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111b (וכן אמרו)  112b( סיום המסכת) 
 

  יד, כו ישעיהו :ָלמוֹ  ֵזֶכר ָּכל ַוְּתַאֵּבד ַוַּתְׁשִמיֵדם ָּפַקְדּתָ  ָלֵכן ָיֻקמּו ַּבל ְרָפִאים ִיְחיּו ַּבל ֵמִתים .1

  יט, כו ישעיהו: ַּתִּפיל ְרָפִאים ָוָאֶרץ ַטֶּל� אֹוֹרת ַטל ִּכי ָעָפר ֹׁשְכֵני ְוַרְּננּו ָהִקיצּו ְיקּומּון ְנֵבָלִתי ֵמֶתי� ִיְחיּו .2

  ד, ד דברים :ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ַחִּיים ֱא�ֵהיֶכם ה'ּבַ  ַהְּדֵבִקים ְוַאֶּתם .3

  כד, ד דברים :ַקָּנא ֵאל הּוא ֹאְכָלה ֵאׁש ֱא�ֶהי� ה' ִּכי .4

  כ, ל דברים ... ָיֶמי� ְוֹאֶר� ַחֶּיי� הּוא ִּכי בוֹ  ּוְלָדְבָקה ְּבֹקלוֹ  ִלְׁשֹמעַ  ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ְלַאֲהָבה .5

  טז, עב תהלים :ָהָאֶרץ ְּכֵעֶׂשב ֵמִעיר ְוָיִציצּו ִּפְריוֹ  ַּכְּלָבנֹון ִיְרַעׁש ָהִרים ְּבֹראׁש ָּבָאֶרץ ַּבר ִפַּסת ְיִהי .6

  לד, יט ב מלכים :ַעְבִּדי ָּדִוד ּוְלַמַען ְלַמֲעִני ְלהֹוִׁשיָעּה ַהֹּזאת ָהִעיר ֶאל ְוַגּנֹוִתי .7

  יד, לב דברים :ָחֶמר ִּתְׁשֶּתה ֵעָנב ְוַדם ִחָּטה ִּכְליֹות ֵחֶלב ִעם ְוַעּתּוִדים ָבָׁשן ְּבֵני ְוֵאיִלים ָּכִרים ֵחֶלב ִעם ֹצאן ַוֲחֵלב ָּבָקר ֶחְמַאת .8

  יא, מט בראשית :סּותוֹ   ֲעָנִבים ּוְבַדם ְלֻבׁשוֹ  ַּבַּיִין ִּכֵּבס ֲאֹתנוֹ  ְּבִני ְוַלֹּׂשֵרָקה ִעירוֹ   ַלֶּגֶפן ֹאְסִרי .9

  לד, קז תהלים :ָבּה ֹיְׁשֵבי ֵמָרַעת ִלְמֵלָחה ְּפִרי ֶאֶרץ .10

  י, יג בראשית :ֹצַער ֹּבֲאָכה ִמְצַרִים ְּכֶאֶרץ ה' ְּכַגן ֲעֹמָרה ְוֶאת ְסֹדם ֶאת ה' ַׁשֵחת ִלְפֵני ַמְׁשֶקה ֻכָּלּה ִּכי ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר ָּכל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת לֹוט ַוִּיָּׂשא .11

  ד, ל ישעיהו :ַיִּגיעּו ָחֵנס ּוַמְלָאָכיו ָׂשָריו ְבֹצַען ָהיּו ִּכי .12

 \ כב, יג במדבר :ִמְצָרִים ֹצַען ִלְפֵני ִנְבְנָתה ָׁשִנים ֶׁשַבע ְוֶחְברֹון ָהֲעָנק ְיִליֵדי ְוַתְלַמי ֵׁשַׁשי ֲאִחיַמן ְוָׁשם ֶחְברֹון ַעד ַוָּיֹבא ַבֶּנֶגב ַוַּיֲעלּו .13

  ו, י בראשית :ּוְכָנַען ּופּוט ּוִמְצַרִים ּכּוׁש ָחם ּוְבֵני .14

  יב, כו בראשית :ה' ַוְיָבֲרֵכהּו ְׁשָעִרים ֵמָאה ַהִהוא ַּבָּׁשָנה ַוִּיְמָצא ַהִהוא ָּבָאֶרץ ִיְצָחק ַוִּיְזַרע .15

  יט, ג ירמיהו :ָתׁשּוִבי  �א ּוֵמַאֲחַרי ִלי ִּתְקְרִאי  ָאִבי ָוֹאַמר ּגֹוִים ִצְבאֹות ְצִבי ַנֲחַלת ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ָל� ְוֶאֶּתן ַּבָּבִנים ֲאִׁשיֵת� ֵאי� ָאַמְרִּתי ְוָאֹנִכי .16

  ט, יג יחזקאל :ה' ֲאֹדָני ֲאִני ִּכי ִויַדְעֶּתם ָיֹבאּו �א ִיְׂשָרֵאל ַאְדַמת ְוֶאל ִיָּכֵתבּו �א ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוִבְכָתב ִיְהיּו �א ַעִּמי ְּבסֹוד ָּכָזב ְוַהֹּקְסִמים ָׁשְוא ַהֹחִזים ַהְּנִביִאים ֶאל ָיִדי ְוָהְיָתה .17

  טו, קב תהלים :ְיֹחֵננּו ֲעָפָרּה ְוֶאת ֲאָבֶניהָ  ֶאת ֲעָבֶדי� ָרצּו ִּכי .18

  יג, ו ישעיהו: ַמַּצְבָּתּה ֹקֶדׁש ֶזַרע ָּבם ַמֶּצֶבת ְּבַׁשֶּלֶכת ֲאֶׁשר ְוָכַאּלֹון ָּכֵאָלה ְלָבֵער ְוָהְיָתה ְוָׁשָבה ֲעִׂשִרָּיה ָּבּה ְועֹוד .19

 כב, ב יואל :ֵחיָלם ָנְתנּו ָוֶגֶפן ְּתֵאָנה ִפְריוֹ  ָנָׂשא ֵעץ ִּכי ִמְדָּבר ְנאֹות ָדְׁשאּו ִּכי ָׂשַדי ַּבֲהמֹות ִּתיְראּו ַאל .20

 

I Words of אגדה relating to life, א"י and עלייה 

a “Life” and the ignorant (vv. 1-5) 

b eschatological observations - the bounty of the world to come: vv. 6-8 

c wonders of bounty of א"י (vv. 9-15) 

d stories of אמוראים and their עלייה to א"י (vv. 16-19) 

e eschatological wonder of deciduous trees in א"י bearing fruit (v. 20) 

 

  והדרך עלן הדרן עלך מסכת כתובות

  ודעתך עלן עלך מסכת כתובותעתן ד

  ולא נתנשי מינןנתנשי מינן מסכת כתובות לא 

  לקי אבותינואולקינו אה' מלפניך ר "יה

  ארצנובתוליכנו קוממיות ש

  


