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23.4.7; 38a ('לפיכך וכו) 39b (סיום הפרק) 
 טו-יד, לח איוב :ִּתָּׁשֵבר ָרָמה ּוְזרֹועַ  אֹוָרם ֵמְרָׁשִעים ְוִיָּמַנע :ְלבּוׁש ְּכמוֹ  ְוִיְתַיְּצבּו חֹוָתם ְּכֹחֶמר ִּתְתַהֵּפ� .1

  ד-א, ט משלי :ּלוֹ  ָאְמָרה ֵלב ֲחַסר ֵהָּנה ָיֻסר ֶפִתי ִמי :ָקֶרת ְמֹרֵמי ַּגֵּפי ַעל ִתְקָרא ַנֲעֹרֶתיהָ  ָׁשְלָחה :ֻׁשְלָחָנּה ָעְרָכה ַאף ֵייָנּה ָמְסָכה ִטְבָחּה ָטְבָחה :ִׁשְבָעה ַעּמּוֶדיהָ  ָחְצָבה ֵביָתּה ָּבְנָתה ָחְכמֹות .2

  טז, קלט תהלים :ָּבֶהם ֶאָחד ְולוֹ  ולא יָֻּצרּו ָיִמים ִיָּכֵתבּו ֻּכָּלם ִסְפְר� ְוַעל ֵעיֶני� ָראּו ָּגְלִמי .3

  יג, מט תהלים :ִנְדמּו ַּכְּבֵהמֹות ִנְמַׁשל ָיִלין ַּבל ִּביָקר ְוָאָדם .4

  ה, ח תהלים :ִתְפְקֶדּנּו ִּכי ָאָדם ּוֶבן ִתְזְּכֶרּנּו ִּכי ֱאנֹוׁש ָמה .5

  ד, מו ישעיהו :ַוֲאַמֵּלט ֶאְסֹּבל ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ֲאִני ֶאְסֹּבל ֲאִני ֵׂשיָבה ְוַעד הּוא ֲאִני ִזְקָנה ְוַעד .6

  לב, ד דברים :ָּכֹמהּו ֲהִנְׁשַמע אוֹ  ַהֶּזה ַהָּגדֹול ַּכָּדָבר ֲהִנְהָיה ַהָּׁשָמִים ְקֵצה ְוַעד ַהָּׁשַמִים ּוְלִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֱא�ִהים ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ... .7

  ה, קלט תהלים :ַּכֶּפָכה ָעַלי ַוָּתֶׁשת ַצְרָּתִני ָוֶקֶדם ָאחֹור .8

  יז, קלט תהלים :ָראֵׁשיֶהם ָעְצמּו ֶמה ֵאל ֵרֶעי� ָּיְקרּו ַמה ְוִלי .9

  ט, ג בראשית :ַאֶּיָּכה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ָהָאָדם ֶאל ֱא�ִהים ה' ַוִּיְקָרא .10

  יד, יז בראשית: ֵהַפר ְּבִריִתי ֶאת ֵמַעֶּמיהָ  ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוִנְכְרָתה ָעְרָלתוֹ  ְּבַׂשר ֶאת ִיּמֹול �א ֲאֶׁשר ָזָכר ְוָעֵרל .11

  ז, ו הושע :ִבי ָּבְגדּו ָׁשם ְבִרית ָעְברּו ְּכָאָדם ְוֵהָּמה .12

  ט, כב ירמיהו: ַוַּיַעְבדּום ֲאֵחִרים ֵלא�ִהים ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֱא�ֵהיֶהם ה' ְּבִרית ֶאת ָעְזבּו ֲאֶׁשר ַעל ְוָאְמרּו .13

 כו פסוק א פרק בראשית: ָהָאֶרץ ַעל ָהֹרֵמׂש ָהֶרֶמׂש ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .14

 כז פסוק א פרק בראשית: ֹאָתם ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר ֹאתוֹ  ָּבָרא ֱא�ִהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמוֹ  ָהָאָדם ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְבָרא .15

 ז פסוק יא פרק בראשית: ֵרֵעהּו ְׂשַפת ִאיׁש ִיְׁשְמעּו �א ֲאֶׁשר ְׂשָפָתם ָׁשם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה .16

 ה פסוק יא פרק בראשית: ָהָאָדם ְּבֵני ָּבנּו ֲאֶׁשר ַהִּמְגָּדל ְוֶאת ָהִעיר ֶאת ִלְרֹאת ה' ַוֵּיֶרד .17

 ז פסוק לה פרק בראשית: ָאִחיו ִמְּפֵני ְּבָבְרחוֹ  ָהֱא�ִהים ֵאָליו ִנְגלּו ָׁשם ִּכי ֵאל ֵּבית ֵאל ַלָּמקֹום ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ַוִּיֶבן .18

 ג פסוק לה פרק בראשית: ָהָלְכִּתי ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר� ִעָּמִדי ַוְיִהי ָצָרִתי ְּביֹום ֹאִתי ָהֹעֶנה ָלֵאל ִמְזֵּבחַ  ָּׁשם ְוֶאֱעֶׂשה ֵאל ֵּבית ְוַנֲעֶלה ְוָנקּוָמה .19

 ז פסוק ד פרק דברים: ֵאָליו ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא�ֵהינּו ַּכיֹדָוד ֵאָליו ְקֹרִבים ֱא�ִהים לוֹ  ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי .20

 כג:ז בש": ֵוא�ָהיו ּגֹוִים ִמִּמְצַרִים ְּל� ָּפִדיתָ  ֲאֶׁשר ַעְּמ� ִמְּפֵני ְלַאְרֶצ� ְוֹנָראֹות ַהְּגדּוָּלה ָלֶכם ְוַלֲעׂשֹות ֵׁשם לוֹ  ְוָלׂשּום ְלָעם לוֹ  ִלְפּדֹות ֱא�ִהים ָהְלכּו ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֶאָחד ּגֹוי ְּכִיְׂשָרֵאל ְכַעְּמ� ּוִמי .21

 ט פסוק ז פרק דניאל: ָּדִלק נּור ַּגְלִּגּלֹוִהי נּור ִּדי ְׁשִביִבין ָּכְרְסֵיּה ְנֵקא ַּכֲעַמר ֵראֵׁשּה ּוְׂשַער ִחָּור ִּכְתַלג ְלבּוֵׁשּה ְיִתב יֹוִמין ְוַעִּתיק ְרִמיו ָכְרָסָון ִּדי ַעד ֲהֵוית ָחֵזה .22

 יד:ד דניאל: ֲעַלּה ְיִקים ֲאָנִׁשים ּוְׁשַפל ִיְּתִנַּנּה ִיְצֵּבא ִּדי ּוְלַמן ֲאָנָׁשא ְּבַמְלכּות ִעָּלָאה ַׁשִּליט ִּדי ַחַּיָּיא ִיְנְּדעּון ִּדי ִּדְבַרת ַעד ְׁשֵאְלָתא ַקִּדיִׁשין ּוֵמאַמר ִּפְתָגָמא ִעיִרין ִּבְגֵזַרת .23

 א פסוק כד פרק שמות: ֵמָרֹחק ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים ַוֲאִביהּוא ָנָדב ְוַאֲהֹרן ַאָּתה ה' ֶאל ֲעֵלה ָאַמר ֹמֶׁשה ְוֶאל .24

 כא פסוק כג פרק שמות: ְּבִקְרּבוֹ  ְׁשִמי ִּכי ְלִפְׁשֲעֶכם ִיָּׂשא �א ִּכי ּבוֹ  ַּתֵּמר ַאל ְּבֹקלוֹ  ּוְׁשַמע ִמָּפָניו ִהָּׁשֶמר .25

 טו פסוק לג פרק שמות: ִמֶּזה ַּתֲעֵלנּו ַאל ֹהְלִכים ָּפֶני� ֵאין ִאם ֵאָליו ַוֹּיאֶמר .26

 כד פסוק יט פרק בראשית: ַהָּׁשָמִים ִמן ה' ֵמֵאת ָוֵאׁש ָּגְפִרית ֲעֹמָרה ְוַעל ְסֹדם ַעל ִהְמִטיר ה'וַ  .27

 כג פסוק ד פרק בראשית: ְלַחֻּבָרִתי ְוֶיֶלד ְלִפְצִעי ָהַרְגִּתי ִאיׁש ִּכי ִאְמָרִתי ַהְאֵזָּנה ֶלֶמ� ְנֵׁשי קֹוִלי ְׁשַמַען ְוִצָּלה ָעָדה ְלָנָׁשיו ֶלֶמ� ַוֹּיאֶמר .28

 ב פסוק יח פרק יחזקאל :ִתְקֶהיָנה ַהָּבִנים ְוִׁשֵּני ֹבֶסר ֹיאְכלּו ָאבֹות ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ַאְדַמת ַעל ַהֶּזה ַהָּמָׁשל ֶאת ֹמְׁשִלים ַאֶּתם ָּלֶכם ַמה .29

 לו פסוק יט פרק ויקרא: ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ָלֶכם ִיְהֶיה ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֹמאְזֵני .30

 ח פסוק יא פרק משלי: ַּתְחָּתיו ָרָׁשע ַוָּיֹבא ֶנֱחָלץ ִמָּצָרה ַצִּדיק .31

 כא פסוק ב פרק בראשית: ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר ַוִּיְסֹּגר ִמַּצְלֹעָתיו ַאַחת ַוִּיַּקח ַוִּייָׁשן ָהָאָדם ַעל ַּתְרֵּדָמה ֱא�ִהים ה' ַוַּיֵּפל .32

 ד פסוק קמז פרק תהלים: ִיְקָרא ֵׁשמֹות ְלֻכָּלם ַלּכֹוָכִבים ִמְסָּפר מֹוֶנה .33

 יג פסוק ד פרק עמוס: ְׁשמוֹ  ְצָבאֹות ֱא�ֵהי ה' ָאֶרץ ָּבֳמֵתי ַעל ְוֹדֵר� ֵעיָפה ַׁשַחר ֹעֵׂשה ֵּׂשחוֹ  ַמה ְלָאָדם ּוַמִּגיד רּוחַ  ּוֹבֵרא ָהִרים יֹוֵצר ִהֵּנה ִּכי .34

 ט פסוק צד פרק תהלים: ַיִּביט ֲה�א ַעִין ֹיֵצר ִאם ִיְׁשָמע ֲה�א ֹאֶזן ֲהֹנַטע .35

 ד פסוק ד פרק יחזקאל: ֲעֹוָנם ֶאת ִּתָּׂשא ָעָליו ִּתְׁשַּכב ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ִמְסַּפר ָעָליו ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֲעֹון ֶאת ְוַׂשְמּתָ  ַהְּׂשָמאִלי ִצְּד� ַעל ְׁשַכב ְוַאָּתה .36

 ו פסוק ד פרק יחזקאל: ָל� ְנַתִּתיו ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ְיהּוָדה ֵּבית ֲעֹון ֶאת ְוָנָׂשאתָ  ֵׁשִנית ַהְיָמִני ִצְּד� ַעל ְוָׁשַכְבּתָ  ֵאֶּלה ֶאת ְוִכִּליתָ  .37

 ב פסוק כה פרק שמות: ְּתרּוָמִתי ֶאת ִּתְקחּו ִלּבוֹ  ִיְּדֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל ֵמֵאת ְּתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר .38

 יב פסוק מ פרק ישעיהו: ְּבֹמאְזָנִים ּוְגָבעֹות ָהִרים ַּבֶּפֶלס ְוָׁשַקל ָהָאֶרץ ֲעַפר ַּבָּׁשִלׁש ְוָכל ִּתֵּכן ַּבֶּזֶרת ְוָׁשַמִים ַמִים ְּבָׁשֳעלוֹ  ָמַדד ִמי .39

 טו פסוק סו פרק ישעיהו: ֵאׁש ְּבַלֲהֵבי ְוַגֲעָרתוֹ  ַאּפוֹ  ְּבֵחָמה ְלָהִׁשיב ַמְרְּכֹבָתיו ְוַכּסּוָפה ָיבֹוא ָּבֵאׁש ה' ִהֵּנה ִּכי .40

 כג פסוק לא פרק במדבר: ַבָּמִים ַּתֲעִבירּו ָּבֵאׁש ָיֹבא �א ֲאֶׁשר ְוֹכל ִיְתַחָּטא ִנָּדה ְּבֵמי ַא� ְוָטֵהר ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש ָיֹבא ֲאֶׁשר ָּדָבר ָּכל .41

 יז פסוק מ פרק ישעיהו: לוֹ  ֶנְחְׁשבּו ָוֹתהּו ֵמֶאֶפס ֶנְגּדוֹ  ְּכַאִין ַהּגֹוִים ָּכל .42

 ט פסוק כג פרק במדבר: ִיְתַחָּׁשב �א ּוַבּגֹוִים ִיְׁשֹּכן ְלָבָדד ָעם ֶהן ֲאׁשּוֶרּנּו ּוִמְּגָבעֹות ֶאְרֶאּנּו ֻצִרים ֵמֹראׁש ִּכי .43

 ט פסוק קמה פרק תהלים: ַמֲעָׂשיו ָּכל ַעל ְוַרֲחָמיו ַלֹּכל ה' טֹוב .44

 כה פסוק ג פרק איכה: ִּתְדְרֶׁשּנּו ְלֶנֶפׁש ְלֹקָוו ה' טֹוב .45

 לו פסוק כב פרק א מלכים: ַאְרצוֹ  ֶאל ְוִאיׁש ִעירוֹ  ֶאל ִאיׁש ֵלאֹמר ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֹבא ַּבַּמֲחֶנה ָהִרָּנה ַוַּיֲעֹבר .46

 י פסוק יא פרק משלי: ִרָּנה ְרָׁשִעים ּוַבֲאֹבד ִקְרָיה ַּתֲע�ץ ַצִּדיִקים ְּבטּוב .47

 כא פסוק כ פרק ב הימים דברי: ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי ה'לַ  הֹודּו ְוֹאְמִרים ֶהָחלּוץ ִלְפֵני ְּבֵצאת ֹקֶדׁש ְלַהְדַרת ּוְמַהְלִלים ה'לַ  ְמֹׁשֲרִרים ַוַּיֲעֵמד ָהָעם ֶאל ַוִּיָּוַעץ .48

 כ פסוק יד פרק שמות: ַהָּלְיָלה ָּכל ֶזה ֶאל ֶזה ָקַרב ְו�א ַהָּלְיָלה ֶאת ַוָּיֶאר ְוַהֹחֶׁש� ֶהָעָנן ַוְיִהי ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ּוֵבין ִמְצַרִים ַמֲחֵנה ֵּבין ַוָּיֹבא .49

 לח פסוק כב פרק א מלכים: ִּדֵּבר ֲאֶׁשר ה' ִּכְדַבר ָרָחצּו ְוַהֹּזנֹות ָּדמוֹ  ֶאת ַהְּכָלִבים ַוָּי�ּקּו ֹׁשְמרֹון ְּבֵרַכת ַעל ָהֶרֶכב ֶאת ַוִּיְׁשֹטף .50

 כח פסוק כב פרק א מלכים: ֻּכָּלם ַעִּמים ִׁשְמעּו ַוֹּיאֶמר ִּבי ה' ִדֶּבר �א ְּבָׁשלֹום ָּתׁשּוב ׁשֹוב ִאם ִמיָכְיהּו ַוֹּיאֶמר .51

 יט: כא אמ": ָאָּתה ַּגם ָּדְמ� ֶאת ַהְּכָלִבים ָי�ּקּו ָנבֹות ַּדם ֶאת ַהְּכָלִבים ָלְקקּו ֲאֶׁשר ִּבְמקֹום ה' ָאַמר ֹּכה ֵלאֹמר ֵאָליו ְוִדַּבְרּתָ  ָיָרְׁשּתָ  ְוַגם ֲהָרַצְחּתָ  ה' ָאַמר ֹּכה ֵלאֹמר ֵאָליו ְוִדַּבְרּתָ  .52

 לד פסוק כב פרק א מלכים: ָהֳחֵליִתי ִּכי ַהַּמֲחֶנה ִמן ְוהֹוִציֵאִני ָיְד� ֲהֹפ� ְלַרָּכבוֹ  ַוֹּיאֶמר ַהִּׁשְרָין ּוֵבין ַהְּדָבִקים ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ֶאת ַוַּיֶּכה ְלֻתּמוֹ  ַּבֶּקֶׁשת ָמַׁש� ְוִאיׁש .53

 ג פסוק יח פרק א מלכים: ְמֹאד ה' ֶאת ָיֵרא ָהָיה ְוֹעַבְדָיהּו ַהָּבִית ַעל ֲאֶׁשר ֹעַבְדָיהּו ֶאל ַאְחָאב ַוִּיְקָרא .54

 כז פסוק ל פרק בראשית: ִּבְגָלֶל� ה' ַוְיָבֲרֵכִני ִנַחְׁשִּתי ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ָלָבן ֵאָליו ַוֹּיאֶמר .55

 ה פסוק לט פרק בראשית: ּוַבָּׂשֶדה ַּבַּבִית לוֹ  ֶיׁש ֲאֶׁשר ְּבָכל ה' ִּבְרַּכת ַוְיִהי יֹוֵסף ִּבְגַלל ַהִּמְצִרי ֵּבית ֶאת ה' ַוְיָבֶר� לוֹ  ֶיׁש ֲאֶׁשר ָּכל ְוַעל ְּבֵביתוֹ  ֹאתוֹ  ִהְפִקיד ֵמָאז ַוְיִהי .56

 ד פסוק יח פרק א מלכים: ָוָמִים ֶלֶחם ְוִכְלְּכָלם ַּבְּמָעָרה ִאיׁש ֲחִמִּׁשים ַוַּיְחִּביֵאם ְנִבִאים ֵמָאה ֹעַבְדָיהּו ַוִּיַּקח ה' ְנִביֵאי ֵאת ִאיֶזֶבל ְּבַהְכִרית ַוְיִהי .57

 ט פסוק לב פרק בראשית: ִלְפֵליָטה ַהִּנְׁשָאר ַהַּמֲחֶנה ְוָהָיה ְוִהָּכהּו ָהַאַחת ַהַּמֲחֶנה ֶאל ֵעָׂשו ָיבֹוא ִאם ַוֹּיאֶמר .58

 א פסוק א פרק עובדיה: ַלִּמְלָחָמה ָעֶליהָ  ְוָנקּוָמה קּומּו ֻׁשָּלח ַּבּגֹוִים ְוִציר ה' ֵמֵאת ָׁשַמְענּו ְׁשמּוָעה ֶלֱאדֹום ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ֹעַבְדָיה ֲחזֹון .59

 ב פסוק ח פרק ב שמואל: ִמְנָחה ֹנְׂשֵאי ַלֲעָבִדים ְלָדִוד מֹוָאב ַוְּתִהי ְלַהֲחיֹות ַהֶחֶבל ּוְמ�א ְלָהִמית ֲחָבִלים ְׁשֵני ַוְיַמֵּדד ַאְרָצה אֹוָתם ַהְׁשֵּכב ַּבֶחֶבל ַוְיַמְּדֵדם מֹוָאב ֶאת ַוַּי� .60

 כז פסוק ג פרק ב מלכים: ָלָאֶרץ ַוָּיֻׁשבּו ֵמָעָליו ַוִּיְסעּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּגדֹול ֶקֶצף ַוְיִהי ַהֹחָמה ַעל ֹעָלה ַוַּיֲעֵלהּו ַּתְחָּתיו ִיְמ�� ֲאֶׁשר ַהְּבכֹור ְּבנוֹ  ֶאת ַוִּיַּקח .61

 ז פסוק ה פרק יחזקאל: ֲעִׂשיֶתם �א ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ּוְכִמְׁשְּפֵטי ֲעִׂשיֶתם �א ִמְׁשָּפַטי ְוֶאת ֲהַלְכֶּתם �א ְּבֻחּקֹוַתי ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ִמן ֲהָמְנֶכם ַיַען ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה ָלֵכן .62

 יב פסוק יא פרק יחזקאל: ֲעִׂשיֶתם ְסִביבֹוֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ּוְכִמְׁשְּפֵטי ֲעִׂשיֶתם �א ּוִמְׁשָּפַטי ֲהַלְכֶּתם �א ְּבֻחַּקי ֲאֶׁשר ה' ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם .63

  ד פסוק א פרק א מלכים: ְיָדָעּה �א ְוַהֶּמֶל� ַוְּתָׁשְרֵתהּו ֹסֶכֶנת ַלֶּמֶל� ַוְּתִהי ְמֹאד ַעד ָיָפה ְוַהַּנֲעָרה .64
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