
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת סנהדרין  מוד דף היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   92 © Yitzchak Etshalom 2010 

23.11.17 

105b (וישם דבר בפי בלעם)   106b (דרוש ביה) 

 

  ה, כג במדבר :ְתַדֵּבר ְוֹכה ָּבָלק ֶאל ׁשּוב ַוֹּיאֶמר ִבְלָעם ְּבִפי ָּדָבר ה' ַוָּיֶׂשם .1

  ה, כד במדבר :ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְּכֹנֶתי� ַיֲעֹקב ֹאָהֶלי� ֹּטבּו ַמה .2

  ו, כג דברים :ֱא�ֶהי� ה' ֲאֵהְב� ִּכי ִלְבָרָכה ַהְּקָלָלה ֶאת ְּל� ֱא�ֶהי� ה' ַוַּיֲהֹפ� ִּבְלָעם ֶאל ִלְׁשֹמעַ  ֱא�ֶהי� ה' ָאָבה ְו�א .3

  ו, כז משלי :ׂשֹוֵנא ְנִׁשיקֹות ְוַנְעָּתרֹות אֹוֵהב ִּפְצֵעי ֶנֱאָמִנים .4

 ֲאֵׁשֵריֶהם ֶאת ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַיַען ַלָּנָהר ֵמֵעֶבר ְוֵזָרם ַלֲאבֹוֵתיֶהם ָנַתן ֲאֶׁשר ַהֹּזאת ַהּטֹוָבה ָהֲאָדָמה ֵמַעל ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוָנַתׁש ַּבַּמִים ַהָּקֶנה ָינּוד ַּכֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֶאת ה' ְוִהָּכה .5
  טו, יד א"מל :ה' ֶאת ַמְכִעיִסים

  כא, כד במדבר :ִקֶּנ� ַּבֶּסַלע ְוִׂשים מֹוָׁשֶב� ֵאיָתן ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא ַהֵּקיִני ֶאת ַוַּיְרא .6

  נה, ב א"דהי: ֵרָכב ֵבית ֲאִבי ֵמַחַּמת ַהָּבִאים ַהִּקיִנים ֵהָּמה ׂשּוָכִתים ִׁשְמָעִתים ִּתְרָעִתים ַיְעֵּבץ ֹיְׁשֵבי ֹסְפִרים ּוִמְׁשְּפחֹות .7

  טז, א שופטים :ָהָעם ֶאת ַוֵּיֶׁשב ַוֵּיֶל� ֲעָרד ְּבֶנֶגב ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ְּבֵני ֶאת ַהְּתָמִרים ֵמִעיר ָעלּו ֹמֶׁשה ֹחֵתן ֵקיִני ּוְבֵני .8

  כג, כד במדבר :ֵאל ִמֻּׂשמוֹ  ִיְחֶיה ִמי אֹוי ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא .9

  כד, כד במדבר :ֹאֵבד ֲעֵדי הּוא ְוַגם ֵעֶבר ְוִעּנּו ַאּׁשּור ְוִעּנּו ִּכִּתים ִמַּיד ְוִצים .10

  יד, כד במדבר :ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְלַעְּמ� ַהֶּזה ָהָעם ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ִאיָעְצ� ְלָכה ְלַעִּמי הֹוֵל� ִהְנִני ְוַעָּתה .11

  י, ט הושע :ְּכָאֳהָבם ִׁשּקּוִצים ַוִּיְהיּו ַלֹּבֶׁשת ַוִּיָּנְזרּו ְּפעֹור ַבַעל ָּבאּו ֵהָּמה ֲאבֹוֵתיֶכם ָרִאיִתי ְּבֵראִׁשיָתּה ִבְתֵאָנה ְּכִבּכּוָרה ִיְׂשָרֵאל ָמָצאִתי ַּבִּמְדָּבר ַּכֲעָנִבים .12

  א, כה במדבר :מֹוָאב ְּבנֹות ֶאל ִלְזנֹות ָהָעם ַוָּיֶחל ַּבִּׁשִּטים ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב .13

  ג, מז ירמיהו :ָיָדִים ֵמִרְפיֹון ָּבִנים ֶאל ָאבֹות ִהְפנּו �א ַּגְלִּגָּליו ֲהמֹון ְלִרְכּבוֹ  ֵמַרַעׁש ַאִּביָריו ַּפְרסֹות ַׁשֲעַטת ִמּקֹול .14

 ְנֵׁשי ִזְלָּפה ְּבֵני ְוֶאת ִבְלָהה ְּבֵני ֶאת ַנַער ְוהּוא ַּבֹּצאן ֶאָחיו ֶאת ֹרֶעה ָהָיה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשַבע ֶּבן יֹוֵסף ַיֲעֹקב ֹּתְלדֹות ֵאֶּלה :ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ָאִביו ְמגּוֵרי ְּבֶאֶרץ ַיֲעֹקב ַוֵּיֶׁשב .15
  ב-א, לז בראשית :ֲאִביֶהם ֶאל ָרָעה ִּדָּבָתם ֶאת יֹוֵסף ַוָּיֵבא ָאִביו

 , כטכז, מז בראשית...ָלמּות ִיְׂשָרֵאל ְיֵמי ַוִּיְקְרבּו ...ְמֹאד ַוִּיְרּבּו ַוִּיְפרּו ָבּה ַוֵּיָאֲחזּו ֹּגֶׁשן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶׁשב .16

  ה, ה א"מל: ְׁש�ֹמה ְיֵמי ֹּכל ָׁשַבע ְּבֵאר ְוַעד ִמָּדן ְּתֵאָנתוֹ  ְוַתַחת ַּגְפנוֹ  ַּתַחת ִאיׁש ָלֶבַטח ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה ַוֵּיֶׁשב .17

  יד, יא א"מל :ֶּבֱאדֹום הּוא ַהֶּמֶל� ִמֶּזַרע ָהֲאֹדִמי ֲהַדד ֵאת ִלְׁש�ֹמה ָׂשָטן ה' ַוָּיֶקם .18

  ח, לא במדבר :ֶּבָחֶרב ָהְרגּו ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ְוֵאת ִמְדָין ַמְלֵכי ֲחֵמֶׁשת ֶרַבע ְוֶאת חּור ְוֶאת צּור ְוֶאת ֶרֶקם ְוֶאת ֱאִוי ֶאת ַחְלֵליֶהם ַעל ָהְרגּו ִמְדָין ַמְלֵכי ְוֶאת .19

  כב, יג יהושע :ַחְלֵליֶהם ֶאל ַּבֶחֶרב ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָהְרגּו ַהּקֹוֵסם ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ְוֶאת .20

  כד, נה תהלים :ָּב� ֶאְבַטח ַוֲאִני ְיֵמיֶהם ֶיֱחצּו �א ּוִמְרָמה ָדִמים ַאְנֵׁשי ַׁשַחת ִלְבֵאר ּתֹוִרֵדם ֱא�ִהים ְוַאָּתה .21

 

I Conclusion of the Aggadic excurses about בלעם (vv. 1-21)  

  


