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23.11.2 

91a ( אמר ליה אנטונינוס לרבי  )   92a  ( שמע מינה –בית אפל אין פותחין לו חלונות לראות נגעו  ) 
 

 ד פסוק נ פרק תהלים: ַעּמוֹ  ָלִדין ָהָאֶרץ ְוֶאל ֵמָעל ַהָּׁשַמִים ֶאל ִיְקָרא .1

 ו:ט נחמיה: ִמְׁשַּתֲחִוים ְל� ַהָּׁשַמִים ּוְצָבא ֻּכָּלם ֶאת ְמַחֶּיה ְוַאָּתה ָּבֶהם ֲאֶׁשר ְוָכל ַהַּיִּמים ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ְוָכל ָהָאֶרץ ְצָבָאם ְוָכל ַהָּׁשַמִים ְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים ֶאת ָעִׂשיתָ  ַאָּתה ְלַבֶּד� ה' הּוא ַאָּתה .2

 יב פסוק י פרק איוב: רּוִחי ָׁשְמָרה ּוְפֻקָּדְת� ִעָּמִדי ָעִׂשיתָ  ָוֶחֶסד ַחִּיים .3

 ז פסוק ד פרק בראשית: ּבוֹ  ִּתְמָׁשל ְוַאָּתה ְּתׁשּוָקתוֹ  ְוֵאֶלי� ֹרֵבץ ַחָּטאת ַלֶּפַתח ֵתיִטיב �א ְוִאם ְׂשֵאת ֵּתיִטיב ִאם ֲהלֹוא .4

 ז פסוק לא פרק ירמיהו: ֵהָּנה ָיׁשּובּו ָּגדֹול ָקָהל ַיְחָּדו ְוֹיֶלֶדת ָהָרה ּוִפֵּסחַ  ִעֵּור ָּבם ָאֶרץ ִמַּיְרְּכֵתי ְוִקַּבְצִּתים ָצפֹון ֵמֶאֶרץ אֹוָתם ֵמִביא ִהְנִני .5

 ו פסוק לה פרק ישעיהו: ָּבֲעָרָבה ּוְנָחִלים ַמִים ַבִּמְדָּבר ִנְבְקעּו ִּכי ִאֵּלם ְלׁשֹון ְוָתֹרן ִּפֵּסחַ  ָּכַאָּיל ְיַדֵּלג ָאז .6

 ח פסוק כה פרק ישעיהו: ִּדֵּבר ה' ִּכי ָהָאֶרץ ָּכל ֵמַעל ָיִסיר ַעּמוֹ  ְוֶחְרַּפת ָּפִנים ָּכל ֵמַעל ִּדְמָעה ה' ֲאֹדָני ּוָמָחה ָלֶנַצח ַהָּמֶות ִּבַּלע .7

 כ פסוק סה פרק ישעיהו: ְיֻקָּלל ָׁשָנה ֵמָאה ֶּבן ְוַהחֹוֶטא ָימּות ָׁשָנה ֵמָאה ֶּבן ַהַּנַער ִּכי ָיָמיו ֶאת ְיַמֵּלא �א ֲאֶׁשר ְוָזֵקן ָיִמים עּול עֹוד ִמָּׁשם ִיְהֶיה �א .8

 ה פסוק סא פרק ישעיהו: ְוֹכְרֵמיֶכם ִאָּכֵריֶכם ֵנָכר ּוְבֵני ֹצאְנֶכם ְוָרעּו ָזִרים ְוָעְמדּו .9

ם ִצּיֹון ְּבַהר ְצָבאֹות ה' ָמַל� ִּכי ַהַחָּמה ּובֹוָׁשה ַהְּלָבָנה ְוָחְפָרה .10  כג פסוק כד פרק ישעיהו: ָּכבֹוד ְזֵקָניו ְוֶנֶגד ּוִבירּוָׁשַלִ

 כו פסוק ל פרק ישעיהו: ִיְרָּפא ַמָּכתוֹ  ּוַמַחץ ַעּמוֹ  ֶׁשֶבר ֶאת ה' ֲחֹבׁש ְּביֹום ַהָּיִמים ִׁשְבַעת ְּכאֹור ִׁשְבָעַתִים ִיְהֶיה ַהַחָּמה ְואֹור ַהַחָּמה ְּכאֹור ַהְּלָבָנה אֹור ְוָהָיה  .11

 לט פסוק לב פרק דברים: ַמִּציל ִמָּיִדי ְוֵאין ֶאְרָּפא ַוֲאִני ָמַחְצִּתי ַוֲאַחֶּיה ָאִמית ֲאִני ִעָּמִדי ֱא�ִהים ְוֵאין הּוא ֲאִני ֲאִני ִּכי ַעָּתה ְראּו  .12

 א פסוק טו פרק שמות: ַבָּים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָּגָאה ָגֹאה ִּכי ה'לַ  ָאִׁשיָרה ֵלאֹמר ַוֹּיאְמרּו ה'לַ  ַהֹּזאת ַהִּׁשיָרה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ֹמֶׁשה ָיִׁשיר ָאז .13

 ל פסוק ח פרק יהושע: ֵעיָבל ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה'לַ  ִמְזֵּבחַ  ְיהֹוֻׁשעַ  ִיְבֶנה ָאז .14

ם ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָּבָהר מֹוָאב ִׁשֻּקץ ִלְכמֹוׁש ָּבָמה ְׁש�ֹמה ִיְבֶנה ָאז .15  ז פסוק יא פרק א מלכים: ַעּמֹון ְּבֵני ִׁשֻּקץ ּוְלֹמֶל� ְירּוָׁשָלִ

 ה פסוק פד פרק תהלים: ֶּסָלה ְיַהְללּו� עֹוד ֵביֶת� יֹוְׁשֵבי ַאְׁשֵרי .16

 ח פסוק נב פרק ישעיהו: ִצּיֹון ה' ְּבׁשּוב ִיְראּו ְּבַעִין ַעִין ִּכי ְיַרֵּננּו ַיְחָּדו קֹול ָנְׂשאּו ֹצַפִי� קֹול .17

 ד פסוק לג פרק דברים: ַיֲעֹקב ְקִהַּלת מֹוָרָׁשה ֹמֶׁשה ָלנּו ִצָּוה ּתֹוָרה .18

 כו פסוק יא פרק משלי: ַמְׁשִּביר ְלֹראׁש ּוְבָרָכה ְלאֹום ִיְּקֻבהּו ָּבר ֹמֵנעַ  .19

 כג פסוק כה פרק בראשית: ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִי� ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנ� גֹוִים ְׁשֵני ָלּה ה' ַוֹּיאֶמר .20

 ח פסוק כג פרק במדבר: ה' ָזַעם �א ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹּבה �א ֶאֹּקב ָמה .21

 יב פסוק ב פרק תהלים: בוֹ  חֹוֵסי ָּכל ַאְׁשֵרי ַאּפוֹ  ִּכְמַעט ִיְבַער ִּכי ֶדֶר� ְוֹתאְבדּו ֶיֱאַנף ֶּפן ַבר ַנְּׁשקּו .22

 י:יב במ": ה' ֵבית ַהּמּוָבא ַהֶּכֶסף ָּכל ֶאת ַהַּסף ֹׁשְמֵרי ַהֹּכֲהִנים ָׁשָּמה ְוָנְתנּו ה' ֵּבית ִאיׁש ְּבבֹוא ִמָּיִמין ַהִּמְזֵּבחַ  ֵאֶצל ֹאתוֹ  ַוִּיֵּתן ְּבַדְלּתוֹ  ֹחר ַוִּיֹּקב ֶאָחד ֲארֹון ַהֹּכֵהן ְיהֹוָיָדע ַוִּיַּקח .23

 ו פסוק מב פרק בראשית: ָאְרָצה ַאַּפִים לוֹ  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו יֹוֵסף ֲאֵחי ַוָּיֹבאּו ָהָאֶרץ ַעם ְלָכל ַהַּמְׁשִּביר הּוא ָהָאֶרץ ַעל ַהַּׁשִּליט הּוא ְויֹוֵסף .24

 כה פסוק יא פרק משלי: יֹוֶרא הּוא ַּגם ּוַמְרֶוה ְתֻדָּׁשן ְּבָרָכה ֶנֶפׁש .25

 ו פסוק לג פרק דברים: ִמְסָּפר ְמָתיו ִויִהי ָיֹמת ְוַאל ְראּוֵבן ְיִחי .26

 ב פסוק יב פרק דניאל: עֹוָלם ְלִדְראֹון ַלֲחָרפֹות ְוֵאֶּלה עֹוָלם ְלַחֵּיי ֵאֶּלה ָיִקיצּו ָעָפר ַאְדַמת ִמְּיֵׁשֵני ְוַרִּבים  .27

 יג פסוק יב פרק דניאל: ַהָּיִמין ְלֵקץ ְלֹגָרְל� ְוַתֲעֹמד ְוָתנּוחַ  ַלֵּקץ ֵל� ְוַאָּתה .28

 י פסוק מט פרק ישעיהו: ְיַנֲהֵלם ַמִים ַמּבּוֵעי ְוַעל ְיַנֲהֵגם ְמַרֲחָמם ִּכי ָוָׁשֶמׁש ָׁשָרב ַיֵּכם ְו�א ִיְצָמאּו ְו�א ִיְרָעבּו �א .29

 ג פסוק ב פרק א שמואל: ֲעִללֹות ִנְתְּכנּו ְולוֹ  ה' ֵּדעֹות ֵאל ִּכי ִמִּפיֶכם ָעָתק ֵיֵצא ְגֹבָהה ְּגֹבָהה ְתַדְּברּו ַּתְרּבּו ַאל .30

 יז פסוק טו פרק שמות: ָיֶדי� ּכֹוְננּו ֲאֹדָני ִמְּקָדׁש ה' ָּפַעְלּתָ  ְלִׁשְבְּת� ָמכֹון ַנֲחָלְת� ְּבַהר ְוִתָּטֵעמוֹ  ְּתִבֵאמוֹ  .31

 א פסוק צד פרק תהלים: הֹוִפַיע ְנָקמֹות ֵאל ה' ְנָקמֹות ֵאל .32

 ד פסוק כד פרק משלי: ְוָנִעים ָיָקר הֹון ָּכל ִיָּמְלאּו ֲחָדִרים ּוְבַדַעת .33

 יא פסוק כז פרק ישעיהו: ְיֻחֶּנּנּו �א ְוֹיְצרוֹ  ֹעֵׂשהּו ְיַרֲחֶמּנּו �א ֵּכן ַעל הּוא ִּבינֹות ַעם �א ִּכי אֹוָתּה ְמִאירֹות ָּבאֹות ָנִׁשים ִּתָּׁשַבְרָנה ְקִציָרּה ִּביֹבׁש .34

 ז פסוק א פרק עובדיה: ּבוֹ  ְּתבּוָנה ֵאין ַּתְחֶּתי� ָמזֹור ָיִׂשימּו ַלְחְמ� ְׁש�ֶמ� ַאְנֵׁשי ְל� ָיְכלּו ִהִּׁשיאּו� ְבִריֶת� ַאְנֵׁשי ֹּכל ִׁשְּלחּו� ַהְּגבּול ַעד  .35

 יג פסוק ה פרק הושע: ָמזֹור ִמֶּכם ִיְגֶהה ְו�א ָלֶכם ִלְרֹּפא יּוַכל �א ְוהּוא ָיֵרב ֶמֶל� ֶאל ַוִּיְׁשַלח ַאּׁשּור ֶאל ֶאְפַרִים ַוֵּיֶל� ְמֹזרוֹ  ֶאת ִויהּוָדה ָחְליוֹ  ֶאת ֶאְפַרִים ַוַּיְרא .36

 יג פסוק ה פרק ישעיהו: ָצָמא ִצֵחה ַוֲהמֹונוֹ  ָרָעב ְמֵתי ּוְכבֹודוֹ  ָדַעת ִמְּבִלי ַעִּמי ָּגָלה ָלֵכן .37

 כו פסוק כ פרק איוב: ְּבָאֳהלוֹ  ָׂשִריד ֵיַרע ֻנָּפח �א ֵאׁש ְּתָאְכֵלהּו ִלְצּפּוָניו ָטמּון ֹחֶׁש� ָּכל .38

ם ִצּיֹון ְּבַהר ִּכי ִיָּמֵלט ה' ְּבֵׁשם ִיְקָרא ֲאֶׁשר ֹּכל ְוָהָיה .39  ה פסוק ג פרק יואל: ֹקֵרא ה' ֲאֶׁשר ּוַבְּׂשִריִדים ה' ָאַמר ַּכֲאֶׁשר ְפֵליָטה ִּתְהֶיה ּוִבירּוָׁשַלִ

 כא פסוק כ פרק איוב: טּובוֹ  ָיִחיל �א ֵּכן ַעל ְלָאְכלוֹ  ָׂשִריד ֵאין .40

 יא פסוק סה פרק ישעיהו: ִמְמָס� ַלְמִני ְוַהְמַמְלִאים ֻׁשְלָחן ַלַּגד ַהֹעְרִכים ָקְדִׁשי ַהר ֶאת ַהְּׁשֵכִחים ה' ֹעְזֵבי ְוַאֶּתם .41

 יב פסוק כז פרק בראשית: ְבָרָכה ְו�א ְקָלָלה ָעַלי ְוֵהֵבאִתי ִּכְמַתְעֵּתעַ  ְבֵעיָניו ְוָהִייִתי ָאִבי ְיֻמֵּׁשִני אּוַלי .42

 טו פסוק י פרק ירמיהו: ֹיאֵבדּו ְּפֻקָּדָתם ְּבֵעת ַּתְעֻּתִעים ַמֲעֵׂשה ֵהָּמה ֶהֶבל .43

 ט פסוק ג פרק חבקוק: ָאֶרץ ְּתַבַּקע ְנָהרֹות ֶסָלה ֹאֶמר ַמּטֹות ְׁשֻבעֹות ַקְׁשֶּת� ֵתעֹור ֶעְרָיה .44

 

I ביר  and Antoninus – spirit/body, sun rising in east/setting in west, point of ensoulment, point of entry of יצה"ר (vv. 1-4) 

II Resolving apparent contradictions about eschaton (vv. 5-12) 

III ברייתות and מימרות of early אמוראי א"י discussing v. 12; various sources for תחיית המתים – vv. 13-17 

IV Series of statements regarding result of withholding teaching from students (vv. 18-25) 

V Proofs of later אמוראי בבל for תחיית המתים מן התורה – (vv. 26-28) 

VI Value of leading community knowledgeably and well; value of knowledge (vv. 29-37) 

VII Value of studying תורה at night (vv. 38-43) 

a Tangential comment about consequence/punishment for looking at ערוה (v. 44)  


