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23.11.3 

92a ( אמר ר' טבי  )   93a  (ולא מיחה בהן) 

  טז, ל משלי :הֹון ָאְמָרה �א ְוֵאׁש ַּמִים ָׂשְבָעה �א ֶאֶרץ ָרַחם ְוֹעֶצר ְׁשאֹול .1

ם ְוַהּנֹוָתר ְּבִצּיֹון ַהִּנְׁשָאר ְוָהָיה .2 ם ַלַחִּיים ַהָּכתּוב ָּכל לוֹ  ֵיָאֶמר ָקדֹוׁש ִּבירּוָׁשַלִ   ג, ד ישעיהו :ִּבירּוָׁשָלִ

  יא, ב ישעיהו: ַההּוא ַּבּיֹום ְלַבּדוֹ  ’ה ְוִנְׂשַּגב ֲאָנִׁשים רּום ְוַׁשח ָׁשֵפל ָאָדם ַּגְבהּות ֵעיֵני .3

  ג, מו תהלים :ַיִּמים ְּבֵלב ָהִרים ּוְבמֹוט ָאֶרץ ְּבָהִמיר ִניָרא �א ֵּכן ַעל .4

  לא, מ ישעיהו: ִייָעפּו ְו�א ֵיְלכּו ִייָגעּו ְו�א ָירּוצּו ַּכְּנָׁשִרים ֵאֶבר ַיֲעלּו ֹכחַ  ַיֲחִליפּו ’ה ְוקֹויֵ  .5

  ו, ב א"שמו :ַוָּיַעל ְׁשאֹול מֹוִריד ּוְמַחֶּיה ֵמִמית ’ה .6

  כ, ז א"דהי :ְּבנוֹ  ְוַתַחת ְבנוֹ  ְוֶאְלָעָדה ְּבנוֹ  ְוַתַחת ְּבנוֹ  ּוֶבֶרד ׁשּוָתַלח ֶאְפַרִים ּוְבֵני .7

  כב, ז א"דהי :ְלַנֲחמוֹ  ֶאָחיו ַוָּיֹבאּו ַרִּבים ָיִמים ֲאִביֶהם ֶאְפַרִים ַוִּיְתַאֵּבל .8

  יא, לז יחזקאל :ָלנּו ִנְגַזְרנּו ִתְקָוֵתנּו ְוָאְבָדה ַעְצמֹוֵתינּו ָיְבׁשּו ֹאְמִרים ִהֵּנה ֵהָּמה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָּכל ָהֵאֶּלה ָהֲעָצמֹות ָאָדם ֶּבן ֵאַלי ַוֹּיאֶמר .9

  ד, לז יחזקאל :ה' ְּדַבר ִׁשְמעּו ַהְיֵבׁשֹות ָהֲעָצמֹות ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרּתָ  ָהֵאֶּלה ָהֲעָצמֹות ַעל ִהָּנֵבא ֵאַלי ַוֹּיאֶמר .10

  י, ח יחזקאל :ָסִביב ָסִביב ַהִּקיר ַעל ְמֻחֶּקה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ִּגּלּוֵלי ְוָכל ֶׁשֶקץ ּוְבֵהָמה ֶרֶמׂש ַּתְבִנית ָכל ְוִהֵּנה ָוֶאְרֶאה ָוָאבֹוא .11

  ב, לז יחזקאל :ְמֹאד ְיֵבׁשֹות ְוִהֵּנה ַהִּבְקָעה ְּפֵני ַעל ְמֹאד ַרּבֹות ְוִהֵּנה ָסִביב ָסִביב ֲעֵליֶהם ְוֶהֱעִביַרִני .12

  לג, ג דניאל :ְוָדר ָּדר ִעם ְוָׁשְלָטֵנּה ָעַלם ַמְלכּות ַמְלכּוֵתּה ַתִּקיִפין ְּכָמה ְוִתְמהֹוִהי ַרְבְרִבין ְּכָמה ָאתֹוִהי .13

  ב, ג דניאל :ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲהֵקים ִּדי ַצְלָמא ַלֲחנַֻּכת ְלֵמֵתא ְמִדיָנָתא ִׁשְלֹטֵני ְוֹכל ִּתְפָּתֵיא ְּדָתְבַרָּיא ְגָדְבַרָּיא ֲאַדְרָּגְזַרָּיא ּוַפֲחָוָתא ִסְגַנָּיא ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ְלִמְכַנׁש ְׁשַלח ַמְלָּכא ּוְנבּוַכְדֶנַּצר .14

  ג, ג דניאל :ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲהֵקים ִּדי ַצְלָמא ָלֳקֵבל ְוָקְיִמין וקאמין ַמְלָּכא ְנבּוַכְדֶנַּצר ֲהֵקים ִּדי ַצְלָמא ַלֲחנַֻּכת ְמִדיָנָתא ִׁשְלֹטנֵי ְוֹכל ִּתְפָּתיֵא ְּדָתְבַרָּיא ְגָדְבַרּיָא ֲאַדְרָּגְזַרּיָא ּוַפֲחָוָתא ִסְגַנּיָא ֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ִמְתַּכְּנִׁשין ֵּבאַדִין .15

  כא, ג דניאל :ָיִקְדָּתא נּוָרא ַאּתּון ְלגֹוא ּוְרִמיו ּוְלֻבֵׁשיהֹון ְוַכְרְּבָלְתהֹון ַּפְּטֵׁשיהֹון פטישיהון ְּבַסְרָּבֵליהֹון ְּכִפתּו ִאֵּל� ּגְֻבַרָּיא ֵּבאַדִין .16

  כה, ג דניאל: ֱאָלִהין ְלַבר ָּדֵמה ְרִביָעָאה רביעיא ִּדי ְוֵרֵוּה ְּבהֹון ִאיַתי ָלא ַוֲחָבל נּוָרא ְּבגֹוא ַמְהְלִכין ְׁשַרִין ַאְרְּבָעה ּגְֻבִרין ָחֵזה ֲאָנה ָהא ְוָאַמר ָעֵנה .17

ם ּוְליֹוְׁשֵבי ְיהּוָדה ְלִאיׁש ַהֶּזה ַּכּיֹום ַהָּפִנים ֹּבֶׁשת ְוָלנּו ַהְּצָדָקה ֲאֹדָני  ְ�ל .18   ז, ט דניאל :ָב� ָמֲעלּו ֲאֶׁשר ְּבַמֲעָלם ָׁשם ִהַּדְחָּתם ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ְוָהְרֹחִקים ַהְּקֹרִבים ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ְירּוָׁשַלִ

  ט, ז ש"שה :ַּכַּתּפּוִחים ַאֵּפ� ְוֵריחַ  ַהֶּגֶפן ְּכֶאְׁשְּכלֹות ָׁשַדִי� ָנא ְוִיְהיּו ְּבַסְנִסָּניו ֹאֲחָזה ְבָתָמר ֶאֱעֶלה ָאַמְרִּתי .19

  ח, א זכריה :ּוְלָבִנים ְׂשֻרִּקים ֲאֻדִּמים סּוִסים ְוַאֲחָריו ַּבְּמֻצָלה ֲאֶׁשר ַהֲהַדִּסים ֵּבין ֹעֵמד ְוהּוא ָאֹדם סּוס ַעל ֹרֵכב ִאיׁש ְוִהֵּנה ַהַּלְיָלה ָרִאיִתי .20

  ג, טו שמות :ְׁשמוֹ  ’ה ִמְלָחָמה ִאיׁש ’ה .21

  כז, מד ישעיהו :אֹוִביׁש ְוַנֲהֹרַתִי� ֳחָרִבי ַלּצּוָלה ָהֹאֵמר .22

  ח, ג זכריה :ֶצַמח ַעְבִּדי ֶאת ֵמִביא ִהְנִני ִּכי ֵהָּמה מֹוֵפת ַאְנֵׁשי ִּכי ְלָפֶני� ַהֹּיְׁשִבים ְוֵרֶעי� ַאָּתה ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ְיהֹוֻׁשעַ  ָנא ְׁשַמע .23

  כה, ז דברים :הּוא ֱא�ֶהי� ’ה תֹוֲעַבת ִּכי ּבוֹ  ִּתָּוֵקׁש ֶּפן ָל� ְוָלַקְחּתָ  ֲעֵליֶהם ְוָזָהב ֶּכֶסף ַתְחֹמד �א ָּבֵאׁש ִּתְׂשְרפּון ֱא�ֵהיֶהם ְּפִסיֵלי .24

  מו, ב דניאל :ֵלּה ְלַנָּסָכה ֲאַמר ְוִניֹחִחין ּוִמְנָחה ְסִגד ּוְלָדִנֵּיאל ַאְנּפֹוִהי ַעל ְנַפל ְנבּוַכְדֶנַּצר ַמְלָּכא ֵּבאַדִין .25

  כא, כט ירמיהו :ְלֵעיֵניֶכם ְוִהָּכם ָּבֶבל ֶמֶל� ְנבּוַכְדֶראַּצר ְּבַיד ֹאָתם ֹנֵתן ִהְנִני ָׁשֶקר ִּבְׁשִמי ָלֶכם ַהִּנְּבִאים ַמֲעֵׂשָיה ֶבן ִצְדִקָּיהּו ְוֶאל קֹוָלָיה ֶּבן ַאְחָאב ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְצָבאֹות ’ה ָאַמר ֹּכה .26

  כב, כט ירמיהו :ָּבֵאׁש ָּבֶבל ֶמֶל� ָקָלם ֲאֶׁשר ּוְכֶאָחב ְּכִצְדִקָּיהּו ’ה ְיִׂשְמ� ֵלאֹמר ְּבָבֶבל ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ָּגלּות ְלֹכל ְקָלָלה ֵמֶהם ְוֻלַּקח .27

  כג, כט ירמיהו: ה' ְנֻאם ָוֵעד ַהּיֹוֵדעַ  הוידע ְוָאֹנִכי ִצִּויִתם לֹוא ֲאֶׁשר ֶׁשֶקר ִּבְׁשִמי ָדָבר ַוְיַדְּברּו ֵרֵעיֶהם ְנֵׁשי ֶאת ַוְיַנֲאפּו ְּבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה ָעׂשּו ֲאֶׁשר ַיַען .28

  א, ג זכריה: ְלִׂשְטנוֹ  ְיִמינוֹ  ַעל ֹעֵמד ְוַהָּׂשָטן ’ה ַמְלַא� ִלְפֵני ֹעֵמד ַהָּגדֹול ַהֹּכֵהן ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ַוַּיְרֵאִני  .29

ם ַהֹּבֵחר ְּב� ’ה ְוִיְגַער ַהָּׂשָטן ְּב� ’ה ִיְגַער ַהָּׂשָטן ֶאל ’ה ַוֹּיאֶמר .30   ב, ג זכריה: ֵמֵאׁש ֻמָּצל אּוד ֶזה ֲהלֹוא ִּבירּוָׁשָלִ

  ג, ג זכריה: ַהַּמְלָא� ִלְפֵני ְוֹעֵמד צֹוִאים ְּבָגִדים ָלֻבׁש ָהָיה ִויהֹוֻׁשעַ  .31

 

I Further proposals for proof of תחית המתים in the תורה and the fate of the צדיקים who will be resurrected (vv. 1-5) 

a Tangent: Aggadic development of the dead resurrectd by יחזקאל (vv. 6-12) 

b Tangent: Aggadic development of the story of חנניה מישאל ועזריה (vv. 13-31) 


