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1.1.4 

5a (אמר רבי שמעו� ב� לקיש) � 6b ( כתיבי באדרעיוכולהו  ) 

 ז פסוק ה פרק איוב :ע��ע��ע��ע��    ַיְגִ יה�ַיְגִ יה�ַיְגִ יה�ַיְגִ יה�    ֶרֶ��ֶרֶ��ֶרֶ��ֶרֶ��    �ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני י�ָ�ד ְלָעָמל �ָד� ִ�י .1

2. � ה פסוק כג פרק משלי: ַהָ-ָמִי� ָיע�� ְ�ֶנֶ�ר ְכָנַפִי� �וֹ  ַיֲעֶ,ה ָעֹ,ה ִ�י ְוֵאיֶנ+�ְוֵאיֶנ+�ְוֵאיֶנ+�ְוֵאיֶנ+�     וֹ  וֹ  וֹ  וֹ     ֵעיֶני(ֵעיֶני(ֵעיֶני(ֵעיֶני(    ֲהָתִעי�ֲהָתִעי�ֲהָתִעי�ֲהָתִעי

ֵמי ָרָעב ְמֵזי .3  כד פסוק לב פרק דברי� :ָעָפר ֹזֲחֵלי ֲחַמת ִע� ָ � ֲאַ�ַ�ח ְ ֵהמֹות ְוֶ�� ְמִריִריְמִריִריְמִריִריְמִריִרי    ְוֶקֶטבְוֶקֶטבְוֶקֶטבְוֶקֶטב ֶרֶ�� �ְלח/

9ָיו ָ�ל ְוָ�ַמְר4ָ  ְלִמְצֹוָתיו ְוַהֲאַזְנ4ָ  4ֲַעֶ,ה ְ ֵעיָניו ְוַה3ָָ�ר ֱא6ֶהי( 'ה ְלקֹול 4ְִ�ַמע ָ�מֹועַ  ִא� ַו3ֹאֶמר .4  6א ְבִמְצַרִי� ַ,ְמ4ִי ֲאֶ�ר ַהַ:ֲחָלה ָ�ל ח/
 כו פסוק טו פרק שמות :ֹרְפֶא( 'ה ֲאִני ִ�י ָעֶלי( ָאִ,י�

 ג פסוק לט פרק תהלי� :ֶנְעָ�ר �ְכֵאִבי ִמ>ֹוב ֶהֱחֵ�יִתי ד�ִמ3ָה ֶנֱאַלְמ4ִי .5

 ב פסוק ד פרק משלי :4ֲַעֹזב� <ל 4ֹוָרִתי ָלֶכ� ָנַת4ִי טֹוב ֶלַקח ִ�י .6

 מ פסוק ג פרק איכה :'ה ַעד ְוָנ��ָבה ְוַנְחֹקָרה ְדָרֵכינ� ַנְחְ@ָ,ה .7

 יב פסוק צד פרק תהלי� :ְתַלְ:ֶד+� �ִמ4ֹוָרְת( D3ָ 4ְַיCְֶר+� ֲאֶ�ר ַהBֶֶבר ַאְ�ֵרי .8

 יב פסוק ג פרק משלי :ִיְרֶצה ֵ � ֶאת �ְכ�ב יֹוִכיחַ יֹוִכיחַ יֹוִכיחַ יֹוִכיחַ     ''''הההה    ֶיֱאַהבֶיֱאַהבֶיֱאַהבֶיֱאַהב    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִ�יִ�יִ�יִ�י .9

 י פסוק נג פרק ישעיהו :ִיְצָלח ְ ָידוֹ  'ה ְוֵחֶפG ָיִמי� ַיֲאִריI ֶזַרע ִיְרֶאה ַנְפ�וֹ  ָאָ�� 4ִָ,י� ִא� ֶהֱחִלי Hְַ�אוֹ  ָחֵפG 'הו .10

11. Iר ֱא6ִהי� ָ ר��וֹ  4ְִפָ�ִתי ֵהִסיר 6א ֲאֶHכ פסוק סו פרק תהלי� :ֵמִא4ִי ְוַחְס 

 יג פסוק ב פרק ויקרא: ֶמַלח 4ְַקִריב ָקְרָ ְנ( ָ�ל ַעל ִמְנָחֶת( ֵמַעל ֱא6ֶהי(ֱא6ֶהי(ֱא6ֶהי(ֱא6ֶהי(    ְ ִריתְ ִריתְ ִריתְ ִרית    ֶמַלחֶמַלחֶמַלחֶמַלח    ַתְ�ִ יתַתְ�ִ יתַתְ�ִ יתַתְ�ִ ית    ְו6אְו6אְו6אְו6א 4ְִמָלח ַ ֶ:ַלח ִמְנָחְת( ָקְרַ � ְוָכל .12

 סט פסוק כח פרק דברי�: ְ ֹחֵרב ִא�4ָ ָ�ַרת ֲאֶ�ר ַהְ ִרית ִמְ�ַבד מֹו�ב ְ ֶאֶרG ִיְ,ָרֵאל ְ ֵני ֶאת ִלְכֹרת ֹמֶ�ה ֶאת 'ה ִצָ�ה ֲאֶ�ר ַהְ ִריתַהְ ִריתַהְ ִריתַהְ ִרית    ִדְבֵריִדְבֵריִדְבֵריִדְבֵרי    ֵאֶ�הֵאֶ�הֵאֶ�הֵאֶ�ה .13

 ה פסוק ח פרק דברי� :ְמַיCְֶרJָ  ֱא6ֶהי( 'ה ְ נוֹ  ֶאת ִאי� ְיַיCֵר ַ�ֲאֶ�ר ִ�י ְלָבֶב( ִע� ְוָיַדְע4ָ  .14

 כג פסוק ו פרק משלי :מ�ָסר 4ֹוְכחֹות ַח3ִי� ְוֶדֶרI אֹור ְותֹוָרה ִמְצָוה ֵנר ִ�י .15

 ו פסוק טז פרק משלי :ֵמָרע ס�ר 'ה �ְבִיְר<ת ָעֹו�ָעֹו�ָעֹו�ָעֹו�    ְיכ/ַ@רְיכ/ַ@רְיכ/ַ@רְיכ/ַ@ר    ֶוֱאֶמתֶוֱאֶמתֶוֱאֶמתֶוֱאֶמת    ְ ֶחֶסדְ ֶחֶסדְ ֶחֶסדְ ֶחֶסד .16

17. � כא פסוק כא פרק משלי :ְוָכבֹוד ְצָדָקה ַח3ִי� ִיְמָצא ָוָחֶסד ְצָדָקה ֹרֵד

 כג פסוק כג פרק משלי :�ִביָנה �מ�ָסר ָחְכָמה 4ְִמֹ�ר4ְִמֹ�ר4ְִמֹ�ר4ְִמֹ�ר    ְו<לְו<לְו<לְו<ל    ְקֵנהְקֵנהְקֵנהְקֵנה    ֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמתֱאֶמת .18

 יח פסוק לב פרק ירמיהו :ְ�מוֹ  ְצָבאֹות 'ה ַהBִ ֹור ַהBָדֹול ָהֵאל <ֲחֵריֶה� ְ ֵניֶה�ְ ֵניֶה�ְ ֵניֶה�ְ ֵניֶה�    ֵחיקֵחיקֵחיקֵחיק    ֶאלֶאלֶאלֶאל    �בֹות�בֹות�בֹות�בֹות    ֲעֹו�ֲעֹו�ֲעֹו�ֲעֹו�    �ְמַ�ֵ���ְמַ�ֵ���ְמַ�ֵ���ְמַ�ֵ�� ַלֲאָלִפי� ֶחֶסד ֹעֶ,ה .19

 ב פסוק לח פרק ישעיהו :'ה ֶאל ַו3ְִתַ@ֵ�ל ַה9ִיר ֶאל ָ@ָניו ִחְזִק3ָה� ַוCֵ3ַב .20

 יד פסוק יז פרק תהלי� :ְלעֹוְלֵליֶה� ִיְתָר� ְוִהִ+יח� ָבִני� ִיְ,ְ ע� ִבְטָנ�ִבְטָנ�ִבְטָנ�ִבְטָנ�    4ְַמֵ�א4ְַמֵ�א4ְַמֵ�א4ְַמֵ�א    �ְצפ�ְנ(�ְצפ�ְנ(�ְצפ�ְנ(�ְצפ�ְנ( ַ ַח3ִי� ֶחְלָק� ֵמֶחֶלד ִמְמִתי� 'ה ָיְד( ִמְמִתי� .21

 כד פסוק כה פרק בראשית :ְ ִבְטָנD תֹוִמ� ְוִהֵ+ה ָלֶלֶדת ָיֶמיהָ  ַו3ְִמְלא� .22

23. � ד פסוק יח פרק איוב :ִמְ:ֹקמוֹ  צ�ר ְוֶיְע4ַק �ֶרG 4ֵָעַזב ַהְלַמַעְנ( ְ ַא@וֹ  ַנְפ�וֹ  ֹטֵר

 יח פסוק לב פרק דברי� :ְמֹחְלֶל( ֵאל ַו4ְִ�ַ�ח 4ִֶ�י ְיָלְד( צ�ר .24

 יטKיח:מח ישעיהו :ִמְ�ָפָני ְ�מוֹ  ִיָ-ֵמד ְו6א ִיָ�ֵרת 6א ִ�ְמֹעָתיו ֵמֶעי( ְוֶצֱאָצֵאי ַזְרֶע( ַכחֹול ַוְיִהי:ַה�3ָ ְ�ַגֵ�י ְוִצְדָקְת( ְ�לֹוֶמ( ַכָ+ָהר ַוְיִהי ְלִמְצֹוָתי ִהְקַ�ְב4ָ  ל�א .25

 כח פסוק ח פרק א מלכי� :ַה3ֹו� ְלָפֶני( ִמְתַ@ֵ�ל ַעְבHְ( ֲאֶ�ר ַה4ְִפָ�הַה4ְִפָ�הַה4ְִפָ�הַה4ְִפָ�ה    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל    ָהִרָ+הָהִרָ+הָהִרָ+הָהִרָ+ה    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ ִלְ�ֹמעַ  ֱא6ָהי 'ה 4ְִחָ+תוֹ  ְוֶאל ַעְבHְ( 4ְִפַ�ת ֶאל �ָפִניתָ  .26

 א פסוק פב פרק תהלי� :ִיְ�ֹ@ט ֱא6ִהי� ְ ֶקֶרב ֵאל ַ ֲעַדת ִנLָב ֱא6ִהי� ְל�ָס� ִמְזמֹור .27

 טז פסוק ג פרק מלאכי :ְ�מוֹ  �ְלֹחְ�ֵבי 'ה ְלִיְרֵאי ְלָפָניו ִזָ�רֹו� ֵסֶפר ַו3ִָ�ֵתב ַו3ְִ�ָמע 'ה ַו3ְַקֵ�ב ֵרֵעה� ֶאת ִאי� 'ה ִיְרֵאי ִנְדְ ר� �ז .28

 כ פסוק כ פרק שמות :�ֵבַרְכ4ִי( ֵאֶלי( �בֹוא ְ�ִמי ֶאת <ְזִ�יר ֲאֶ�ר ַהָ:קֹו� ְ ָכל ... .29

Mוֹ     �ִבְזרֹועַ �ִבְזרֹועַ �ִבְזרֹועַ �ִבְזרֹועַ     ִ יִמינוֹ ִ יִמינוֹ ִ יִמינוֹ ִ יִמינוֹ  'ה ִנְ�ַ ע .30 Mוֹ ע/ Mוֹ ע/ Mוֹ ע/  ח פסוק סב פרק ישעיהו : וֹ  ָיַגַע4ְ  ֲאֶ�ר 4ִירֹוֵ�I ֵנָכר ְבֵני ִיְ��4 ְוִא� ְלֹאְיַבִיI ַמֲאָכל עֹוד HְָגֵנI ֶאת ֶא�4ֵ ִא� ע/

 ב פסוק לג פרק דברי� :ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ ָלמוֹ     HָתHָתHָתHָת    ֵא�ֵא�ֵא�ֵא�        ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ ִמיִמינוֹ  ֹקֶד� ֵמִרְבֹבת ְו�ָתה ָ@אָר� ֵמַהר הֹוִפיעַ  ָלמוֹ  ִמNִֵעיר ְוָזַרח ָ א ִמCִיַני 'ה ַו3ֹאַמר .31

 יא פסוק כט פרק תהלי� :ַבָ-לֹו� ַע:וֹ  ֶאת ְיָבֵרI 'ה ִי�4ֵ ְלַע:וֹ  ֹעז 'ה .32

 י פסוק כח פרק דברי� :ִמֶ:Jָ  ְוָיְרא� ָעֶלי( ִנְקָרא 'ה ֵ�� ִ�י ָה�ֶרG ַעֵ:י ָ�ל ְוָרא� .33

�ֹות ֵ�� ְל( ָל,�� ָע� לוֹ  ִלְפHֹות ָהֱא6ִהי� ָהַלI ֲאֶ�ר ָ �ֶרGָ �ֶרGָ �ֶרGָ �ֶרG    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    BֹויBֹויBֹויBֹוי    ִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאלִיְ,ָרֵאל    ְ�ַעְ:(ְ�ַעְ:(ְ�ַעְ:(ְ�ַעְ:(    �ִמי�ִמי�ִמי�ִמי .34  :Bֹוִי� ִמִ:ְצַרִי� ָ@ִדיתָ  ֲאֶ�ר ַעְ:( ִמְ@ֵני ְלָגֵר� ְוֹנָראֹות Bְד/
 כא פסוק יז פרק א הימי� דברי

9ָיו ְוִלְ�ֹמר ִ ְדָרָכיו ְוָלֶלֶכת ֵלא6ִהי� ְל( ִלְהיֹות ַה3ֹו�ַה3ֹו�ַה3ֹו�ַה3ֹו�    ֶהֱאַמְר4ָ ֶהֱאַמְר4ָ ֶהֱאַמְר4ָ ֶהֱאַמְר4ָ     ''''הההה    ֶאתֶאתֶאתֶאת .35  יז פסוק כו פרק דברי� :ְ ֹקלוֹ  ְוִלְ�ֹמעַ  �ִמְ�ָ@ָטיו �ִמְצֹוָתיו ח/

 יח פסוק כו פרק דברי� :ִמְצֹוָתיו ָ�ל ְוִלְ�ֹמר ָלHִ Iֶ ר ַ�ֲאֶ�ר ְסג/ָ�ה ְלַע� לוֹ  ִלְהיֹות ַה3ֹו�ַה3ֹו�ַה3ֹו�ַה3ֹו�    ֶהֱאִמיְר(ֶהֱאִמיְר(ֶהֱאִמיְר(ֶהֱאִמיְר(    ''''ההההוַ וַ וַ וַ  .36

 ד פסוק ו פרק דברי� :ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ''''הההה ֱא6ֵהינ� 'ה ִיְ,ָרֵאל ְ�ַמע .37

 ז פסוק ד פרק דברי� :ֵאָליו ָקְרֵאנ� ְ ָכל ֱא6ֵהינ� 'ה�ַ  ֵאָליו ְקֹרִבי� ֱא6ִהי� לוֹ  ֲאֶ�ר Bָדֹול גֹוי ִמי ִ�י .38

9ִי� לוֹ  ֲאֶ�ר Bָדֹול Bֹוי �ִמי .39  ח פסוק ד פרק דברי� :ַה3ֹו� ִלְפֵניֶכ� ֹנֵת� �ֹנִכי ֲאֶ�ר ַהMֹאת ַה4ֹוָרה ְ�ֹכל ַצHִיִק� �ִמְ�ָ@ִטי� ח/

 כט פסוק לג פרק דברי�: ִתְדֹרI ָ מֹוֵתימוֹ  ַעל ְוַא4ָה ָלI ֹאְיֶבי( ְוִיָ�ֲח�� Bֲַאָוֶת( ֶחֶרב ַוֲאֶ�ר ֶעְזֶר( ָמֵג� 'ה  נֹוַ�ע ַע� ָכמֹו( ִמי ִיְ,ָרֵאל ַאְ�ֶרי( .40

 ֲאֶ�ר ְ�ֹכל Bְֹדִלי� �ְבמֹוָרִאי� ְנט�ָיה �ִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה �ְבָיד �ְבִמְלָחָמה �ְבמֹוְפִתי� ְ ֹאֹתת ְ ַמCֹת Bֹוי ִמ9ֶֶרב גֹוי לוֹ  ָלַקַחת ָלבֹוא ֱא6ִהי� ֲהִנCָה אוֹ  .41
 לד פסוק ד פרק דברי� :ְלֵעיֶני( ְ ִמְצַרִי� ֱא6ֵהיֶכ� 'ה ָלֶכ� ָעָ,ה

 יט פסוק כו פרק דברי�: Hִֵ ר ַ�ֲאֶ�ר ֱא6ֶהי( 'הלַ  ָקֹד� ַע� ְוִלְהֹיְת( �ְלִתְפ�ֶרת �ְלֵ�� ִלְתִהָ�ה ָעָ,ה ֲאֶ�ר ַהBֹוִי� ָ�ל ַעל ֶעְליֹו� �ְלִת4ְ( .42

 

I אגדות:  

a Afflictions: יסורי� (vv. 1-19) 

i Stories: about the suffering of חכמי טבריה ( יוחנ�' ר, א"ר ) and about הונא' ר  and the barrels 

b From ימינבא בא� :  

i Bed: Location of one’s bed (vv. 20-22) 

ii להיפת : Leaving another behind in נ"ביהכ  (vv. 23-25) 

iii Demonology: Seeing מזיקי�  

iv להיפת : Value of נ"פילה בביכהת  (vv. 26-29) 

c Anthropomorphism (?):  הני תפילי� דמרי עלמא  (God’s Tefillin -vv. 30-42)  
 


