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104b (מי מנאן)   105b ( ויצוהו ויסמוך את ידיו עליו ) 

 

  כט, כב משלי: ֲחֻׁשִּכים ִלְפֵני ִיְתַיֵּצב ַּבל ִיְתַיָּצב ְמָלִכים ִלְפֵני ִּבְמַלאְכּתוֹ  ָמִהיר ִאיׁש ָחִזיתָ  .1

  לג, לד איוב :ַדֵּבר ָיַדְעּתָ  ּוַמה ָאִני ְו�א ִתְבַחר ַאָּתה ִּכי ָמַאְסּתָ  ִּכי ְיַׁשְלֶמָּנה ַהֵמִעְּמ� .2

  י- ט, ס תהלים :ִהְתֹרָעִעי ְּפֶלֶׁשת ָעַלי ַנֲעִלי ַאְׁשִלי� ֱאדֹום ַעל ַרְחִצי ִסיר מֹוָאב :ְמֹחְקִקי ְיהּוָדה ֹראִׁשי ָמעֹוז ְוֶאְפַרִים ְמַנֶּׁשה ְוִלי ִגְלָעד ִלי .3

ם ַהֶּזה ָהָעם ׁשֹוְבָבה ַמּדּועַ  .4   ה, ח ירמיהו :ָלׁשּוב ֵמֲאנּו ַּבַּתְרִמית ֶהֱחִזיקּו ִנַּצַחת ְמֻׁשָבה ְירּוָׁשַלִ

  ה, א זכריה :ִיְחיּו ַהְלעֹוָלם ְוַהְּנִבִאים ֵהם ַאֵּיה ֲאבֹוֵתיֶכם .5

  ו, א זכריה: ִאָּתנּו ָעָׂשה ֵּכן ּוְכַמֲעָלֵלינּו ִּכְדָרֵכינּו ָלנּו ַלֲעׂשֹות ְצָבאֹות ה' ָזַמם ַּכֲאֶׁשר ַוֹּיאְמרּו ַוָּיׁשּובּו ֲאֹבֵתיֶכם ִהִּׂשיגּו ֲהלֹוא ַהְּנִביִאים ֲעָבַדי ֶאת ִצִּויִתי ֲאֶׁשר ְוֻחַּקי ְּדָבַרי ַא� .6

  א, נ ישעיהו :ִאְּמֶכם ֻׁשְּלָחה ּוְבִפְׁשֵעיֶכם ִנְמַּכְרֶּתם ַּבֲעֹוֹנֵתיֶכם ֵהן לוֹ  ֶאְתֶכם ָמַכְרִּתי ֲאֶׁשר ִמּנֹוַׁשי ִמי אוֹ  ִׁשַּלְחִּתיהָ  ֲאֶׁשר ִאְּמֶכם ְּכִריתּות ֵסֶפר ֶזה ֵאי ה' ָאַמר ֹּכה .7

 ֶאת ְוָנָטה ָטָמְנִּתי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ָלֲאָבִנים ִמַּמַעל ִכְסאוֹ  ְוַׂשְמִּתי ַעְבִּדי ָּבֶבל ֶמֶל� ְנבּוַכְדֶראַּצר ֶאת ְוָלַקְחִּתי ֹׁשֵלחַ  ִהְנִני ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹּכה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרּתָ  .8
  י, מג ירמיהו :ֲעֵליֶהם ַׁשְפִרירוֹ 

 ְנטּוָיה ּוִבְזרֹועַ  ֲחָזָקה ְּבָיד �א ִאם ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ָאִני ַחי :ָוָאֶבן ֵעץ ְלָׁשֵרת ָהֲאָרצֹות ְּכִמְׁשְּפחֹות ַכּגֹוִים ִנְהֶיה ֹאְמִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ִתְהֶיה �א ָהיוֹ  רּוֲחֶכם ַעל ְוָהֹעָלה .9
 כג-בל, כ יחזקאל :ֲעֵליֶכם ֶאְמלֹו� ְׁשפּוָכה ּוְבֵחָמה

  כו, כח ישעיהו :יֹוֶרּנּו ֱא�ָהיו ַלִּמְׁשָּפט ְוִיְּסרוֹ  .10

  ה, כב במדבר :ִמֻּמִלי ֹיֵׁשב ְוהּוא ָהָאֶרץ ֵעין ֶאת ִכָּסה ִהֵּנה ִמִּמְצַרִים ָיָצא ַעם ִהֵּנה ֵלאֹמר לוֹ  ִלְקֹרא ַעּמוֹ  ְּבֵני ֶאֶרץ ַהָּנָהר ַעל ֲאֶׁשר ְּפתֹוָרה ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאל ַמְלָאִכים ַוִּיְׁשַלח .11

  ג, כד במדבר :ָהָעִין ְׁשֻתם ַהֶּגֶבר ּוְנֻאם ְבֹער ְּבנוֹ  ִּבְלָעם ְנֻאם ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא .12

  יח, ט תהלים :ֱא�ִהים ְׁשֵכֵחי ּגֹוִים ָּכל ִלְׁשאֹוָלה ְרָׁשִעים ָיׁשּובּו .13

  י, כג במדבר :ָּכֹמהּו ַאֲחִריִתי ּוְתִהי ְיָׁשִרים מֹות ַנְפִׁשי ָּתֹמת ִיְׂשָרֵאל ֹרַבע ֶאת ּוִמְסָּפר ַיֲעֹקב ֲעַפר ָמָנה ִמי .14

  ח, כב במדבר :ִּבְלָעם ִעם מֹוָאב ָׂשֵרי ַוֵּיְׁשבּו ֵאָלי ה' ְיַדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ָּדָבר ֶאְתֶכם ַוֲהִׁשֹבִתי ַהַּלְיָלה ֹפה ִלינּו ֲאֵליֶהם ַוֹּיאֶמר .15

  לט, ג ב"שמו: ְּכָרָעתוֹ  ָהָרָעה ְלֹעֵׂשה ה' ְיַׁשֵּלם ִמֶּמִּני ָקִׁשים ְצרּוָיה ְּבֵני ָהֵאֶּלה ְוָהֲאָנִׁשים ֶמֶל� ּוָמׁשּוחַ  ַר� ַהּיֹום ְוָאֹנִכי .16

  ג, כג במדבר :ֶׁשִפי ַוֵּיֶל� ָל� ְוִהַּגְדִּתי ַּיְרֵאִני ַמה ּוְדַבר ִלְקָראִתי ה' ִיָּקֵרה אּוַלי ְוֵאְלָכה ֹעָלֶת� ַעל ִהְתַיֵּצב ְלָבָלק ִּבְלָעם ַוֹּיאֶמר .17

  יז, מט בראשית :ָאחֹור ֹרְכבוֹ  ַוִּיֹּפל סּוס ִעְּקֵבי ַהֹּנֵׁש� ֹאַרח ֲעֵלי ְׁשִפיֹפן ֶדֶר� ֲעֵלי ָנָחׁש ָדן ְיִהי .18

  ט, כד במדבר :ָארּור ְוֹאְרֶרי� ָברּו� ְמָבֲרֶכי� ְיִקיֶמּנּו ִמי ּוְכָלִביא ַּכֲאִרי ָׁשַכב ָּכַרע .19

  כז, ה שופטים :ָׁשדּוד ָנַפל ָׁשם ָּכַרע ַּבֲאֶׁשר ָנָפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵבין ָׁשָכב ָנַפל ָּכַרע ַרְגֶליהָ  ֵּבין .20

  טז, כד במדבר :ֵעיָנִים ּוְגלּוי ֹנֵפל ֶיֱחֶזה ַׁשַּדי ַמֲחֵזה ֶעְליֹון ַּדַעת ְוֹיֵדעַ  ֵאל ִאְמֵרי ֹׁשֵמעַ  ְנֻאם .21

  ל, כב במדבר :�א ַוֹּיאֶמר ֹּכה ְל� ַלֲעׂשֹות ִהְסַּכְנִּתי ַהַהְסֵּכן ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֵמעֹוְד� ָעַלי ָרַכְבּתָ  ֲאֶׁשר ֲאֹתְנ� ָאֹנִכי ֲהלֹוא ִּבְלָעם ֶאל ָהָאתֹון ַוֹּתאֶמר .22

  ב, א א"מל :ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְוַחם ְבֵחיֶק� ְוָׁשְכָבה ֹסֶכֶנת לוֹ  ּוְתִהי ַהֶּמֶל� ִלְפֵני ְוָעְמָדה ְבתּוָלה ַנֲעָרה ַהֶּמֶל� ַלאֹדִני ְיַבְקׁשּו ֲעָבָדיו לוֹ  ַוֹּיאְמרּו .23

  ה, ו מיכה :ה' ִצְדקֹות ַּדַעת ְלַמַען ַהִּגְלָּגל ַעד ַהִּׁשִּטים ִמן ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֹאתוֹ  ָעָנה ּוֶמה מֹוָאב ֶמֶל� ָּבָלק ָּיַעץ ַמה ָנא ְזָכר ַעִּמי .24

  ח, כג במדבר :ה' ָזַעם �א ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹּבה �א ֶאֹּקב ָמה .25

  ו, ל תהלים :ִרָּנה ְוַלֹּבֶקר ֶּבִכי ָיִלין ָּבֶעֶרב ִּבְרצֹונוֹ  ַחִּיים ְּבַאּפוֹ  ֶרַגע ִּכי .26

  כ, כו ישעיהו :ָזַעם ַיֲעָבר יעבור ַעד ֶרַגע ִכְמַעט ֲחִבי ַּבֲעֶד� ְּדָלְת� דלתיך ּוְסֹגר ַבֲחָדֶרי� ֹּבא ַעִּמי ֵל� .27

  כו, יז משלי :ֹיֶׁשר ַעל ְנִדיִבים ְלַהּכֹות טֹוב �א ַלַּצִּדיק ֲענֹוׁש ַּגם .28

  כא, כב במדבר :מֹוָאב ָׂשֵרי ִעם ַוֵּיֶל� ֲאֹתנוֹ  ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ִּבְלָעם ַוָּיָקם .29

  ג, כב בראשית :ָהֱא�ִהים לוֹ  ָאַמר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַוֵּיֶל� ַוָּיָקם ֹעָלה ֲעֵצי ַוְיַבַּקע ְּבנוֹ  ִיְצָחק ְוֵאת ִאּתוֹ  ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַּיֲחֹבׁש ַּבֹּבֶקר ַאְבָרָהם ַוַּיְׁשֵּכם .30

  מז, א א"מל :ַהִּמְׁשָּכב ַעל ַהֶּמֶל� ַוִּיְׁשַּתחּו ִמִּכְסֶא� ִּכְסאוֹ  ֶאת ִויַגֵּדל ִמְּׁשֶמ� ְׁש�ֹמה ֵׁשם ֶאת ֱא�ִהים ֵייֵטב ֵלאֹמר ָּדִוד ַהֶּמֶל� ֲאֹדֵנינּו ֶאת ְלָבֵר� ַהֶּמֶל� ַעְבֵדי ָּבאּו ְוַגם .31

  כד, ה שופטים :ְּתֹבָר� ָּבֹאֶהל ִמָּנִׁשים ַהֵּקיִני ֶחֶבר ֵאֶׁשת ָיֵעל ִמָּנִׁשים ְּתֹבַר� .32

  ט, ב ב"מל :ֵאָלי ְּברּוֲח� ְׁשַנִים ִּפי ָנא ִויִהי ֱאִליָׁשע ַוֹּיאֶמר ֵמִעָּמ� ֶאָּלַקח ְּבֶטֶרם ָּל� ֶאֱעֶׂשה ָמה ְׁשַאל ֱאִליָׁשע ֶאל ָאַמר ְוֵאִלָּיהּו ְכָעְבָרם ַוְיִהי .33

  כג, כז במדבר: ֹמֶׁשה ְּבַיד ה' ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ַוְיַצֵּוהּו ָעָליו ָיָדיו ֶאת ַוִּיְסֹמ� .34

  

I Aggadah about attempts to add to the list and דוד’s intervenetion on behalf of his progeny (vv. 1-3)  

II Aggadah about נבוכדנצר (vv. 4-10) 

III Second list in the משנה – the citizens: 

a בלעם – vv. 11-34 

 

 

  


