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  ח, יא בראשית :ָהִעיר ִלְבֹנת ַוַּיְחְּדלּו ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ִמָּׁשם ֹאָתם ה' ַוָּיֶפץ .1

  ט, יא בראשית: ָהָאֶרץ ָּכל ְּפֵני ַעל ְיֹקָוק ֱהִפיָצם ּוִמָּׁשם ָהָאֶרץ ָּכל ְׂשַפת ְיֹקָוק ָּבַלל ָׁשם ִּכי ָּבֶבל ְׁשָמּה ָקָרא ֵּכן ַעל .2

  ד, יא בראשית :ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ָנפּוץ ֶּפן ֵׁשם ָּלנּו ְוַנֲעֶׂשה ַבָּׁשַמִים ְוֹראׁשוֹ  ּוִמְגָּדל ִעיר ָּלנּו ִנְבֶנה ָהָבה ַוֹּיאְמרּו .3

  יג, כג שמות :ִּפי� ַעל ִיָּׁשַמע �א ַתְזִּכירּו �א ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ְוֵׁשם ִּתָּׁשֵמרּו ֲאֵליֶכם ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ּוְבֹכל .4

  יג, יג בראשית :ְמֹאד ה'לַ  ְוַחָּטִאים ָרִעים ְסֹדם ְוַאְנֵׁשי .5

 ט פסוק לט פרק בראשית: ֵלא�ִהים ְוָחָטאִתי ַהֹּזאת ַהְּגֹדָלה ָהָרָעה ֶאֱעֶׂשה ְוֵאי� ִאְׁשּתוֹ  ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר אֹוָת� ִאם ִּכי ְמאּוָמה ִמֶּמִּני ָחַׂש� ְו�א ִמֶּמִּני ַהֶּזה ַּבַּבִית ָגדֹול ֵאיֶנּנּו .6

 ט:טו דברים: ֵחְטא ְב� ְוָהָיה ה' ֶאל ָעֶלי� ְוָקָרא לוֹ  ִתֵּתן ְו�א ָהֶאְביֹון ְּבָאִחי� ֵעיְנ� ְוָרָעה ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ַהֶּׁשַבע ְׁשַנת ָקְרָבה ֵלאֹמר ְבִלַּיַעל ְלָבְב� ִעם ָדָבר ִיְהֶיה ֶּפן ְל� ִהָּׁשֶמר .7

 ט פסוק לט פרק בראשית: ֵלא�ִהים ְוָחָטאִתי ַהֹּזאת ַהְּגֹדָלה ָהָרָעה ֶאֱעֶׂשה ְוֵאי� ִאְׁשּתוֹ  ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר אֹוָת� ִאם ִּכי ְמאּוָמה ִמֶּמִּני ָחַׂש� ְו�א ִמֶּמִּני ַהֶּזה ַּבַּבִית ָגדֹול ֵאיֶנּנּו .8

ם ֶאת ִמֵּלא ֲאֶׁשר ַעד ְמֹאד ַהְרֵּבה ְמַנֶּׁשה ָׁשַפ� ָנִקי ָּדם ְוַגם .9  טז פסוק כא פרק ב מלכים: ְיֹדָוד ְּבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ְיהּוָדה ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר ֵמַחָּטאתוֹ  ְלַבד ָלֶפה ֶּפה ְירּוָׁשַלִ

 ה פסוק כח פרק איוב: ֵאׁש ְּכמוֹ  ֶנְהַּפ� ְוַתְחֶּתיהָ  ָלֶחם ֵיֵצא ִמֶּמָּנה ֶאֶרץ .10

 ד פסוק כח פרק איוב: ָנעּו ֵמֱאנֹוׁש ַּדּלּו ָרֶגל ִמִּני ַהִּנְׁשָּכִחים ָּגר ֵמִעם ַנַחל ָּפַרץ .11

 ח- ה:כח איוב: ָׁשַחל ָעָליו ָעָדה �א ָׁשַחץ ְבֵני ִהְדִריכֻהּו �א: ַאָּיה ֵעין ְׁשָזַפּתּו ְו�א ָעִיט ְיָדעוֹ  �א ָנִתיב: לוֹ  ָזָהב ְוַעְפֹרת ֲאָבֶניהָ  ַסִּפיר ְמקֹום: ֵאׁש ְּכמוֹ  ֶנְהַּפ� ְוַתְחֶּתיהָ  ָלֶחם ֵיֵצא ִמֶּמָּנה ֶאֶרץ .12

 ד פסוק סב פרק תהלים: ַהְּדחּוָיה ָּגֵדר ָנטּוי ְּכִקיר ֻכְּלֶכם ְּתָרְּצחּו ִאיׁש ַעל ְּתהֹוְתתּו ָאָנה ַעד .13

 טז פסוק כד פרק איוב: אֹור ָיְדעּו �א ָלמוֹ  ִחְּתמּו יֹוָמם ָּבִּתים ַּבֹחֶׁש� ָחַתר .14

 ז פסוק נט פרק תהלים: ִעיר ִויסֹוְבבּו ַכָּכֶלב ֶיֱהמּו ָלֶעֶרב ָיׁשּובּו .15

 י פסוק כד פרק איוב: ֹעֶמר ָנְׂשאּו ּוְרֵעִבים ְלבּוׁש ְּבִלי ִהְּלכּו ָערֹום .16

 לב פסוק כא פרק איוב: ִיְׁשקֹוד ָּגִדיׁש ְוַעל יּוָבל ִלְקָברֹות ְוהּוא .17

 כ פסוק יח פרק בראשית: ְמֹאד ָכְבָדה ִּכי ְוַחָּטאָתם ָרָּבה ִּכי ַוֲעֹמָרה ְסֹדם ַזֲעַקת ה' ַוֹּיאֶמר .18

 לז פסוק יד פרק במדבר: ה' ִלְפֵני ַּבַּמֵּגָפה ָרָעה ָהָאֶרץ ִדַּבת מֹוִצֵאי ָהֲאָנִׁשים ַוָּיֻמתּו .19

 לג פסוק טז פרק במדבר: ַהָּקָהל ִמּתֹו� ַוֹּיאְבדּו ָהָאֶרץ ֲעֵליֶהם ַוְּתַכס ְׁשֹאָלה ַחִּיים ָלֶהם ֲאֶׁשר ְוָכל ֵהם ַוֵּיְרדּו .20

 ו פסוק ב פרק א שמואל: ַוָּיַעל ְׁשאֹול מֹוִריד ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ה' .21

 קעו פסוק קיט פרק תהלים: ָׁשָכְחִּתי �א ִמְצֹוֶתי� ִּכי ַעְבֶּד� ַּבֵּקׁש ֹאֵבד ְּכֶׂשה ָּתִעיִתי .22

 א פסוק טז פרק במדבר: ְראּוֵבן ְּבֵני ֶּפֶלת ֶּבן ְואֹון ֱאִליָאב ְּבֵני ַוֲאִביָרם ְוָדָתן ֵלִוי ֶּבן ְקָהת ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ֹקַרח ַוִּיַּקח .23

 ו פסוק מט פרק בראשית: ׁשֹור ִעְּקרּו ּוִבְרֹצָנם ִאיׁש ָהְרגּו ְבַאָּפם ִּכי ְּכֹבִדי ֵּתַחד ַאל ִּבְקָהָלם ַנְפִׁשי ָּתֹבא ַאל ְּבֹסָדם .24

 ג פסוק טז פרק במדבר: ה' ְקַהל ַעל ִּתְתַנְּׂשאּו ּוַמּדּועַ  ה' ּוְבתֹוָכם ְקֹדִׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל ִּכי ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ַוֹּיאְמרּו ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ַוִּיָּקֲהלּו .25

 ל פסוק טז פרק שופטים ... ּבוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ְוַעל ַהְּסָרִנים ַעל ַהַּבִית ַוִּיֹּפל ְּבֹכחַ  ַוֵּיט ְּפִלְׁשִּתים ִעם ַנְפִׁשי ָּתמֹות ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר .26

 א פסוק יד פרק משלי: ֶתֶהְרֶסּנּו ְּבָיֶדיהָ  ְוִאֶּוֶלת ֵביָתּה ָּבְנָתה ָנִׁשים ַחְכמֹות .27

 ב פסוק טז פרק במדבר: ֵׁשם ַאְנֵׁשי מֹוֵעד ְקִרֵאי ֵעָדה ְנִׂשיֵאי ּוָמאָתִים ֲחִמִּׁשים ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ַוֲאָנִׁשים ֹמֶׁשה ִלְפֵני ַוָּיֻקמּו .28

 ד פסוק טז פרק במדבר: ָּפָניו ַעל ַוִּיֹּפל ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשַמע .29

 טז פסוק קו פרק תהלים: ה' ְקדֹוׁש ְלַאֲהֹרן ַּבַּמֲחֶנה ְלֹמֶׁשה ַוְיַקְנאּו .30

 ז:לג שמות: ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ ֲאֶׁשר מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֵיֵצא ְיֹדָוד ְמַבֵּקׁש ָּכל ְוָהָיה מֹוֵעד ֹאֶהל לוֹ  ְוָקָרא ַהַּמֲחֶנה ִמן ַהְרֵחק ַלַּמֲחֶנה ִמחּוץ לוֹ  ְוָנָטה ָהֹאֶהל ֶאת ִיַּקח ּוֹמֶׁשה .31

 כה פסוק טז פרק במדבר: ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ַאֲחָריו ַוֵּיְלכּו ַוֲאִביָרם ָּדָתן ֶאל ַוֵּיֶל� ֹמֶׁשה ַוָּיָקם .32

 במדבר: לוֹ  ֹמֶׁשה ְּבַיד ה' ִּדֶּבר ַּכֲאֶׁשר ְוַכֲעָדתוֹ  ְכֹקַרח ִיְהֶיה ְו�א ה' ִלְפֵני ְקֹטֶרת ְלַהְקִטיר הּוא ַאֲהֹרן ִמֶּזַרע �א ֲאֶׁשר ָזר ִאיׁש ִיְקַרב �א ֲאֶׁשר ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ִזָּכרֹון .33
 ה:יז

 ו פסוק ד פרק שמות: ַּכָּׁשֶלג ְמֹצַרַעת ָידוֹ  ְוִהֵּנה ַוּיֹוִצָאּה ְּבֵחיקוֹ  ָידוֹ  ַוָּיֵבא ְּבֵחיֶק� ָיְד� ָנא ָהֵבא עֹוד לוֹ  ה' ַוֹּיאֶמר .34

 ט פסוק א פרק א מלכים: ַהֶּמֶל� ַעְבֵדי ְיהּוָדה ַאְנֵׁשי ּוְלָכל ַהֶּמֶל� ְּבֵני ֶאָחיו ָּכל ֶאת ַוִּיְקָרא ֹרֵגל ֵעין ֵאֶצל ֲאֶׁשר ַהֹּזֶחֶלת ֶאֶבן ִעם ּוְמִריא ּוָבָקר ֹצאן ֲאֹדִנָּיהּו ַוִּיְזַּבח .35

 כד פסוק לב פרק דברים: ָעָפר ֹזֲחֵלי ֲחַמת ִעם ָּבם ֲאַׁשַּלח ְּבֵהמֹות ְוֶׁשן ְמִריִרי ְוֶקֶטב ֶרֶׁשף ּוְלֻחֵמי ָרָעב ְמֵזי .36

 ט פסוק כו פרק במדבר: ה' ַעל ְּבַהֹּצָתם ֹקַרח ַּבֲעַדת ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ִהּצּו ֲאֶׁשר ָהֵעָדה ְקִריֵאי ַוֲאִביָרם ָדָתן הּוא ַוֲאִביָרם ְוָדָתן ְנמּוֵאל ֱאִליָאב ּוְבֵני .37

 יג פסוק כ פרק במדבר: ָּבם ַוִּיָּקֵדׁש ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ָרבּו ֲאֶׁשר ְמִריָבה ֵמי ֵהָּמה .38

 שמות:ה' ַעל ִּכי ְתֻלֹּנֵתיֶכם ָעֵלינּו �א ָמה ְוַנְחנּו ָעָליו ַמִּליִנם ַאֶּתם ֲאֶׁשר ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֶאת ה' ִּבְׁשֹמעַ  ִלְׂשֹּבעַ  ַּבֹּבֶקר ְוֶלֶחם ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר ָּבֶעֶרב ָלֶכם ה' ְּבֵתת ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .39
 ח:טז

 ה פסוק כא פרק במדבר: ַהְּק�ֵקל ַּבֶּלֶחם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו ַמִים ְוֵאין ֶלֶחם ֵאין ִּכי ַּבִּמְדָּבר ָלמּות ִמִּמְצַרִים ֶהֱעִליֻתנּו ָלָמה ּוְבֹמֶׁשה ֵּבא�ִהים ָהָעם ַוְיַדֵּבר .40

 יב פסוק ה פרק קהלת: ְלָרָעתוֹ  ִלְבָעָליו ָׁשמּור ֹעֶׁשר ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָרִאיִתי חֹוָלה ָרָעה ֵיׁש .41

 ו :יא דברים: ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּבֶקֶרב ְּבַרְגֵליֶהם ֲאֶׁשר ַהְיקּום ָּכל ְוֵאת ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת ַוִּתְבָלֵעם ִּפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ָּפְצָתה ֲאֶׁשר ְראּוֵבן ֶּבן ֱאִליָאב ְּבֵני ְוַלֲאִביָרם ְלָדָתן ָעָׂשה ַוֲאֶׁשר .42

 לב פסוק טז פרק במדבר: ָהֲרכּוׁש ָּכל ְוֵאת ְלֹקַרח ֲאֶׁשר ָהָאָדם ָּכל ְוֵאת ָּבֵּתיֶהם ְוֶאת ֹאָתם ַוִּתְבַלע ִּפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח .43

 י פסוק כו פרק במדבר: ְלֵנס ַוִּיְהיּו ִאיׁש ּוָמאַתִים ֲחִמִּׁשים ֵאת ָהֵאׁש ַּבֲאֹכל ָהֵעָדה ְּבמֹות ֹקַרח ְוֶאת ֹאָתם ַוִּתְבַלע ִּפיהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַוִּתְפַּתח .44

 לה פסוק טז פרק במדבר: ַהְּקֹטֶרת ַמְקִריֵבי ִאיׁש ּוָמאַתִים ַהֲחִמִּׁשים ֵאת ַוֹּתאַכל ה' ֵמֵאת ָיְצָאה ְוֵאׁש .45

 יא פסוק ג פרק חבקוק: ֲחִניֶת� ְּבַרק ְלֹנַגּה ְיַהֵּלכּו ִחֶּצי� ְלאֹור ְזֻבָלה ָעַמד ָיֵרחַ  ֶׁשֶמׁש .46

 ל פסוק טז פרק במדבר: ה' ֶאת ָהֵאֶּלה ָהֲאָנִׁשים ִנֲאצּו ִּכי ִויַדְעֶּתם ְׁשֹאָלה ַחִּיים ְוָיְרדּו ָלֶהם ֲאֶׁשר ָּכל ְוֶאת ֹאָתם ּוָבְלָעה ִּפיהָ  ֶאת ָהֲאָדָמה ּוָפְצָתה ה' ִיְבָרא ְּבִריָאה ְוִאם .47

 ט פסוק א פרק קהלת: ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָחָדׁש ָּכל ְוֵאין ֶׁשֵּיָעֶׂשה הּוא ֶּׁשַּנֲעָׂשה ּוַמה ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ֶּׁשָהָיה ַמה .48

 יא פסוק כו פרק במדבר: ֵמתּו �א ֹקַרח ּוְבֵני .49

 לה פסוק יד פרק במדבר: ָיֻמתּו ְוָׁשם ִיַּתּמּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ָעָלי ַהּנֹוָעִדים ַהֹּזאת ָהָרָעה ָהֵעָדה ְלָכל ֶאֱעֶׂשה ֹזאת �א ִאם ִּדַּבְרִּתי ה' ֲאִני .50

 יא פסוק צה פרק תהלים: ְמנּוָחִתי ֶאל ְיֹבאּון ִאם ְבַאִּפי ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר .51

 ה פסוק נ פרק תהלים: ָזַבח ֲעֵלי ְבִריִתי ֹּכְרֵתי ֲחִסיָדי ִלי ִאְספּו .52

 י פסוק לה פרק ישעיהו: ַוֲאָנָחה ָיגֹון ְוָנסּו ַיִּׂשיגּו ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ֹראָׁשם ַעל עֹוָלם ְוִׂשְמַחת ְּבִרָּנה ִצּיֹון ּוָבאּו ְיֻׁשבּון ה' ּוְפדּוֵיי .53

ם ְבָאְזֵני ְוָקָראתָ  ָה�� .54  ב פסוק ב פרק ירמיהו: ְזרּוָעה �א ְּבֶאֶרץ ַּבִּמְדָּבר ַאֲחַרי ֶלְכֵּת� ְּכלּו�ָתִי� ַאֲהַבת ְנעּוַרִי� ֶחֶסד ָל� ָזַכְרִּתי ְיֹדָוד ָאַמר ֹּכה ֵלאֹמר ְירּוָׁשַלִ

 

I Continuation of 2משנה ג : generations and their destinies: 

a אנשי דור הפלגה (vv. 1-4) 

b אנשי סדום (vv. 5-18) 

c מרגלים (v. 19) 

d עדת קרח (vv. 20-49) 

e דור המדבר (vv. 50-54) 


