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98a (שאלו תלמידיו)   99a  (להשקות את הגן) 

 

 ב פסוק ה פרק מיכה: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְיׁשּובּון ֶאָחיו ְוֶיֶתר ָיָלָדה יֹוֵלָדה ֵעת ַעד ִיְּתֵנם ָלֵכן .1

 טו פסוק כח קפר בראשית: ָל� ַּבְרִּתיּדִ  ֲאֶׁשר ֵאת ָעִׂשיִתי ִאם ֲאֶׁשר ַעד ֶאֱעָזְב� �א ִּכי ַהֹּזאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִׁשֹבִתי� ֵּתֵל� ֲאֶׁשר ְּבֹכל ּוְׁשַמְרִּתי� ִעָּמ� ָאֹנִכי ְוִהֵּנה .2

 ח פסוק לב פרק בראשית: ַמֲחנֹות ִלְׁשֵני ְוַהְּגַמִּלים ַהָּבָקר ְוֶאת ַהֹּצאן ְוֶאת ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ֶאת ַוַּיַחץ ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לוֹ  .3

 טז פסוק טו פרק שמות: ָקִניתָ  זּו ַעם ַיֲעֹבר ַעד ה' ַעְּמ� ַיֲעֹבר ַעד ָּכָאֶבן ִיְּדמּו ְזרֹוֲע� ִּבְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִּתֹּפל .4

 יט פסוק ה פרק עמוס: ַהָּנָחׁש ּוְנָׁשכוֹ  ַהִּקיר ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ� ַהַּבִית ּוָבא ַהֹּדב ּוְפָגעוֹ  ָהֲאִרי ִמְּפֵני ִאיׁש ָינּוס ַּכֲאֶׁשר .5

 ו פסוק ל פרק ירמיהו: ְלֵיָרקֹון ָּפִנים ָכל ְוֶנֶהְפכּו ַּכּיֹוֵלָדה ֲחָלָציו ַעל ָיָדיו ֶּגֶבר ָכל ָרִאיִתי ַמּדּועַ  ָזָכר ֹיֵלד ִאם ּוְראּו ָנא ַׁשֲאלּו .6

 י פסוק מט פרק בראשית: ַעִּמים ִיְּקַהת ְולוֹ  ִׁשילוֹ  ָיֹבא ִּכי ַעד ַרְגָליו ִמֵּבין ּוְמֹחֵקק ִמיהּוָדה ֵׁשֶבט ָיסּור �א .7

 יז פסוק עב פרק תהלים: ְיַאְּׁשרּוהּו ּגֹוִים ָּכל בוֹ  ְוִיְתָּבְרכּו ְׁשמוֹ  ִיּנֹון ֶׁשֶמׁש ִלְפֵני ְלעֹוָלם ְׁשמוֹ  ְיִהי .8

 יג קפסו טז פרק ירמיהו: ָנהֲחִני ָלֶכם ֶאֵּתן �א ֶׁשראֲ  ָוַלְיָלה יֹוָמם ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ֶאת ָׁשם ַוֲעַבְדֶּתם ַוֲאבֹוֵתיֶכם ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם �א ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעל ַהֹּזאת ָהָאֶרץ ֵמַעל ֶאְתֶכם ְוֵהַטְלִּתי .9

 טז סוקפ א פרק איכה: אֹוֵיב ָגַבר ִּכי ׁשֹוֵמִמים ָבַני ָהיּו ַנְפִׁשי ֵמִׁשיב ְמַנֵחם ִמֶּמִּני ָרַחק ִּכי ַּמִים ֹיְרָדה ֵעיִני ֵעיִני בֹוִכָּיה ֲאִני ֵאֶּלה ַעל .10

 ד פסוק נג פרק ישעיהו: ּוְמֻעֶּנה ֱא�ִהים ֻמֵּכה ָנגּועַ  ֲחַׁשְבֻנהּו ַוֲאַנְחנּו ְסָבָלם ּוַמְכֹאֵבינּו ָנָׂשא הּוא ֳחָלֵינּו ָאֵכן  .11

 כא פסוק ל פרק ירמיהו: ה' ְנֻאם ֵאַלי ָלֶגֶׁשת ִלּבוֹ  ֶאת ָעַרב ֶזה הּוא ִמי ִּכי ֵאָלי ְוִנַּגׁש ְוִהְקַרְבִּתיו ֵיֵצא ִמִּקְרּבוֹ  ּוֹמְׁשלוֹ  ִמֶּמּנּו ַאִּדירוֹ  ְוָהָיה .12

 ט פסוק ל פרק ירמיהו: ָלֶהם ָאִקים ֲאֶׁשר ַמְלָּכם ָּדִוד ְוֵאת ֱא�ֵהיֶהם ה' ֵאת ְוָעְבדּו .13

 כה פסוק לז פרק קאליחז: ְלעֹוָלם ֶהםלָ  ָנִׂשיא ַעְבִּדי ְוָדִוד םעֹולָ  ַעד ְבֵניֶהם ּוְבֵני ּוְבֵניֶהם ֵהָּמה ָעֶליהָ  ְוָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ָבּה ָיְׁשבּו ֲאֶׁשר ְלַיֲעֹקב ְלַעְבִּדי ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעל ְוָיְׁשבּו  .14

 יח פסוק ה פרק עמוס: אֹור ְו�א ֹחֶׁש� הּוא ה' יֹום ָלֶכם ֶּזה ָלָּמה ה' יֹום ֶאת ַהִּמְתַאִּוים הֹוי .15

 ב פסוק ס פרק ישעיהו: ֵיָרֶאה ָעַלִי� ּוְכבֹודוֹ  ה' ִיְזַרח ְוָעַלִי� ְלֻאִּמים ַוֲעָרֶפל ֶאֶרץ ְיַכֶּסה ַהֹחֶׁש� ִהֵּנה ִּכי .16

 י פסוק צה פרק תהלים: ְדָרָכי ָיְדעּו �א ְוֵהם ֵהם ֵלָבב ֹּתֵעי ַעם ָוֹאַמר ְּבדֹור ָאקּוט ָׁשָנה ַאְרָּבִעים .17

 טו קפסו כג פרק ישעיהו: ַהּזֹוָנה ְּכִׁשיַרת ְלֹצר ִיְהֶיה ָׁשָנה ִׁשְבִעים ִמֵּקץ ֶאָחד ֶמֶל� ִּכיֵמי ָׁשָנה ִׁשְבִעים ֹצר ְוִנְׁשַּכַחת ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה .18

 ה פסוק עב פרק תהלים: ּדֹוִרים ּדֹור ָיֵרחַ  ְוִלְפֵני ָׁשֶמׁש ִעם ִייָראּו� .19

ם ַּבת ָהִריִעי ִצּיֹון ַּבת ְמֹאד ִּגיִלי .20  ט פסוק ט פרק זכריה: ֲאֹתנֹות ֶּבן ַעִיר ְוַעל ֲחמֹור ַעל ְוֹרֵכב ָעִני הּוא ְונֹוָׁשע ַצִּדיק ָל� ָיבֹוא ַמְלֵּכ� ִהֵּנה ְירּוָׁשַלִ

 ג פסוק ח פרק דברים :ָהָאָדם ִיְחֶיה ה' יפִ  מֹוָצא ָּכל ַעל ִּכי ָאָדםהָ  ִיְחֶיה ְלַבּדוֹ  ַהֶּלֶחם ַעל �א ִּכי הֹוִדֲע� ְלַמַען ֲאֹבֶתי� ָיְדעּון ְו�א ָיַדְעּתָ  �א ֲאֶׁשר ַהָּמן ֶאת ַוַּיֲאִכְל� ַוַּיְרִעֶב� ַוְיַעְּנ� .21

 טו פסוק צ פרק תהלים: ָרָעה ָרִאינּו ְׁשנֹות ִעִּניָתנּו ִּכימֹות ַׂשְּמֵחנּו .22

 יג פסוק טו פרק בראשית: ָׁשָנה ֵמאֹות ַאְרַּבע ֹאָתם ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם �א ְּבֶאֶרץ ַזְרֲע� ִיְהֶיה ֵגר ִּכי ֵּתַדע ָיֹדעַ  ְלַאְבָרם ַוֹּיאֶמר .23

 ד פסוק סג פרק ישעיהו: ָּבָאה ְּגאּוַלי ּוְׁשַנת ְּבִלִּבי ָנָקם יֹום ִּכי .24

 ה פסוק סב פרק ישעיהו: ֱא�ָהִי� ָעַלִי� ָיִׂשיׂש ַּכָּלה ַעל ָחָתן ּוְמׂשֹוׂש ָּבָנִי� ִיְבָעלּו� ְּבתּוָלה ָּבחּור ִיְבַעל ִּכי .25

 כא פסוק יא פרק דברים: ָהָאֶרץ ַעל ַהָּׁשַמִים ִּכיֵמי ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם ה' ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכם ִויֵמי ְיֵמיֶכם ִיְרּבּו ְלַמַען .26

 ט פסוק נד פרק ישעיהו: ָּב� ּוִמְּגָער ָעַלִי� ִמְּקֹצף ִנְׁשַּבְעִּתי ֵּכן ָהָאֶרץ ַעל עֹוד ֹנחַ  ֵמי ֵמֲעֹבר ִנְׁשַּבְעִּתי ֲאֶׁשר ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי ִּכי .27

 ג פסוק סד פרק ישעיהו: לוֹ  ִלְמַחֵּכה ַיֲעֶׂשה זּוָלְת� ֱא�ִהים ָרָאָתה �א ַעִין ֶהֱאִזינּו �א ָׁשְמעּו �א ּוֵמעֹוָלם .28

 יט פסוק נז פרק ישעיהו: ּוְרָפאִתיו ה' ָאַמר ְוַלָּקרֹוב ָלָרחֹוק ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְׂשָפָתִים ִניב ּבֹוֵרא .29

 י פסוק ב פרק בראשית: ָראִׁשים ְלַאְרָּבָעה ְוָהָיה ִיָּפֵרד ּוִמָּׁשם ַהָּגן ֶאת ְלַהְׁשקֹות ֵמֵעֶדן ֹיֵצא ְוָנָהר .30

  
  
  

I Continuation of Aggadic presentations of Messianic anticipation 

a ר' יוסי בן קיסמא (his sign, and his request re burial)  

b רב: v. 1 – 9 months of Roman rule over all Jews 

c fear of seeing the events – vv. 2- 6 

II Identification of משיח (names) – vv. 7-14 

III Fearful description of eschaton – vv. 15-16 

IV Anticipation of length of Messianic era (vv. 17-27) 

V Aggadic excursus on עולם הבא vs. ימות המשיח – vv. 28-30 

  
  


