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97a (א"ר קטינא שית אלפי שני)   98a  (היום אם בקולו תשמעו) 

 יא פסוק ב פרק ישעיהו: ַההּוא ַּבּיֹום ְלַבּדוֹ  ה' ְוִנְׂשַּגב ֲאָנִׁשים רּום ְוַׁשח ָׁשֵפל ָאָדם ַּגְבהּות ֵעיֵני . 1

 ב פסוק ו פרק הושע: ְלָפָניו ְוִנְחֶיה ְיִקֵמנּו ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ִמֹּיָמִים ְיַחֵּינּו  . 2

 א פסוק צב פרק תהלים: ַהַּׁשָּבת ְליֹום ִׁשיר ִמְזמֹור . 3

 ד פסוק צ פרק תהלים: ַבָּלְיָלה ְוַאְׁשמּוָרה ַיֲעֹבר ִּכי ֶאְתמֹול ְּכיֹום ְּבֵעיֶני� ָׁשִנים ֶאֶלף ִּכי . 4

 ג פסוק ב פרק חבקוק: ְיַאֵחר �א ָיֹבא ֹבא ִּכי לוֹ  ַחֵּכה ִיְתַמְהָמּה ִאם ְיַכֵּזב ְו�א ַלֵּקץ ְוָיֵפחַ  ַלּמֹוֵעד ָחזֹון עֹוד ִּכי . 5

 כה פסוק ז פרק ניאלד: ִעָּדן ּוְפַלג יןְוִעָּדנִ  ִעָּדן ַעד ִּביֵדּה ְוִיְתַיֲהבּון ְוָדת ִזְמִנין ְלַהְׁשָנָיה ְוִיְסַּבר ְיַבֵּלא ֶעְליֹוִנין ּוְלַקִּדיֵׁשי ְיַמִּלל ִעָּלָאה ְלַצד ּוִמִּלין . 6

 ו פסוק פ פרק תהלים: ָׁשִליׁש ִּבְדָמעֹות ַוַּתְׁשֵקמוֹ  ִּדְמָעה ֶלֶחם ֶהֱאַכְלָּתם . 7

 ו פסוק ב פרק חגי: ֶהָחָרָבה ְוֶאת ַהָּים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַמְרִעיׁש ַוֲאִני ִהיא ְמַעט ַאַחת עֹוד ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹכה ִּכי . 8

 יח פסוק ל פרק ישעיהו: לוֹ  חֹוֵכי ָּכל ַאְׁשֵרי ה' ִמְׁשָּפט ֱא�ֵהי ִּכי ְלַרֶחְמֶכם ָירּום ְוָלֵכן ַלֲחַנְנֶכם ה' ְיַחֶּכה ְוָלֵכן . 9

 לה פסוק מח פרק יחזקאל: ָׁשָּמה ה' ִמּיֹום ָהִעיר ְוֵׁשם ָאֶלף ָעָׂשר ְׁשֹמָנה ָסִביב . 10

 ג פסוק נב פרק ישעיהו: ִּתָּגֵאלּו ְבֶכֶסף ְו�א ִנְמַּכְרֶּתם ִחָּנם ה' ָאַמר ֹכה ִּכי . 11

 ז וקפס ג פרק מלאכי: ָנׁשּוב ַּבֶּמה ַוֲאַמְרֶּתם ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֲאֵליֶכם ְוָאׁשּוָבה ֵאַלי ׁשּובּו ְׁשַמְרֶּתם ְו�א ֵמֻחַּקי ַסְרֶּתם ֲאֹבֵתיֶכם ְלִמיֵמי . 12

 יד פסוק ג פרק ירמיהו :ִצּיֹון ֶאְתֶכם ְוֵהֵבאִתי ִמִּמְׁשָּפָחה ּוְׁשַנִים ֵמִעיר ֶאָחד ֶאְתֶכם ְוָלַקְחִּתי ָבֶכם ָּבַעְלִּתי ָאֹנִכי ִּכי ה' ְנֻאם ׁשֹוָבִבים ָבִנים ׁשּובּו . 13

 טו פסוק ל פרק ישעיהו: ֲאִביֶתם ְו�א ְּגבּוַרְתֶכם ִּתְהֶיה ּוְבִבְטָחה ְּבַהְׁשֵקט ִּתָּוֵׁשעּון ָוַנַחת ְּבׁשּוָבה ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה ִּכי . 14

 ז פסוק מט פרק ישעיהו: ַוִּיְבָחֶרּךָ  ֵאלִיְׂשרָ  ְקֹדׁש ֶנֱאָמן ֶׁשראֲ  ה' ְלַמַען ְוִיְׁשַּתֲחוּו ָׂשִרים ָוָקמּו ִיְראּו ְמָלִכים ֹמְׁשִלים ְלֶעֶבד ּגֹוי ִלְמָתֵעב ֶנֶפׁש ִלְבֹזה ְקדֹוׁשוֹ  ִיְׂשָרֵאל ֹּגֵאל ה' ָאַמר ֹּכה . 15

 א פסוק ד פרק ירמיהו: ָתנּוד ְו�א ִמָּפַני ִׁשּקּוֶצי� ָּתִסיר ְוִאם ָּתׁשּוב ֵאַלי ה' ְנֻאם ִיְׂשָרֵאל ָּתׁשּוב ִאם . 16

 ז:יב דניאל: ֵאֶּלה ָכל ְכֶליָנהִּת  ֹקֶדׁש ַעם ַיד ץַנּפֵ  ּוְכַכּלֹות ָוֵחִצי ִדיםמֹועֲ  ְלמֹוֵעד ִּכי ָהעֹוָלם ְּבֵחי ַוִּיָּׁשַבע ַהָּׁשַמִים ֶאל ּוְׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַוָּיֶרם ַהְיֹאר ְלֵמיֵמי ִמַּמַעל ֲאֶׁשר ַהַּבִּדים ְלבּוׁש ָהִאיׁש ֶאת ָוֶאְׁשַמע . 17

 ח פסוק לו פרק יחזקאל: ָלבֹוא ֵקְרבּו ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי ִּתְׂשאּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתֵּתנּו ַעְנְּפֶכם ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ְוַאֶּתם .18

 י פסוק ח פרק זכריה: ְּבֵרֵעהּו ִאיׁש ָדםָהָא ָּכל ֶאת ַוֲאַׁשַּלח ַהָּצר ִמן ָׁשלֹום ֵאין ְוַלָּבא ְוַלּיֹוֵצא ֵאיֶנָּנה ַהְּבֵהָמה ּוְׂשַכר ִנְהָיה �א ָהָאָדם ְׂשַכר ָהֵהם ַהָּיִמים ִלְפֵני ִּכי .19

 קסה פסוק קיט פרק תהלים: ִמְכׁשֹול ָלמוֹ  ְוֵאין תֹוָרֶת� ְלֹאֲהֵבי ָרב ָׁשלֹום .20

 יד פסוק לב פרק יחזקאל: ה' ֲאֹדָני ְנֻאם אֹוִלי� ַּכֶּׁשֶמן ְוַנֲהרֹוָתם ֵמיֵמיֶהם ַאְׁשִקיעַ  ָאז .21

 כא פסוק כט פרק יחזקאל :ה' ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ְּבתֹוָכם ֶּפה ִּפְתחֹון ֶאֵּתן ּוְל� ִיְׂשָרֵאל ְלֵבית ֶקֶרן ַאְצִמיחַ  ַההּוא ַּבּיֹום .22

 ה פסוק יח פרק ישעיהו: ֵהַתז ֵהִסיר ַהְּנִטיׁשֹות ְוֶאת ַּבַּמְזֵמרֹות ַהַּזְלַזִּלים ְוָכַרת ִנָּצה ִיְהֶיה ֹּגֵמל ּוֹבֶסר ֶּפַרח ְּכָתם ָקִציר ִלְפֵני ִּכי .23

 יא פסוק ג פרק צפניה: ָקְדִׁשי ַהרּבְ  עֹוד ְלָגְבָהה תֹוִסִפי ְו�א ַּגֲאָוֵת� ַעִּליֵזי ִמִּקְרֵּב� ָאִסיר ָאז ִּכי ִּבי ָּפַׁשַעְּת  ֲאֶׁשר ֲעִלי�ַתִי� ִמֹּכל ֵתבֹוִׁשי �א ַההּוא ַּבּיֹום .24

 יב פסוק ג פרק צפניה: ה' ְּבֵׁשם ְוָחסּו ָוָדל ָעִני ַעם ְבִקְרֵּב� ְוִהְׁשַאְרִּתי .25

 כו-כה פסוק א פרק ישעיהו : ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ירעִ  ָל� ִיָּקֵרא ֵכן ֵריַאחֲ  ְּכַבְּתִחָּלה ְוֹיֲעַצִי� ְּכָבִראֹׁשָנה ֹׁשְפַטִי� ְוָאִׁשיָבה :ְּבִדיָלִי� ָּכל ְוָאִסיָרה ִסיָגִי� ַּכֹּבר ְוֶאְצֹרף ָעַלִי� ָיִדי ְוָאִׁשיָבה .26

 כז פסוק א פרק ישעיהו: ִּבְצָדָקה ְוָׁשֶביהָ  ִּתָּפֶדה ְּבִמְׁשָּפט ִצּיֹון .27

 טו פסוק ג פרק צפניה: עֹוד ָרע ִתיְרִאי �א ְּבִקְרֵּב� ה' ִיְׂשָרֵאל ֶמֶל� ֹאְיֵב� ִּפָּנה ִמְׁשָּפַטִי� ה' ֵהִסיר .28

 כח פסוק כב פרק ב שמואל: ַּתְׁשִּפיל ָרִמים ַעל ְוֵעיֶני� ּתֹוִׁשיעַ  ָעִני ַעם ְוֶאת .29

 יט פסוק נט פרק ישעיהו: בוֹ  ֹנְסָסה ה' רּוחַ  ָצר ַכָּנָהר ָיבֹוא ִּכי ְּכבֹודוֹ  ֶאת ֶׁשֶמׁש ּוִמִּמְזַרח ה' ֵׁשם ֶאת ִמַּמֲעָרב ְוִייְראּו .30

 כא פסוק ס פרק ישעיהו: ְלִהְתָּפֵאר ָיַדי ַמֲעֵׂשה ַמָּטַעי ֵנֶצר ָאֶרץ ִייְרׁשּו ְלעֹוָלם ַצִּדיִקים ֻּכָּלם ְוַעֵּמ� .31

 טז פסוק נט פרק ישעיהו :ְסָמָכְתהּו ִהיא ְוִצְדָקתוֹ  ְזֹרעוֹ  לוֹ  ַוּתֹוַׁשע ַמְפִּגיעַ  ֵאין ִּכי ַוִּיְׁשּתֹוֵמם ִאיׁש ֵאין ִּכי ַוַּיְרא .32

 יא פסוק מח פרק ישעיהו: ֶאֵּתן �א ְלַאֵחר ּוְכבֹוִדי ֵיָחל ֵאי� ִּכי ֶאֱעֶׂשה ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני  .33

 כב פסוק ס פרק ישעיהו :ֲאִחיֶׁשָּנה ְּבִעָּתּה ה' ֲאִני ָעצּום ְלגֹוי ְוַהָּצִעיר ָלֶאֶלף ִיְהֶיה ַהָּקֹטן .34

 יג פסוק ז פרק דניאל: ַהְקְרבּוִהי ּוְקָדמֹוִהי ְמָטה יֹוַמָּיא ַעִּתיק ְוַעד ֲהָוה ָאֵתה ֱאָנׁש ְּכַבר ְׁשַמָּיא ֲעָנֵני ִעם ַוֲארּו ֵליְלָיא ְּבֶחְזֵוי ֲהֵוית ָחֵזה .35

ם ַּבת ָהִריִעי ִצּיֹון ַּבת ְמֹאד ִּגיִלי .36  ט פסוק ט פרק זכריה: ֲאֹתנֹות ֶּבן ַעִיר ְוַעל ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב ָעִני הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ָל� ָיבֹוא ַמְלֵּכ� ִהֵּנה ְירּוָׁשַלִ

 ז פסוק צה פרק תהלים: ִתְׁשָמעּו ְּבֹקלוֹ  ִאם ַהּיֹום ָידוֹ  ְוֹצאן ַמְרִעיתוֹ  ַעם ַוֲאַנְחנּו ֱא�ֵהינּו הּוא ִּכי .37

  
 

I Continuation of Aggadic presentations of Messianic anticipation 

a The 6K year approach (vv. 1-4)  

b The ~4K approach  

c The rejection of חישוב הקץ (vv. 5-9) 

i Tangent: minimum amount of righteous people in the world (vv. 10-17) 

d Specific signs of Messianic era (vv. 18-36) 

i Tangent: story with אליהו ,ריב"ל and משיח (v. 37) 


