכל ְוֹאֲהֶביהָ  ָלשֹון ְבַיד ְוַחִיים ָמֶות .18
ְך .19 הּו ְמָברֵּ עֵּ ים ַבֹבֶקר ָגדֹול ְבקֹול רֵּ ָחֶשב ְקָלָלה ַהְשכֵּ   יד, כז משלי :לוֹ  תֵּ
ית ָכל ְוֶאל יֹוָאב ֹראש ַעל ָיֻחלּו .21 ת ְוַאל ָאִביו בֵּ ית ִיָכרֵּ ל ַבֶפֶלְך ּוַמֲחִזיק ּוְמֹצָרע ָזב יֹוָאב ִמבֵּ   כט, ג ב"שמו :ָלֶחם ַוֲחַסר ַבֶחֶרב ְוֹנפֵּ
ל ַנֲעָמן ַוֹיאֶמר .21 י ֶכֶסף ִכְכַרִים ַוָיַצר בוֹ  ַוִיְפָרץ ִכָכָרִים ַקח הֹואֵּ י ֲחִרִטים ִבְשנֵּ ן ְבָגִדים ֲחִלפֹות ּוְשתֵּ   כג, ה ב"מל :ְלָפָניו ַוִיְשאּו ְנָעָריו ְשנֵּי ֶאל ַוִיתֵּ
א ְלעֹוָלם ּוְבַזְרֲעָך ְבָך ִתְדַבק ַנֲעָמן ְוָצַרַעת .22   כז, ה ב"מל: ַכָשֶלג ְמֹצָרע ִמְלָפָניו ַויֵּצֵּ
יתוֹ  ְוֶאת ְגֹדִלים ְנָגִעים ַפְרֹעה ֶאת ה' ַוְיַנַגע .23 ֶשת ָשַרי ְדַבר ַעל בֵּ   יז, יב בראשית :ַאְבָרם אֵּ
יַכל ֶאל ַוָיֹבא ֱאֹלָהיו ה'בַ  ַוִיְמַעל ְלַהְשִחית ַעד ִלבוֹ  ָגַבּה ּוְכֶחְזָקתוֹ  .24   טז, כו ב"דהי :ַהְקֹטֶרת ִמְזַבח ַעל ְלַהְקִטיר ה' הֵּ
י ְבִמְצחוֹ  ָזְרָחה ְוַהָצַרַעת ַהֹכֲהִנים ִעם ּוְבַזְעפוֹ  ְלַהְקִטיר ִמְקֶטֶרת ּוְבָידוֹ  ֻעִזָיהּו ַוִיְזַעף .25 ית ַהֹכֲהִנים ִלְפנֵּ ַעל נק ְבבֵּ   יט, כו ב"דהי :ַהְקֹטֶרת ְלִמְזַבח מֵּ
ן ְוִצָּוה .26 ן ָיֹבא ְבֶטֶרם ַהַבִית ֶאת ּוִפנּו ַהֹכהֵּ ן ְוַאַחר ַבָבִית ֲאֶשר ָכל ִיְטָמא ְוֹלא ַהֶנַגע ֶאת ִלְראֹות ַהֹכהֵּ ן ָיֹבא כֵּ   לו, יד ויקרא :ַהָבִית ֶאת ִלְראֹות ַהֹכהֵּ
ן ְוִהִגיד ַהַבִית לוֹ  ֲאֶשר ּוָבא .27   לה, יד ויקרא :ַבָבִית ִלי ִנְרָאה ְכֶנַגע לֵּאֹמר ַלֹכהֵּ
ף ְכֹתֶנת ֶאת ַוִיְקחּו .28   לא, לז בראשית :ַבָדם ַהֻכֹתֶנת ֶאת ַוִיְטְבלּו ִעִזים ְשִעיר ַוִיְשֲחטּו יֹוסֵּ
ה .29 י ָלֶהם ַוֲעשֵּ ַכִים ְוַעד ִמָמְתַנִים ֶעְרָוה ְבַשר ְלַכסֹות ָבד ִמְכְנסֵּ   מב, כח שמות :ִיְהיּו ְירֵּ
ה ִמְשָפט ֹחֶשן ְוָעִשיתָ  .31 ב ַמֲעשֵּ ה ֹחשֵּ ֹפד ְכַמֲעשֵּ ֶלת ָזָהב ַתֲעֶשנּו אֵּ ש ָשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָגָמן ְתכֵּ   טו, כח שמות :ֹאתוֹ  ַתֲעֶשה ָמְשָזר ְושֵּ
ל ְבנֵּי יְֵּשבּו ַרִבים ָיִמים ִכי .31 ין ִיְשָראֵּ ין ֶמֶלְך אֵּ ין ָשר ְואֵּ ין ֶזַבח ְואֵּ ָבה ְואֵּ ין ַמצֵּ פֹוד ְואֵּ   ד, ג הושע :ּוְתָרִפים אֵּ
ַצח ַעל ְוָהָיה .32 י ַיְקִדישּו ֲאֶשר ַהֳקָדִשים ֲעֹון ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָשא ַאֲהֹרן מֵּ ל ְבנֵּ יֶהם ַמְתֹנת ְלָכל ִיְשָראֵּ י ָלֶהם ְלָרצֹון ָתִמיד ִמְצחוֹ  ַעל ְוָהָיה ָקְדשֵּ   לח, כח שמות :ה' ִלְפנֵּ
ַצח ָהָיה לֹוא ּוַמְלקֹוש ְרִבִבים ַוִיָמְנעּו .33 ַאְנתְ  ָלְך ָהָיה זֹוָנה ִאָשה ּומֵּ  ג, ג ירמיהו :ִהָכלֵּם מֵּ
ל ְוִהנֵּה ַהָקָהל תֹוְך ֶאל ַוָיָרץ ֹמֶשה ִדֶבר ַכֲאֶשר ַאֲהֹרן ַוִיַקח .34 חֵּ ן ָבָעם ַהֶנֶגף הֵּ ר ַהְקֹטֶרת ֶאת ַוִיתֵּ   יב, יז במדבר :ָהָעם ַעל ַוְיַכפֵּ
י ָכל .35 א ִיְטָמא בוֹ  ַהֶנַגע ֲאֶשר ְימֵּ ב ָבָדד הּוא ָטמֵּ   מו, יג ויקרא: מֹוָשבוֹ  ַלַמֲחֶנה ִמחּוץ יֵּשֵּ
ן ְוִצָּוה .36 ר ְוָלַקח ַהֹכהֵּ י ַלִמַטהֵּ ץ ְטֹהרֹות ַחיֹות ִצֳפִרים ְשתֵּ ֹזב תֹוַלַעת ּוְשִני ֶאֶרז ְועֵּ   ד, יד ויקרא :ְואֵּ
חַ  ִבְלָבֶבָך ָאִחיָך ֶאת ִתְשָנא ֹלא .37 ְטא ָעָליו ִתָשא ְוֹלא ֲעִמיֶתָך ֶאת תֹוִכיחַ  הֹוכֵּ   יז, יט ויקרא :חֵּ
  ח, ט משלי :ְוֶיֱאָהֶבךָ  ְלָחָכם הֹוַכח ִיְשָנֶאךָ  ֶפן לֵּץ תֹוַכח ַאל .38
ר ִכי ָיַדְעִתי ֲהלֹוא ַהַמְרדּות ַנֲעַות ֶבן לוֹ  ַוֹיאֶמר ִביהֹוָנָתן ָשאּול ַאף ַוִיַחר .39   ל, כ א"שמו :ִאֶמָך ֶעְרַות ּוְלֹבֶשת ְלָבְשְתָך ִיַשי ְלֶבן ַאָתה ֹבחֵּ
ִעם ִהיא ָכָלה ִכי ְיהֹוָנָתן ַויֵַּדע ְלַהֹכתוֹ  ָעָליו ַהֲחִנית ֶאת ָשאּול ַוָיֶטל .41   לג, כ א"שמו: ָדִוד ֶאת ְלָהִמית ָאִביו מֵּ
ית ְוַעד ִמֶנֶגב ְלַמָסָעיו ַויֵֶּלְך .41 ל בֵּ ין ַבְתִחָלה ָאֳהֹלה ָשם ָהָיה ֲאֶשר ַהָמקֹום ַעד אֵּ ית בֵּ ל בֵּ ין אֵּ   ג, יג בראשית :ָהָעי ּובֵּ
  יג, ז א"מל :ִמֹצר ִחיָרם ֶאת ַוִיַקח ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך ַוִיְשַלח .42
ת ִאתוֹ  ָנַתִתי ִהנֵּה ַוֲאִני .43 ה ֲאִחיָסָמְך ֶבן ָאֳהִליָאב אֵּ ת ְוָעשּו ָחְכָמה ָנַתִתי לֵּב ֲחַכם ָכל ּוְבלֵּב ָדן ְלַמטֵּ   ו, לא שמות :ִצִּויִתָך ֲאֶשר ָכל אֵּ
ת ה' ִלְפנֵּי ִאְתֶכם ְוִאָשְפָטה ִהְתַיְצבּו ְוַעָתה .44 יֶכם ְוֶאת ִאְתֶכם ָעָשה ֲאֶשר ה' ִצְדקֹות ָכל אֵּ   ז, יב א"שמו :ֲאבֹותֵּ
י ֹדְרָשיו דֹור ֶזה .45   ו, כד תהלים :ֶסָלה ַיֲעֹקב ָפֶניָך ְמַבְקשֵּ
אִשית .46 ת ַהֶזה ַהָדָבר ָהָיה ְיהּוָדה ֶמֶלְך ֹיאִשָיהּו ֶבן ְיהֹוָיִקים ַמְמְלכּות ְברֵּ אֵּ   א, כו ירמיהו :לֵּאֹמר ה' מֵּ
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