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)סיום המסכת ()  112bוכן אמרו( 111b

 .1מֵ ִתים בַּ ל י ְִחיוּ ְרפָ ִאים בַּ ל יָקֻ מוּ ָלכֵן פָּ ַק ְד ָתּ וַ ַתּ ְשׁ ִמידֵ ם וַ ְתּ ַאבֵּ ד כָּל ֵזכֶר לָמ ֹו :ישעיהו כו ,יד
אָרץ ְרפָ ִאים ַתּ ִפּיל:
 .2י ְִחיוּ מֵ ֶתי נְבֵ ל ִָתי יְקוּמוּן הָ ִקיצוּ וְ ַרנְּ נוּ שֹׁכְ נֵי עָ פָ ר כִּ י ַטל א ֹורֹת ַט ֶלּ וָ ֶ
 .3וְ ַא ֶתּם הַ ְדּבֵ ִקים בַּ ה' אֱ הֵ יכֶם חַ יִּים כֻּלְּ כֶם הַ יּוֹם :דברים ד ,ד
 .4כִּ י ה' אֱ הֶ י אֵ שׁ אֹכְ לָה הוּא אֵ ל ַקנָּא :דברים ד ,כד
 .5לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹ עַ ְבּקֹ ל ֹו וּלְ ָד ְב ָקה ב ֹו כִּ י הוּא ַחיֶּי וְ אֹ ֶר יָמֶ י  ...דברים ל ,כ
אָרץ ְבּרֹאשׁ הָ ִרים י ְִרעַ שׁ כַּלְּ בָ נוֹן ִפּ ְרי ֹו וְ י ִָציצוּ מֵ ִעיר כְּ עֵ ֶשׂב הָ ֶ
 .6י ְִהי ִפ ַסּת בַּ ר בָּ ֶ
אָרץ :תהלים עב ,טז
ֹשׁיעָ הּ לְ ַמעֲ נִ י וּלְ ַמעַ ן ָדּוִ ד עַ ְב ִדּי :מלכים ב יט ,לד
 .7וְ גַנּו ִֹתי אֶ ל הָ ִעיר הַ זֹּאת לְ הו ִ
 .8חֶ ְמאַת בָּ ָקר וַ חֲ לֵב ֹצאן ִעם חֵ לֶב כּ ִָרים וְ אֵ ילִ ים ְבּנֵי בָ ָשׁן וְ עַ ִ
תּוּדים ִעם חֵ לֶב כִּ לְ יוֹת ִח ָטּה וְ ַדם עֵ נָב ִתּ ְשׁ ֶתּה חָ מֶ ר :דברים לב ,יד
וּב ַדם עֲ נ ִָבים
ִעיר ֹו וְ ַלשּׂ ֵֹר ָקה ְבּנִ י אֲ תֹנ ֹו כִּ בֵּ ס בַּ ַיּיִן לְ בֻשׁ ֹו ְ
 .9אֹ ְס ִרי ַלגֶּפֶ ן
סוּת ֹו :בראשית מט ,יא
ֹשׁבֵ י בָ הּ :תהלים קז ,לד
 .10אֶ ֶרץ ְפּ ִרי לִ ְמל ֵָחה מֵ ָרעַ ת י ְ
כלָּהּ ַמ ְשׁ ֶקה לִ ְפנֵי ַשׁחֵ ת ה' אֶ ת ְסדֹם וְ אֶ ת עֲ מֹ ָרה כְּ גַן ה' כְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם בֹּאֲ כָה צֹעַ ר :בראשית יג ,י
 .11וַ יּ ִָשּׂא לוֹט אֶ ת עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת כָּל כִּ כַּר הַ יּ ְַרדֵּ ן כִּ י ֻ
 .12כִּ י הָ יוּ ְבצֹעַ ן ָשׂ ָריו ַ
וּמלְ אָכָיו ָחנֵס יַגִּ יעוּ :ישעיהו ל ,ד
ְתה לִ פְ נֵי צֹעַ ן ִמ ְצ ָריִם :במדבר יג ,כב \
ימן ֵשׁ ַשׁי וְ ַתלְ ַמי יְלִ ידֵ י הָ עֲ נָק וְ חֶ בְ רוֹן ֶשׁבַ ע ָשׁנִים נִבְ נ ָ
 .13וַ יַּעֲ לוּ בַ ֶנּגֶב וַ יָּבֹ א עַ ד חֶ ְברוֹן וְ ָשׁם אֲ ִח ַ
וּמ ְצ ַריִם וּפוּט וּכְ נָעַ ן :בראשית י ,ו
וּבנֵי ָחם כּוּשׁ ִ
ְ .14
ִמצָ א בַּ ָשּׁנָה הַ ִהוא מֵ אָה ְשׁעָ ִרים וַ יְבָ ֲרכֵהוּ ה' :בראשית כו ,יב
אָרץ הַ ִהוא וַ יּ ְ
 .15וַ יִּזְ ַרע י ְִצ ָחק בָּ ֶ
ָת ִ
ִתּ ְק ְר ִאי לִ י וּמֵ אַחֲ ַרי א
אָבי
ית בַּ בָּ נִ ים וְ אֶ ֶתּן ָל אֶ ֶרץ חֶ ְמ ָדּה נַחֲ לַת ְצבִ י ִצ ְבאוֹת גּ ֹויִם וָ אֹ ַמר ִ
אָמ ְר ִתּי אֵ י אֲ ִשׁ ֵ
 .16וְ אָנֹ כִ י ַ
שׁוּבי :ירמיהו ג ,יט
יִשׂ ָראֵ ל א יָבֹאוּ וִ ַ
אַד ַמת ְ
וּבכְ ָתב בֵּית י ְִשׂ ָראֵ ל א יִ כּ ֵָתבוּ וְ ֶאל ְ
יִהיוּ ִ
יאים הַ חֹזִים ָשׁוְ א וְ ַהקּ ְֹס ִמים כָּ זָב ְבּסוֹד עַ ִמּי א ְ
נְּב ִ
 .17וְ ָהי ְָתה י ִָדי אֶ ל ַה ִ
יד ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִי אֲ ֹדנָי ה' :יחזקאל יג ,ט
 .18כִּ י ָרצוּ עֲ בָ ֶדי אֶ ת אֲ בָ נֶיהָ וְ אֶ ת עֲ פָ ָרהּ יְחֹ נֵנוּ :תהלים קב ,טו
 .19וְ עוֹד בָּ הּ עֲ ִשׂ ִריָּה וְ ָשׁבָ ה וְ הָ י ְָתה לְ בָ עֵ ר כָּאֵ לָה וְ כ ַָאלּוֹן אֲ ֶ
שׁר ְבּ ַשׁ ֶלּכֶת ַמצֶּ בֶ ת בָּ ם ז ֶַרע קֹ ֶדשׁ ַמצַּ ְב ָתּהּ :ישעיהו ו ,יג
ָשׂא פִ ְרי ֹו ְתּאֵ נָה וָ גֶפֶ ן נ ְָתנוּ חֵ ילָם :יואל ב ,כב
 .20אַל ִתּ ְיראוּ בַּ הֲ מוֹת ָשׂ ַדי כִּ י ָד ְשׁאוּ נְ אוֹת ִמ ְדבָּ ר כִּ י עֵ ץ נ ָ
ישעיהו כו ,יט

עלייה  andא"י  relating to life,אגדה Words of
)a “Life” and the ignorant (vv. 1-5
b eschatological observations - the bounty of the world to come: vv. 6-8
c
) (vv. 9-15א"י wonders of bounty of
) (vv. 16-19א"י  toעלייה  and theirאמוראים d stories of
e
) bearing fruit (v. 20א"י eschatological wonder of deciduous trees in
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