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23.11.5 

94a ( לםרבה המשרה  )   95a  (בת דינא בטל דינא) 

 

 ו פסוק ט פרק ישעיהו: ֹּזאת ַּתֲעֶׂשה ְצָבאֹות ְיֹדָוד ִקְנַאת עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ּוִבְצָדָקה ְּבִמְׁשָּפט ּוְלַסֲעָדּה ֹאָתּה ְלָהִכין ַמְמַלְכּתוֹ  ְוַעל ָדִוד ִּכֵּסא ַעל ֵקץ ֵאין ּוְלָׁשלֹום ַהִּמְׂשָרה ְרֵּבהםַ לְ  .1

 טז פסוק כד פרק ישעיהו: ָּבָגדּו ּבֹוְגִדים ּוֶבֶגד ָּבָגדּו ֹּבְגִדים ִלי אֹוי ִלי ָרִזי ִלי ָרִזי ָוֹאַמר ַלַּצִּדיק ְצִבי ָׁשַמְענּו ְזִמֹרת ָהָאֶרץ ִמְּכַנף .2

 יא פסוק כא פרק ישעיהו: ִּמֵּליל ַמה ֹׁשֵמר ִּמַּלְיָלה ַמה ֹׁשֵמר ִמֵּׂשִעיר ֹקֵרא ֵאַלי ּדּוָמה ַמָּׂשא .3

 י פסוק יח פרק שמות: ִמְצָרִים ַיד ִמַּתַחת ָהָעם ֶאת ִהִּציל ֲאֶׁשר ַּפְרֹעה ּוִמַּיד ִמְצַרִים ִמַּיד ֶאְתֶכם ִהִּציל ֲאֶׁשר ה' ָּברּו� ִיְתרוֹ  ַוֹּיאֶמר .4

 טז פסוק י פרק ישעיהו: ֵאׁש ִּכיקֹוד ְיֹקד ֵיַקד ְּכֹבדוֹ  ְוַתַחת ָרזֹון ְּבִמְׁשַמָּניו ְצָבאֹות ה' ָהָאדֹון ְיַׁשַּלח ָלֵכן .5

 ה פסוק ט פרק ישעיהו: ָׁשלֹום ַׂשר ֲאִביַעד ִּגּבֹור ֵאל יֹוֵעץ ֶּפֶלא ְׁשמוֹ  ַוִּיְקָרא ִׁשְכמוֹ  ַעל ַהִּמְׂשָרה ַוְּתִהי ָלנּו ִנַּתן ֵּבן ָלנּו יַֻּלד ֶיֶלד ִּכי .6

 כט פסוק טו פרק ב מלכים: ... ַאּׁשּור ֶמֶל� ִּפְלֶאֶסר ִּתְגַלת ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ֶּפַקח ִּביֵמי .7

 כ פסוק כח פרק ב הימים דברי: ֲחָזקוֹ  ְו�א לוֹ  ַוָּיַצר ַאּׁשּור ֶמֶל� ִּפְלְנֶאֶסר ִּתְּלַגת ָעָליו ַוָּיֹבא .8

 ג פסוק יז פרק ב מלכים: ִמְנָחה לוֹ  ַוָּיֶׁשב ֶעֶבד הֹוֵׁשעַ  לוֹ  ַוְיִהי ַאּׁשּור ֶמֶל� ַׁשְלַמְנֶאֶסר ָעָלה ָעָליו .9

 יט פסוק טו פרק ב מלכים: ְּבָידוֹ  ַהַּמְמָלָכה ְלַהֲחִזיק ִאּתוֹ  ָיָדיו ִלְהיֹות ָּכֶסף ִּכַּכר ֶאֶלף ְלפּול ְמַנֵחם ַוִּיֵּתן ָהָאֶרץ ַעל ַאּׁשּור ֶמֶל� פּול ָּבא .10

 א פסוק כ פרק ישעיהו: ַוִּיְלְּכָדּה ְּבַאְׁשּדֹוד ַוִּיָּלֶחם ַאּׁשּור ֶמֶל� ַסְרגֹון ֹאתוֹ  ִּבְׁש�חַ  ַאְׁשּדֹוָדה ַתְרָּתן ֹּבא ִּבְׁשַנת .11

 י פסוק ד פרק עזרא: ּוְכֶעֶנת ַנֲהָרה ֲעַבר ּוְׁשָאר ָׁשְמָרִין ִּדי ְּבִקְרָיה ִהּמוֹ  ְוהֹוֵתב ְוַיִּקיָרא ַרָּבא ָאְסַנַּפר ַהְגִלי ִּדי ֻאַּמָּיא ּוְׁשָאר .12

 לב:יח במ":ַיִּציֵלנּו ה' ֵלאֹמר ֶאְתֶכם ַיִּסית ִּכי ִחְזִקָּיהּו ֶאל ִּתְׁשְמעּו ְוַאל ָתֻמתּו ְו�א ִוְחיּו ּוְדַבׁש ִיְצָהר ֵזית ֶאֶרץ ּוְכָרִמים ֶלֶחם ֶאֶרץ ְוִתירֹוׁש ָּדָגן ֶאֶרץ ְּכַאְרְצֶכם ֶאֶרץ ֶאל ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ֹּבִאי ַעד .13

 ב פסוק ה פרק שמות: ֲאַׁשֵּלחַ  �א ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְוַגם ה' ֶאת ָיַדְעִּתי �א ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְלַׁשַּלח ְּבֹקלוֹ  ֶאְׁשַמע ֲאֶׁשר ה' ִמי ַּפְרֹעה ַוֹּיאֶמר .14

 כז פסוק יד פרק שמות: ַהָּים ְּבתֹו� ִמְצַרִים ֶאת ה' ַוְיַנֵער ִלְקָראתוֹ  ָנִסים ּוִמְצַרִים ְלֵאיָתנוֹ  ֹּבֶקר ִלְפנֹות ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ַעל ָידוֹ  ֶאת ֹמֶׁשה ַוֵּיט .15

 טו פסוק ג פרק חבקוק: ַרִּבים ַמִים ֹחֶמר סּוֶסי� ַבָּים ָּדַרְכּתָ  .16

 כג פסוק יט פרק במ": ַּכְרִמּלוֹ  ַיַער ִקֹּצה ְמלֹון ְוָאבֹוָאה ְּבֹרָׁשיו ִמְבחֹור ֲאָרָזיו קֹוַמת ְוֶאְכֹרת ְלָבנֹון ַיְרְּכֵתי ָהִרים ְמרֹום ָעִליִתי ֲאִני ִרְכִּבי ְּבֹרב ַוֹּתאֶמר ֲאֹדָני ֵחַרְפּתָ  ַמְלָאֶכי� ְּבַיד .17

 לה פסוק יט פרק ב מלכים: ֵמִתים ְּפָגִרים ֻכָּלם ְוִהֵּנה ַבֹּבֶקר ַוַּיְׁשִּכימּו ָאֶלף ַוֲחִמָּׁשה ְׁשמֹוִנים ֵמָאה ַאּׁשּור ְּבַמֲחֵנה ַוַּי� ה' ַמְלַא� ַוֵּיֵצא ַההּוא ַּבַּלְיָלה ַוְיִהי .18

 כד פסוק לז פרק ישעיהו: ַּכְרִמּלוֹ  ַיַער ִקּצוֹ  ְמרֹום ְוָאבֹוא ְּבֹרָׁשיו ִמְבַחר ֲאָרָזיו קֹוַמת ְוֶאְכֹרת ְלָבנֹון ַיְרְּכֵתי ָהִרים ְמרֹום ָעִליִתי ֲאִני ִרְכִּבי ְּבֹרב ַוֹּתאֶמר ֲאֹדָני ֵחַרְפּתָ  ֲעָבֶדי� ְּבַיד .19

 כה פסוק יח פרק ב מלכים :ְוַהְׁשִחיָתּה ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ַעל ֲעֵלה ֵאַלי ָאַמרה'  ְלַהְׁשִחתוֹ  ַהֶּזה ַהָּמקֹום ַעל ָעִליִתי ה' ֲהִמַּבְלֲעֵדי ַעָּתה .20

 ו פסוק ח פרק ישעיהו :ְרַמְלָיהּו ּוֶבן ְרִצין ֶאת ּוְמׂשֹוׂש ְלַאט ַהֹהְלִכים ַהִּׁש�חַ  ֵמי ֵאת ַהֶּזה ָהָעם ָמַאס ִּכי ַיַען .21

 לג פסוק ג פרק משלי :ְיָבֵר� ַצִּדיִקים ּוְנֵוה ָרָׁשע ְּבֵבית ה' ְמֵאַרת .22

 ז פסוק ח פרק ישעיהו :ְּגדֹוָתיו ָּכל ַעל ְוָהַל� ֲאִפיָקיו ָּכל ַעל ְוָעָלה ְּכבֹודוֹ  ָּכל ְוֶאת ַאּׁשּור ֶמֶל� ֶאת ְוָהַרִּבים ָהֲעצּוִמים ַהָּנָהר ֵמי ֶאת ֲעֵליֶהם ַמֲעֶלה ֲאֹדָני ִהֵּנה ְוָלֵכן .23

 ח פסוק ח פרק ישעיהו: ֵאל ִעָּמנּו ַאְרְצ� ֹרַחב ְמ�א ְּכָנָפיו ֻמּטֹות ְוָהָיה ַיִּגיעַ  ַצָּואר ַעד ְוָעַבר ָׁשַטף ִּביהּוָדה ְוָחַלף .24

 כג פסוק ח פרק ישעיהו :ַהּגֹוִים ַהַּיְרֵּדן ְּגִליל ֵעֶבר ַהָּים ֶּדֶר� ִהְכִּביד ְוָהַאֲחרֹון ַנְפָּתִלי ְוַאְרָצה ְזֻבלּון ַאְרָצה ֵהַקל ָהִראׁשֹון ָּכֵעת ָלּה מּוָצק ַלֲאֶׁשר מּוָעף �א ִּכי .25

 א פסוק לב פרק ב הימים דברי :ֵאָליו ְלִבְקָעם ַוֹּיאֶמר ַהְּבֻצרֹות ֶהָעִרים ַעל ַוִּיַחן ִביהּוָדה ַוָּיֹבא ַאּׁשּור ֶמֶל� ַסְנֵחִריב ָּבא ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֶמת ַהְּדָבִרים ַאֲחֵרי .26

 כד פסוק יד פרק ישעיהו :ָתקּום ִהיא ָיַעְצִּתי ְוַכֲאֶׁשר ָהָיָתה ֵּכן ִּדִּמיִתי ַּכֲאֶׁשר �א ִאם ֵלאֹמר ְצָבאֹות ה' ִנְׁשַּבע .27

 כז פסוק י פרק ישעיהו :ָׁשֶמן ִמְּפֵני ֹעל ְוֻחַּבל ַצָּואֶר� ֵמַעל ְוֻעּלוֹ  ִׁשְכֶמ� ֵמַעל ֻסֳּבלוֹ  ָיסּור ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .28

 כא פסוק ז פרק ישעיהו :ֹצאן ּוְׁשֵּתי ָּבָקר ֶעְגַלת ִאיׁש ְיַחֶּיה ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .29

 כג פסוק ז פרק ישעיהו :ִיְהֶיה ְוַלַּׁשִית ַלָּׁשִמיר ָּכֶסף ְּבֶאֶלף ֶּגֶפן ֶאֶלף ָּׁשם ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ָמקֹום ָכל ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .30

 ד פסוק לג פרק ישעיהו :ּבוֹ  ׁשֹוֵקק ֵּגִבים ְּכַמַּׁשק ֶהָחִסיל ֹאֶסף ְׁשַלְלֶכם ְוֻאַּסף .31

 ַמְדֵמָנה ָנְדָדה :ֲעָנתֹות ֲעִנָּיה ַלְיָׁשה ַהְקִׁשיִבי ַּגִּלים ַּבת קֹוֵל� ַצֲהִלי :ָנָסה ָׁשאּול ִּגְבַעת ָהָרָמה ָחְרָדה ָלנּו ָמלֹון ֶּגַבע ַמְעָּבָרה ָעְברּו :ֵּכָליו ַיְפִקיד ְלִמְכָמׂש ְּבִמְגרֹון ָעַבר ַעַּית ַעל ָּבא .32
ם ִּגְבַעת ִצּיֹון ַּבת בית ַהר ָידוֹ  ְיֹנֵפף ַלֲעֹמד ְּבֹנב ַהּיֹום עֹוד :ֵהִעיזּו ַהֵּגִבים ֹיְׁשֵבי  בל- כח :י ישעיהו :ְירּוָׁשָלִ

 ז פסוק ד פרק ירמיהו :יֹוֵׁשב ֵמֵאין ִּתֶּציָנה ָעַרִי� ְלַׁשָּמה ַאְרֵצ� ָלׂשּום ִמְּמֹקמוֹ  ָיָצא ָנַסע ּגֹוִים ּוַמְׁשִחית ִמֻּסְּבכוֹ  ַאְרֵיה ָעָלה .33

 א פסוק א פרק ירמיהו :ִּבְנָיִמן ְּבֶאֶרץ ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ַהֹּכֲהִנים ִמן ִחְלִקָּיהּו ֶּבן ִיְרְמָיהּו ִּדְבֵרי .34

 ט פסוק מט פרק בראשית :ְיִקיֶמּנּו ִמי ּוְכָלִביא ְּכַאְרֵיה ָרַבץ ָּכַרע ָעִליתָ  ְּבִני ִמֶּטֶרף ְיהּוָדה ַאְרֵיה ּגּור .35

 ה פסוק יד פרק שופטים :ִלְקָראתוֹ  ֹׁשֵאג ֲאָריֹות ְּכִפיר ְוִהֵּנה ִתְמָנָתה ַּכְרֵמי ַעד ַוָּיֹבאּו ִּתְמָנָתה ְוִאּמוֹ  ְוָאִביו ִׁשְמׁשֹון ַוֵּיֶרד .36

 ו:ל ישעיהו :יֹוִעילּו �א ַעם ַעל אֹוְצֹרָתם ְּגַמִּלים ַּדֶּבֶׁשת ְוַעל ֵחיֵלֶהם ֲעָיִרים ֶּכֶתף ַעל ִיְׂשאּו ְמעֹוֵפף ְוָׂשָרף ֶאְפֶעה ֵמֶהם ָוַלִיׁש ָלִביא ְוצּוָקה ָצָרה ְּבֶאֶרץ ֶנֶגב ַּבֲהמֹות ַמָּׂשא .37

 יג פסוק צא פרק תהלים :ְוַתִּנין ְּכִפיר ִּתְרֹמס ִּתְדֹר� ָוֶפֶתן ַׁשַחל ַעל .38

 ח פסוק כח פרק איוב :ָׁשַחל ָעָליו ָעָדה �א ָׁשַחץ ְבֵני ִהְדִריֻכהּו �א .39

 
  

I בר קפרא’s lesson about the final מ"ם in v. 1 – 'ה’s desire to make  חזקיהו into משיח etc. (vv. 2-4) 

a Tangent: further Aggadot about חזקיהו and סנחריב (vv. 5-39)  

 

 

 


