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96a ( ויחלק עליהם לילה  )   97a  (משיח מציאה ועקרב) 

 

  טו, יד בראשית :ְלַדָּמֶׂשק ִמְּׂשֹמאל ֲאֶׁשר חֹוָבה ַעד ַוִּיְרְּדֵפם ַוַּיֵּכם ַוֲעָבָדיו הּוא ַלְיָלה ֲעֵליֶהם ַוֵּיָחֵלק . 1

  ג, ג איוב :ָגֶבר ֹהָרה ָאַמר ְוַהַּלְיָלה ּבוֹ  ִאָּוֶלד יֹום ֹיאַבד . 2

  כ, ה שופטים :ִסיְסָרא ִעם ִנְלֲחמּו ִמְּמִסּלֹוָתם ַהּכֹוָכִבים ִנְלָחמּו ָׁשַמִים ִמן . 3

  כט, יב א"מל :ְּבָדן ָנַתן ָהֶאָחד ְוֶאת ֵאל ְּבֵבית ָהֶאָחד ֶאת ַוָּיֶׂשם . 4

  טז, ח הוירמי: ָבּה ְוֹיְׁשֵבי ִעיר ּוְמלֹוָאּה ֶאֶרץ ַוֹּיאְכלּו ַוָּיבֹואּו ָהָאֶרץ ָּכל ָרֲעָׁשה ַאִּביָריו ִמְצֲהלֹות ִמּקֹול סּוָסיו ַנְחַרת ִנְׁשַמע ִמָּדן . 5

 ב- א, יב ירמיהו ... יֶהםְּבפִ  ַאָּתה ָקרֹוב יֶפִר  ָעׂשּו ַּגם ֵיְלכּו ׁשּוֹׁשרָ  ַּגם ְנַטְעָּתם :ָבֶגד ֹּבְגֵדי ָּכל ָׁשלּו ָצֵלָחה ְרָׁשִעים ֶּדֶר� ַמּדּועַ  אֹוָת� ֲאַדֵּבר ִמְׁשָּפִטים ַא� ֵאֶלי� ָאִריב ִּכי ה' ַאָּתה ַצִּדיק . 6

  ה, יב הוירמי :ַהַּיְרֵּדן ִּבְגאֹון ַּתֲעֶׂשה ְוֵאי� בֹוֵטחַ  ַאָּתה ָׁשלֹום ּוְבֶאֶרץ ַהּסּוִסים ֶאת ְּתַתֲחֶרה ְוֵאי� ַוַּיְלאּו� ַרְצָּתה ַרְגִלים ֶאת ִּכי . 7

  ט, כג ירמיהו :ָקְדׁשוֹ  ִּדְבֵרי ּוִמְּפֵני ה' ִמְּפֵני ָיִין ֲעָברוֹ  ּוְכֶגֶבר ִׁשּכֹור ְּכִאיׁש ָהִייִתי ַעְצמֹוַתי ָּכל ָרֲחפּו ְבִקְרִּבי ִלִּבי ִנְׁשַּבר ַלְּנִבִאים . 8

  א ,לט ישעיהו  :ַוֶּיֱחָזק ָחָלה ִּכי ַוִּיְׁשַמע ִחְזִקָּיהּו ֶאל ּוִמְנָחה ְסָפִרים ָּבֶבל ֶמֶל� ַּבְלֲאָדן ֶּבן ַּבְלֲאָדן ְמֹרַד� ָׁשַלח ַהִהוא ָּבֵעת . 9

  לא, לב ב"היד :ִּבְלָבבוֹ  ָּכל ָלַדַעת ְלַנּסֹותוֹ  ָהֱא�ִהים ֲעָזבוֹ  ָבָאֶרץ ָהָיה ֲאֶׁשר ַהּמֹוֵפת ִלְדֹרׁש ָעָליו ַהְמַׁשְּלִחים ָּבֶבל ָׂשֵרי ִּבְמִליֵצי ְוֵכן . 10

  ח, לח יהוישע: ָיָרָדה ֲאֶׁשר ֹותַּבַּמֲעל ַמֲעלֹות ֶעֶׂשר ַהֶּׁשֶמׁש ַוָּתָׁשב ַמֲעלֹות ֶעֶׂשר ֲאֹחַרִּנית ַּבֶּׁשֶמׁש ָאָחז ְבַמֲעלֹות ָיְרָדה ֲאֶׁשר ַהַּמֲעלֹות ֵצל ֶאת ֵמִׁשיב ִהְנִני . 11

  ו, א אכימל :ְׁשֶמ� ֶאת ּוָבִזינ ַּבֶּמה ַוֲאַמְרֶּתם יְׁשמִ  ּבֹוֵזי ַהֹּכֲהִנים ָלֶכם ְצָבאֹות ה' ָאַמר מֹוָרִאי ַאֵּיה ָאִני ֲאדֹוִנים ְוִאם ְכבֹוִדי ַאֵּיה ָאִני ָאב ְוִאם ֲאֹדָניו ְוֶעֶבד ָאב ְיַכֵּבד ֵּבן . 12

ם ָּבֶבל ֶמֶל� ִלְפֵני ָעַמד ַטָּבִחים ַרב ְנבּוַזְרֲאָדן ָּבא ... . 13 םְירּוׁשָ  ָּבֵּתי ָּכל ְוֵאת ַהֶּמֶל� ֵּבית ְוֶאת ה' ֵּבית ֶאת ַוִּיְׂשֹרף :ִּבירּוָׁשָלִ   יג-יב, נב ירמיהו :ָּבֵאׁש ָׂשַרף דֹולַהּגָ  ֵּבית ָּכל ְוֶאת ַלִ

  ו, כה ב"מל :ִמְׁשָּפט ִאּתוֹ  ַוְיַדְּברּו ִרְבָלָתה ָּבֶבל ֶמֶל� ֶאל ֹאתוֹ  ַוַּיֲעלּו ַהֶּמֶל� ֶאת ַוִּיְתְּפׂשּו . 14

  ו, עד תהלים :ַיֲה�מּון ְוֵכיַלֹּפת ְּבַכִּׁשיל ָּיַחד ִּפּתּוֶחיהָ  ְוַעָּתה . 15

  ה, עד תהלים :ַקְרֻּדּמֹות ֵעץ ִּבֲסָב� ְלָמְעָלה ְּכֵמִביא ִיָּוַדע . 16

  טו, א איכה: ְיהּוָדה ַּבת ִלְבתּוַלת ֲאֹדָני ָּדַר� ַּגת ַּבחּוָרי ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְּבִקְרִּבי ֲאֹדָני ַאִּביַרי ָכל ִסָּלה . 17

  ב, מז ישעיהו :ְנָהרֹות ִעְבִרי ׁשֹוק ַּגִּלי ֹׁשֶבל ֶחְׂשִּפי ַצָּמֵת� ַּגִּלי ָקַמח ְוַטֲחִני ֵרַחִים ְקִחי . 18

  ט, נא ירמיהו :ְׁשָחִקים ַעד ְוִנָּׂשא ִמְׁשָּפָטּה ַהָּׁשַמִים ֶאל ָנַגע ִּכי ְלַאְרצוֹ  ִאיׁש ְוֵנֵל� ִעְזבּוהָ  ִנְרָּפָתה ְו�א ָּבֶבל ֶאת ִרִּפינּו . 19

 כ-  יט, ז משלי :ֵביתוֹ  ָיֹבא ַהֵּכֶסא ְליֹום ְּבָידוֹ  ָלַקח ַהֶּכֶסף ְצרֹור :ֵמָרחֹוק ְּבֶדֶר� ָהַל� ְּבֵביתוֹ  ָהִאיׁש ֵאין ִּכי . 20

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

  ב, ג הושע :ְׂשֹעִרים ְוֵלֶת� ְׂשֹעִרים ְוֹחֶמר ָּכֶסף ָעָׂשר ַּבֲחִמָּׁשה ִּלי ָוֶאְּכֶרהָ  . 22

  ד, פא תהלים :ַחֵּגנּו ְליֹום ַּבֵּכֶסה ׁשֹוָפר ַבֹחֶדׁש ִּתְקעּו . 23

  א, טז ישעיהו :ִצּיֹון ַּבת ַהר ֶאל ִמְדָּבָרה ִמֶּסַלע ֶאֶרץ ֹמֵׁשל ַכר ִׁשְלחּו . 24

 :ִמִּקְבֵריֶהם םְירּוָׁשלִָ  יֹוְׁשֵבי ְצמֹותעַ  ְוֵאת ַהְּנִביִאים ַעְצמֹות ְוֵאת ַהֹּכֲהִנים ַעְצמֹות ְוֶאת ָׂשָריו ַעְצמֹות ְוֶאת ְיהּוָדה ַמְלֵכי ַעְצמֹות ֶאת יֹוִציאּו ויציאו ה' ְנֻאם ַהִהיא ָּבֵעת . 25
 ְּפֵני ַעל ְלֹדֶמן רּוִיָּקבֵ  ְו�א ָאְספּויֵ  �א ָלֶהם ְׁשַּתֲחוּוהִ  ַוֲאֶׁשר ְּדָרׁשּום ַוֲאֶׁשר ַאֲחֵריֶהם ָהְלכּו ַוֲאֶׁשר ֲעָבדּום ַוֲאֶׁשר ֲאֵהבּום ֲאֶׁשר ַהָּׁשַמִים ְצָבא ּוְלֹכל ְוַלָּיֵרחַ  ַלֶּׁשֶמׁש ּוְׁשָטחּום
 ב-א, ח ירמיהו :ִיְהיּו ָהֲאָדָמה

  יא, ט עמוס :עֹוָלם ִּכיֵמי ּוְבִניִתיהָ  ָאִקים ַוֲהִרֹסָתיו ִּפְרֵציֶהן ֶאת ְוָגַדְרִּתי ַהֹּנֶפֶלת ָּדִויד ֻסַּכת ֶאת ָאִקים ַההּוא ַּבּיֹום . 26

  ז, ד עמוס :ִּתיָבׁש ָעֶליהָ  ַתְמִטיר �א ֲאֶׁשר ְוֶחְלָקה ִּתָּמֵטר ַאַחת ֶחְלָקה ַאְמִטיר �א ַאַחת ִעיר ְוַעל ֶאָחת ִעיר ַעל ְוִהְמַטְרִּתי ... . 27

  נב, פט תהלים :ְמִׁשיֶח� ִעְּקבֹות ֵחְרפּו ֲאֶׁשר ה' אֹוְיֶבי� ֵחְרפּו ֲאֶׁשר . 28

  טו, נט ישעיהו :ִמְׁשָּפט ֵאין ִּכי ְּבֵעיָניו ַוֵּיַרע ה' ַוַּיְרא ִמְׁשּתֹוֵלל ֵמָרע ְוָסר ֶנְעֶּדֶרת ָהֱאֶמת ַוְּתִהי . 29

  יג, יג ויקרא :הּוא ָטהֹור ָלָבן ָהַפ� ֻּכּלוֹ  ַהָּנַגע ֶאת ְוִטַהר ְּבָׂשרוֹ  ָּכל ֶאת ַהָּצַרַעת ִכְּסָתה ְוִהֵּנה ַהֹּכֵהן ְוָרָאה . 30

  לו, לב דברים :ְוָעזּוב ָעצּור ְוֶאֶפס ָיד ָאְזַלת ִּכי ִיְרֶאה ִּכי ִיְתֶנָחם ֲעָבָדיו ְוַעל ַעּמוֹ  ה' ָיִדין ִּכי . 31

  
I Continuation of Aggadic presentation of נבוכדנצר – vv. 1 (אברהם’s war against the kings) -25 

II Beginning of Aggadic series on Messianic calculations (vv. 26-31) 

a Interjection: story of רבא and “the town of truth”  

 


