
Parler, dire et raconter 

 

Moed Katan 18a : 

יֵניּה ֲחַזְנהּו ְלטּוְפֵרי יְשַאל ַטְעָמא מִּ יְלָתא ָעל ְשמּוֵאל ְלמִּ יְתַרע ֵביּה מִּ ְנָחס ֲאחּוּה ְדָמר ְשמּוֵאל אִּ יָשןפִּ ]ּה[ ַדֲהוֹו ְנפִּ  

י ְמַזְלְזַלְת ֵביּה ּכּולֵ  יֵדיּה ֲהָוה מִּ י ְבדִּ י ַהאיֲאַמר ֵליּה ַאַמאי ָלא ָשְקַלְת ְלהּו ֲאַמר ֵליּה אִּ   

יְשאַ  ְנָחס ֲאחּוּה ְלמִּ ְשמּוֵאל ָעל פִּ יְלָתא בִּ יְתַרע ֵביּה מִּ יט ְואִּ ְפֵני ַהַשלִּ לִּ ָצא מִּ יֹּ ְשָגָגה שֶׁ יְנהּוֲהַואי ּכִּ יֵניּה ַשְקלִּ ל ַטְעָמא מִּ  

ית ְּכרּוָתה ַלְשָפַתיִּ  יְנהּו ְלַאֵפיּה ֲאַמר ֵליּה ֵלית ָלָך ְברִּ םְלטּוְפֵריּה ַחְבטִּ   

ל ְנָעָריו ְשבּו ָלכֶׁ  ר ַאְבָרָהם אֶׁ ֹּאמֶׁ נֱֶׁאַמר ַוי ם שֶׁ ית ְּכרּוָתה ַלְשָפַתיִּ ְברִּ ן שֶׁ ַניִּ י יֹוָחָנן מִּ יְדָאַמר ַרבִּ ם ַהֲחמֹור ַוֲאנִּ ה עִּ ם פֹּ  

ְלָתא ַדֲהדּו יְסַתְייָעא מִּ ם ְואִּ ה ְוָנשּוָבה ֲאֵליכֶׁ ְשַתֲחוֶׁ ה ְונִּ ר ַתְרַוְייהּו ְוַהַנַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹּ  

 

Guittin 60b : 

פי על  כי (כז ,לד שמות ) שנאמר פה שבעל דברים בשביל אלא ישראל עם ברית ה"הקב  כרת  לא יוחנן  ר"א  

ישראל ואת ברית אתך כרתי האלה הדברים : 

 

Shemot 19, 3-11 : 

בְ  ב ְוַתֵגָ֖יד לִּ ית ַיֲעקֹֹּ֔ ה תֹּאַמ֙ר ְלֵבָ֣ ר ּכָֹּ֤ ר ֵלאמֹֹּ֔ ן־ָהָהָ֣ יו ְיהָו֙ה מִּ א ֵאָלָ֤ ְקָרָ֨ ים ַויִּ ִ֑ ל־ָהֱאֹלהִּ ה ָעָלָ֖ה אֶׁ ֶׁ֥ שֶׁ ל׃ּומֹּ ְשָרֵאֵֽ ֵנֶׁ֥י יִּ   

ָשָ֤  ם ָואֶׁ יִּ ְצָרִ֑ י ְלמִּ יתִּ ָ֖ ר ָעשִּ ֶׁ֥ ם ֲאשֶׁ יתֶֹׁ֔ ם ְראִּ ָ֣ י׃ַאתֶׁ ָ֖ם ֵאָלֵֽ ְתכֶׁ א אֶׁ ֶׁ֥ ים ָוָאבִּ ֹ֔ י ְנָשרִּ ֙ם ַעל־ַּכְנֵפָ֣ ְתכֶׁ א אֶׁ   

ים ּכִּ  ַעמִֹּ֔ ָּכל־ָהָ֣ י ְסֻגָל֙ה מִּ ָ֤ ם לִּ יתֶׁ ְהיִָּ֨ י וִּ ִ֑ יתִּ ת־ְברִּ ם אֶׁ ָ֖ י ּוְשַמְרתֶׁ לִֹּ֔ ְשְמעּ֙ו ְבקֹּ ֹוַע תִּ ם־ָשמָ֤ ה אִּ ץ׃ְוַעָתָּ֗ רֶׁ י ָּכל־ָהָאֵֽ ָ֖ י־לִּ   

 ָ֖ ֲהנִּ ת ּכֹּ כֶׁ ֶׁ֥ י ַמְמלֶׁ ִ֛ ְהיּו־לִּ ם תִּ ֶּ֧ ל׃ְוַאתֶׁ ְשָרֵאֵֽ ל־ְבֵנֶׁ֥י יִּ ר אֶׁ ר ְתַדֵבָ֖ ֶׁ֥ ים ֲאשֶׁ ֹ֔ ה ַהְדָברִּ לֶׁ ֹוש ֵאֵ֚ ֹוי ָקדִ֑ ים ְוגָ֣   

ָּוָ֖הּו ְיה ר צִּ ֶׁ֥ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ים ָהֵאֹ֔ ָ֣ ת ָּכל־ַהְדָברִּ ם ֵאֵ֚ ְפֵניהֶָּׁ֗ ם לִּ ם ַוָיָ֣שֶׁ ְקֵנָ֣י ָהָעִ֑ א ְלזִּ ְקָרָ֖ ה ַויִּ שֶֹׁ֔ א מֹּ ָֹּ֣ ה׃ַוָיב ָוֵֽ   

י ָהָעָ֖  ְבֵרֶׁ֥ ת־דִּ ה אֶׁ ִ֛ שֶׁ ב מֹּ ה ַוָיֶּ֧שֶׁ ִ֑ ר ְיהָוָ֖ה ַנֲעשֶׁ ֶׁ֥ בֶׁ ר־דִּ ל ֲאשֶׁ ּו ּכִֹּ֛ אְמרֹ֔ ָֹּ֣ ם ַיְחָד֙ו ַוי ּו ָכל־ָהָעָ֤ ה׃ַוַיֲענָ֨ ל־ְיהָוֵֽ ם אֶׁ   

ָמֹ֔  י עִּ ָ֣ ע ָהָע֙ם ְבַדְברִּ ְשַמָ֤ ָעָנ֒ן ַבֲע֞בּור יִּ ֵֽ ב הֶׁ יָךָ֮ ְבַעָ֣ א ֵאלֶׁ י ָבָ֣ כִָּ֜ ה ָאנֹּ ֵנָ֨ ה הִּ שֶָּׁ֗ ל־מֹּ ה אֶׁ ר ְיהָוָ֜ אמֶׁ ָֹּ֨ םַוי ינּו ְלעֹוָלִ֑ ָ֣ ְך ְוַגם־ְבָךָ֖ ַיֲאמִּ  

ה׃ ל־ְיהָוֵֽ י ָהָעָ֖ם אֶׁ ְבֵרֶׁ֥ ת־דִּ ה אֶׁ ִ֛ שֶׁ   ַוַיֵגֶׁ֥ד מֹּ

ר ְיהָוָ֤ה  אמֶׁ ָֹּ֨ ם׃ַוי ְמֹלָתֵֽ ּו שִּ ְבסָ֖ ר ְוכִּ ֹום ּוָמָחִ֑ ם ַהיָ֖ ַדְשָתֶׁ֥ ם ְוקִּ ל־ָהָעֹ֔ ְך אֶׁ ֙ה ֵלָ֣ שֶׁ ל־מֹּ אֶׁ   

יָנֵֽ  ר סִּ ד ְיהָוִ֛ה ְלֵעיֵנֶׁ֥י ָכל־ָהָעָ֖ם ַעל־ַהֶׁ֥ י ֵיֵרֶּ֧ ישִָּּ֗ ֹום ַהְשלִּ י ׀ ַביָ֣ ָ֣ י ּכִּ ִ֑ ישִּ ֹום ַהְשלִּ ים ַליָ֣ ָ֖ נִּ ּו ְנכֹּ י׃ ְוָהיֶׁ֥  

 

Mekhilta ad. loc. : 

עמהם ותדקדק ,ישראל לבני ותגד ;לנשים דברים ראשי אמור ,רכה בלשון אמור ,יעקב לבית תאמר כה  

להם ואמור . 
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Shemot Rabba 28, 2 : 

ה ב ְלֵבית תֹּאַמר ּכֹּ ים ֵאלּו ,ַיֲעקֹּ ר לֹו ָאַמר ,ַהָנשִּ ם ֱאמֹּ ים ָראֵשי ָלהֶׁ ֵהם ְדָברִּ שְ  ְיכֹולֹות שֶׁ עַ לִּ ְבֵני ְוַתֵגיד ,מֹּ ְשָרֵאל לִּ יִּ , 

ים ֵאלּו ר לֹו ָאַמר ,ָהֲאָנשִּ ם ֱאמֹּ ְקדּוֵקי ָלהֶׁ ים דִּ ֵהם ְדָברִּ ים שֶׁ עַ  ְיכֹולִּ ְשמֹּ לִּ . 

 

Sota 32b : 

  פרשת סוטה מנלן דכתיב )במדבר ה, כא( ואמר הכהן לאשה בכל לשון שהוא אומר

ובמה היא שותה על מה נטמאת ובמה  תנו רבנן משמיעין אותה בכל לשון שהיא שומעת על מה היא שותה  

 היא נטמאת 

 

Rashi ad. loc. : 

בלשון מכרת שתהא בלבה הנכנסין דברים משמע - האשה אל : 

 

Vayikra 1, 1 :  

א ְקָרָ֖ ה ַויִּ ִ֑ שֶׁ ל־מֹּ ר אֶׁ יו ְיהָוה֙  ַוְיַדֵבָ֤ ל ֵאָלֹ֔ הֶׁ ר׃  מֹוֵעָ֖ד ֵמאֶֹּׁ֥ ֵלאמֵֹּֽ  

 

Rashi ad. loc. : 

ר ֵצא .לאמר ֱאמֹּ ם  וֶׁ ְבֵרי ָלהֶׁ ין דִּ בּושִּ ם — ּכִּ יְלכֶׁ ְשבִּ ְדָבר הּוא  בִּ י נִּ מִּ ֵּכן ;עִּ ינּו שֶׁ ָּכל ָמצִּ ָהיּו  ָשָנה  ח "ל  שֶׁ ָרֵאל שֶׁ שְֹּ יִּ  

ְדָבר ים ַבמִּ ְמנֻדִּ ן ,ּכִּ ים מִּ ְתַיֵחד לֹּא  ,ָוֵאיַלְך ַהְמַרְגלִּ בּור  נִּ ם  ַהדִּ ה עִּ שֶׁ נֱֶׁאַמר ,מֹּ י  שֶׁ ר ַוְיהִּ ְלָחָמה  ֵשיַאנְ  ָּכל ַתמּו ַכֲאשֶׁ ַהמִּ  

ר ֵאַלי 'ה ַוְיַדֵבר … ָלמּות בּור ָהָיה ֵאַלי ,('ב דברים) ֵלאמֹּ ַהדִּ . 

 

Shabbat 87a : 

ל ה׳״ ְבֵרי ָהָעם אֶׁ ת דִּ ה אֶׁ שֶׁ יב: ״ַוַיֵגד מֹּ ל ה׳״, ּוְכתִּ ְבֵרי ָהָעם אֶׁ ת דִּ ה אֶׁ שֶׁ ב מֹּ ְדַתְנָיא: ״ַוָישֶׁ   .ְלכִּ

ה, ּוָמה הֵ ָמה אָ  שֶׁ ְשָרֵאל ְלמֹּ ְשָרֵאל, ּוָמה ָאְמרּו יִּ ה ְליִּ שֶׁ ם מֹּ ה, ּוָמה ָאַמר ָלהֶׁ שֶׁ יב ַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלמֹּ שִּ  

ְבֵרי   ְצַות ַהְגָבָלה, דִּ ְפֵני ַהְגבּוָרה? זֹו מִּ ה לִּ שֶׁ י יֹוֵסי ַבר ְיהּוָדהַר מֹּ י  .בִּ יב  ַרבִּ ְכתִּ יָלה ֵפיֵרש עֹוְנָשּה, דִּ אֹוֵמר: ַבְתחִּ : 

ה״   שֶׁ ב מֹּ ל ָאָדם, ּוְלַבּסֹוף ֵפיֵרש ַמַתן ְשכָ   — ״ַוָישֶׁ ין ַדְעתֹו שֶׁ ְמַשְבבִּ ים שֶׁ ה״ְדָברִּ שֶׁ יב: ״ַוַיֵגד מֹּ ְכתִּ ים  —   ָרּה, דִּ ְדָברִּ  

יב: ״ַויָ  ְכתִּ יָלה ֵפיֵרש ַמַתן ְשָכָרּה, דִּ י: ַבְתחִּ יָּכא ְדָאְמרִּ ל ָאָדם ְּכַאָגָדה. ְואִּ בֹו שֶׁ ין לִּ מֹוְשכִּ ה״  שֶׁ שֶׁ ב מֹּ ים  —שֶׁ ְדָברִּ  

יב: ״ַוַיֵגד מֹּ  ְכתִּ ל ָאָדם, ּוְלַבּסֹוף ֵפיֵרש עֹוְנָשּה, דִּ ין ַדְעתֹו שֶׁ יבִּ ְמשִּ ה״  שֶׁ ין —שֶׁ ידִּ ין ָלָאָדם ְּכגִּ ָקשִּ ים שֶׁ ְדָברִּ . 

 

Shemot 13, 8 : 

ַגְדָתָ֣  ְנָךֹ֔  ְוהִּ ֹום ְלבִּ ּוא ַביֶׁ֥ ר ַההָ֖ ּור ֵלאמִֹּ֑ ה ַבֲעבָ֣ ה זֶָּׁ֗ י ְיהָוה֙  ָעָשָ֤ י לִֹּ֔ ָ֖ ם׃  ְבֵצאתִּ יִּ ְצָרֵֽ מִּ מִּ  
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Rashi ad. loc. : 

י 'ה ָעָשה  לֹוַמר ,ָרָשע ְלֵבן ְתשּוָבה ָרַמז .לי 'ה עשה לּו ,ְלָך ְולֹּא  ,לִּ אִּ יתָ  שֶׁ יתָ  לֹּא ָשם ָהיִּ ָגֵאל ְכַדאי ָהיִּ  :(מכילתא) לִּ

 

Shemot 13, 14 : 

ה ְשָאְלָךֶׁ֥  ְוָהָי֞ י־יִּ ֵֽ ְנָךִ֛  ּכִּ ר בִּ ר ָמָחָ֖ את  ֵלאמָֹּ֣ ִֹּ֑ יו ְוָאַמְרָתָ֣  ַמה־ז זֶׁק ֵאָלֹ֔ ד ְבחָֹּ֣ נּו ָיָּ֗ יָאֶּ֧ ם ְיהָוִ֛ה הֹוצִּ יִּ ְצַרָ֖ מִּ ית מִּ ֵבֶׁ֥ ים׃  מִּ ֵֽ ֲעָבדִּ  

 

Rashi ad. loc. : 

ינֹוק זֶׁה .זאת מה ֵפש תִּ ֵאינֹו טִּ יק יֹוֵדעַ  שֶׁ ֹּאת ַמה " ְושֹוֵאל ְוסֹוֵתם ְשֵאָלתֹו ְלַהֲעמִּ ז ?" 

 


