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106b (כתיב דואג וכתיב דוייג)   107b (אשר ימות בו) 

 ג-ב פסוק נב פרק תהלים: ַהּיֹום ָּכל ֵאל ֶחֶסד ַהִּגּבֹור ְּבָרָעה ִּתְתַהֵּלל ַמה: ֲאִחיֶמֶל� ֵּבית ֶאל ָדִוד ָּבא לוֹ  ַוֹּיאֶמר ְלָׁשאּול ַוַּיֵּגד ָהֲאֹדִמי ּדֹוֵאג ְּבבֹוא .1

 טז פסוק נ פרק תהלים: ִפי� ֲעֵלי ְבִריִתי ַוִּתָּׂשא ֻחָּקי ְלַסֵּפר ְּל� ַמה ֱא�ִהים ָאַמר ְוָלָרָׁשע .2

 ח פסוק נב פרק תהלים: ִיְׂשָחקּו ְוָעָליו ְוִייָראּו ַצִּדיִקים ְוִיְראּו .3

 טו פסוק כ פרק איוב: ֵאל יֹוִריֶׁשּנּו ִמִּבְטנוֹ  ַוְיִקֶאּנּו ָּבַלע ַחִיל .4

 ז פסוק נב פרק תהלים: ֶסָלה ַחִּיים ֵמֶאֶרץ ְוֵׁשֶרְׁש� ֵמֹאֶהל ְוִיָּסֲח� ַיְחְּת� ָלֶנַצח ִיָּתְצ� ֵאל ַּגם .5

 יח פסוק לג פרק ישעיהו: ַהִּמְגָּדִלים ֶאת ֹסֵפר ַאֵּיה ֹׁשֵקל ַאֵּיה ֹסֵפר ַאֵּיה ֵאיָמה ֶיְהֶּגה ִלְּב� .6

 ז פסוק טז פרק א שמואל: ַלֵּלָבב ִיְרֶאהה' וַ  ַלֵעיַנִים ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ֲאֶׁשר �א ִּכי ְמַאְסִּתיהּו ִּכי קֹוָמתוֹ  ְּגֹבּהַ  ְוֶאל ַמְרֵאהּו ֶאל ַּתֵּבט ַאל ְׁשמּוֵאל ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .7

 יד פסוק כה פרק תהלים: ְלהֹוִדיָעם ּוְבִריתוֹ  ִליֵרָאיו ה' סֹוד .8

 כג פסוק ה פרק משלי: ִיְׁשֶּגה ִאַּוְלּתוֹ  ּוְבֹרב מּוָסר ְּבֵאין ָימּות הּוא .9

 כז פסוק עג פרק תהלים: ִמֶּמּךָ  זֹוֶנה ָּכל ִהְצַמָּתה ֹיאֵבדּו ְרֵחֶקי� ִהֵּנה ִּכי .10

 כג פסוק כה פרק ויקרא: ִעָּמִדי ַאֶּתם ְותֹוָׁשִבים ֵגִרים ִּכי ָהָאֶרץ ִלי ִּכי ִלְצִמֻתת ִתָּמֵכר �א ְוָהָאֶרץ .11

 יד פסוק נה פרק תהלים: ּוְמיָֻּדִעי ַאּלּוִפי ְּכֶעְרִּכי ֱאנֹוׁש ְוַאָּתה .12

 טו פסוק נה פרק תהלים: ְּבָרֶגׁש ְנַהֵּל� ֱא�ִהים ְּבֵבית סֹוד ַנְמִּתיק ַיְחָּדו ֲאֶׁשר .13

 י פסוק מא פרק תהלים: ָעֵקב ָעַלי ִהְגִּדיל ַלְחִמי אֹוֵכל בוֹ  ָּבַטְחִּתי ֲאֶׁשר ְׁשלֹוִמי ִאיׁש ַּגם .14

 ב פסוק כו פרק תהלים: ְוִלִּבי ִכְליֹוַתי ָצְרָפה ְוַנֵּסִני ה' ְּבָחֵנִני .15

 ב פסוק יא פרק ב שמואל: ְמֹאד ַמְרֶאה טֹוַבת ְוָהִאָּׁשה ַהָּגג ֵמַעל ֹרֶחֶצת ִאָּׁשה ַוַּיְרא ַהֶּמֶל� ֵּבית ַּגג ַעל ַוִּיְתַהֵּל� ִמְׁשָּכבוֹ  ֵמַעל ָּדִוד ַוָּיָקם ָהֶעֶרב ְלֵעת ַוְיִהי .16

 ג פסוק יא פרק ב שמואל: ַהִחִּתי אּוִרָּיה ֵאֶׁשת ֱאִליָעם ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ֹזאת ֲהלֹוא ַוֹּיאֶמר ָלִאָּׁשה ַוִּיְדֹרׁש ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח .17

 ג פסוק יז פרק תהלים: ִּפי ַיֲעָבר ַּבל ַזֹּמִתי ִּתְמָצא ַבל ְצַרְפַּתִני ַּלְיָלה ָּפַקְדּתָ  ִלִּבי ָּבַחְנּתָ  .18

 א פסוק יא פרק תהלים: ִצּפֹור ַהְרֶכם נּוִדי ְלַנְפִׁשי ֹּתאְמרּו ֵאי� ָחִסיִתי ה'ּבַ  ְלָדִוד ַלְמַנֵּצחַ  .19

 ו פסוק נא פרק תהלים: ְבָׁשְפֶט� ִּתְזֶּכה ְּבָדְבֶר� ִּתְצַּדק ְלַמַען ָעִׂשיִתי ְּבֵעיֶני� ְוָהַרע ָחָטאִתי ְלַבְּד� ְל� .20

 יח פסוק לח פרק תהלים: ָתִמיד ֶנְגִּדי ּוַמְכאֹוִבי ָנכֹון ְלֶצַלע ֲאִני ִּכי .21

 טו פסוק לה פרק תהלים: ָדּמּו ְו�א ָקְרעּו ָיַדְעִּתי ְו�א ֵנִכים ָעַלי ֶנֶאְספּו ְוֶנֱאָספּו ָׂשְמחּו ּוְבַצְלִעי .22

 ז פסוק ו פרק תהלים: ַאְמֶסה ַעְרִׂשי ְּבִדְמָעִתי ִמָּטִתי ַלְיָלה ְבָכל ַאְׂשֶחה ְּבַאְנָחִתי ָיַגְעִּתי .23

 לב פסוק טו פרק ב שמואל: ֹראׁשוֹ  ַעל ַוֲאָדָמה ֻּכָּתְנּתוֹ  ָקרּועַ  ָהַאְרִּכי חּוַׁשי ִלְקָראתוֹ  ְוִהֵּנה ֵלא�ִהים ָׁשם ִיְׁשַּתֲחֶוה ֲאֶׁשר ָהֹראׁש ַעד ָּבא ָדִוד ַוְיִהי .24

 לב פסוק ב פרק דניאל: ְנָחׁש ִּדי ְוַיְרָכֵתּה ְמעֹוִהי ְכַסף ִּדי ּוְדָרעֹוִהי ֲחדֹוִהי ָטב ְדַהב ִּדי ֵראֵׁשּה ַצְלָמא הּוא .25

 יח פסוק כא פרק דברים: ֲאֵליֶהם ִיְׁשַמע ְו�א ֹאתוֹ  ְוִיְּסרּו ִאּמוֹ  ּוְבקֹול ָאִביו ְּבקֹול ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנּנּו ּומֹוֶרה סֹוֵרר ֵּבן ְלִאיׁש ִיְהֶיה ִּכי .26

 די-גי פסוק יט פרק תהלים: ָרב ִמֶּפַׁשע ְוִנֵּקיִתי ֵאיָתם ָאז ִבי ִיְמְׁשלּו ַאל ַעְבֶּד� ֲחֹׂש� ִמֵּזִדים ַּגם: ַנֵּקִני ִמִּנְסָּתרֹות ָיִבין ִמי ְׁשִגיאֹות .27

 טז פסוק יג פרק במדבר: ְיהֹוֻׁשעַ  נּון ִּבן ְלהֹוֵׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ָהָאֶרץ ֶאת ָלתּור ֹמֶׁשה ָׁשַלח ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְׁשמֹות ֵאֶּלה .28

 כז פסוק ו פרק משלי: ִתָּׂשַרְפָנה �א ּוְבָגָדיו ְּבֵחיקוֹ  ֵאׁש ִאיׁש ֲהַיְחֶּתה .29

 ט פסוק נא פרק תהלים: ַאְלִּבין ּוִמֶּׁשֶלג ְּתַכְּבֵסִני ְוֶאְטָהר ְבֵאזֹוב ְּתַחְּטֵאִני .30

 יד פסוק נא פרק תהלים: ִתְסְמֵכִני ְנִדיָבה ְורּוחַ  ִיְׁשֶע� ְׂשׂשֹון ִּלי ָהִׁשיָבה .31

 עט פסוק קיט פרק תהלים: ֵעֹדֶתי� ְוֹיְדֵעי ְיֵרֶאי� ִלי ָיׁשּובּו .32

ם ָׁשִנים ֶׁשַבע ָמַל� ְּבֶחְברֹון ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִיְׂשָרֵאל ַעל ָּדִוד ָמַל� ֲאֶׁשר ְוַהָּיִמים .33  יא פסוק ב פרק א מלכים: ָׁשִנים ְוָׁש�ׁש ְׁש�ִׁשים ָמַל� ּוִבירּוָׁשַלִ

ם ֳחָדִׁשים ְוִׁשָּׁשה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְיהּוָדה ַעל ָמַל� ְּבֶחְברֹון .34  ה פסוק ה פרק ב שמואל: ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ָׁשָנה ְוָׁש�ׁש ְׁש�ִׁשים ָמַל� ּוִבירּוָׁשַלִ

 יז פסוק פו פרק תהלים: ְוִנַחְמָּתִני ֲעַזְרַּתִני ה' ַאָּתה ִּכי ְוֵיֹבׁשּו ֹׂשְנַאי ְוִיְראּו ְלטֹוָבה אֹות ִעִּמי ֲעֵׂשה .35

 ט פסוק כד פרק תהלים: ַהָּכבֹוד ֶמֶל� ְוָיֹבא עֹוָלם ִּפְתֵחי ּוְׂשאּו ָראֵׁשיֶכם ְׁשָעִרים ְׂשאּו .36

 מב פסוק ו פרק ב הימים דברי: ַעְבֶּד� ָּדִויד ְלַחְסֵדי ָזְכָרה ְמִׁשיֶחי� ְּפֵני ָּתֵׁשב ַאל ֱא�ִהים ה' .37

 ז פסוק ח פרק ב מלכים: ֵהָּנה ַעד ָהֱא�ִהים ִאיׁש ָּבא ֵלאֹמר לוֹ  ַוּיַֻּגד ֹחֶלה ֲאָרם ֶמֶל� ֲהַדד ּוֶבן ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליָׁשע ַוָּיֹבא .38

 א פסוק ו פרק ב מלכים: ִמֶּמּנּו ַצר ְלָפֶני� ָׁשם ֹיְׁשִבים ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ָנא ִהֵּנה ֱאִליָׁשע ֶאל ַהְּנִביִאים ְבֵני ַוֹּיאְמרּו .39

 כג פסוק ה פרק ב מלכים: ְלָפָניו ַוִּיְׂשאּו ְנָעָריו ְׁשֵני ֶאל ַוִּיֵּתן ְּבָגִדים ֲחִלפֹות ּוְׁשֵּתי ֲחִרִטים ִּבְׁשֵני ֶּכֶסף ִּכְּכַרִים ַוָּיַצר ּבוֹ  ַוִּיְפָרץ ִּכָּכָרִים ַקח הֹוֵאל ַנֲעָמן ַוֹּיאֶמר .40

 ג פסוק ז פרק ב מלכים: ָמְתנּו ַעד ֹּפה ֹיְׁשִבים ֲאַנְחנּו ָמה ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש ַוֹּיאְמרּו ַהָּׁשַער ֶּפַתח ְמֹצָרִעים ָהיּו ֲאָנִׁשים ְוַאְרָּבָעה .41

 יד פסוק יג פרק ב מלכים: ּוָפָרָׁשיו ִיְׂשָרֵאל ֶרֶכב ָאִבי ָאִבי ַוֹּיאַמר ָּפָניו ַעל ַוֵּיְבּךְ  ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� יֹוָאׁש ֵאָליו ַוֵּיֶרד ּבוֹ  ָימּות ֲאֶׁשר ָחְליוֹ  ֶאת ָחָלה ֶוֱאִליָׁשע .42

 א פסוק כד פרק בראשית: ַּבֹּכל ַאְבָרָהם ֶאת ֵּבַר�ה' וַ  ַּבָּיִמים ָּבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם .43

  א פסוק מח פרק בראשית: ֶאְפָרִים ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ֶאת ִעּמוֹ  ָבָניו ְׁשֵני ֶאת ַוִּיַּקח ֹחֶלה ָאִבי� ִהֵּנה ְליֹוֵסף ַוֹּיאֶמר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי .44

 של לאלכסנדריא וישו פרחיה בן יהושע אזל לרבנן מלכא ינאי כדקטלינהו? היא מאי פרחיה בן יהושע
: מצרים של אלכסנדריה ליכי הקדש עיר ירושלים מיני: שטח בן שמעון ליה שלח שלמא הוה כי. מצרים
 יקרא ליה עבדו, אושפיזא ההוא ליה ואתרמי אתא קם. שוממה יושבת ואנכי בתוכך שרוי בעלי, אחותי
 אפיק? עוסק אתה בכך! רשע: ליה אמר. טרוטות עיניה, רבי: ליה אמר. זו אכסניא יפה כמה: אמר. טובא
 חד יומא. ביה משגח קא הוי לא -! קבלן: ליה אמר, זימנין כמה לקמיה אתא. ושמתיה שיפורי מאה ארבע

 אזל. לי דחי מידחא: סבר הוא. בידיה ליה אחוי, לקבולי סבר. לקמיה אתא, שמע קריאת קרי קא הוה
 את ומחטיא החוטא כל: ממך מקובלני כך: ליה אמר -! בך הדר: ליה אמר. לה והשתחוה לבינתא זקף

 .ישראל את והדיח והסית כישף ישו: מר ואמר. תשובה לעשות בידו מספיקין אין הרבים

 
I Conclusion of the list – דואג (vv. 1-11); (12-13) אחיתופל 

a Tangent: חטא דוד בבת שבע (vv. 14-37) 

b Resumption of list: גחזי (vv. 38-42) 

i Tangent: story of יהושע בן פרחיה and ישו (?), in re: balanced attitude towards errant students (censored text, in box) 

ii Tangent: introduction of aging (אברהם – v. 43); illness (יעקב – v. 44), recovery (אלישע, by implication from v. 42)   


