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102b (ר' יהודה אומר מנשה יש לו חלק לאולם הבא)   103b (והארץ נתן לבני אדם) 
 
 

ם ַוְיִׁשיֵבהּו ְּתִחָּנתוֹ  ַוִּיְׁשַמע לוֹ  ַוֵּיָעֶתר ֵאָליו ַוִּיְתַּפֵּלל .1   יג, לג ב"דהי :ָהֱא�ִהים הּוא ְיֹקָוק ִּכי ְמַנֶּׁשה ַוֵּיַדע ְלַמְלכּותוֹ  ְירּוָׁשַלִ

ם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַעל ְיהּוָדה ֶמֶל� ְיִחְזִקָּיהּו ֶבן ְמַנֶּׁשה ִּבְגַלל ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ְלֹכל ְלַזֲעָוה ּוְנַתִּתים .2   ד, טו ירמיהו :ִּבירּוָׁשָלִ

ם ָמַל� ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ַוֲחִמִּׁשים ְבָמְלכוֹ  ְמַנֶּׁשה ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֶּבן .3   א, כא ב"מל :ָבּה ֶחְפִצי ִאּמוֹ  ְוֵׁשם ִּבירּוָׁשָלִ

  א, כו ירמיהו :ֵלאֹמר ה' ֵמֵאת ַהֶּזה ַהָּדָבר ָהָיה ְיהּוָדה ֶמֶל� ֹיאִׁשָּיהּו ֶּבן ְיהֹוָיִקים ַמְמְלכּות ְּבֵראִׁשית .4

  א, כח ירמיהו ... ַהֲחִמיִׁשי ַּבֹחֶדׁש ָהְרִבִעית ַּבָּׁשָנה בשנת ְיהּוָדה ֶמֶל� ִצְדִקָּיה ַמְמֶלֶכת ְּבֵראִׁשית ַהִהיא ַּבָּׁשָנה ַוְיִהי .5

  יט, כד ב"מל :ְיהֹוָיִקים ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ה' ְּבֵעיֵני ָהַרע ַוַּיַעׂש .6

  ט, כט משלי :ָנַחת ְוֵאין ְוָׂשַחק ְוָרַגז ֱאִויל ִאיׁש ֶאת ִנְׁשָּפט ָחָכם ִאיׁש .7

  כג, כח ב"דהי :ִיְׂשָרֵאל ּוְלָכל ְלַהְכִׁשילוֹ  לוֹ  ָהיּו ְוֵהם ְוַיְעְזרּוִני ֲאַזֵּבחַ  ָלֶהם אֹוָתם ַמְעְזִרים ֵהם ֲאָרם ַמְלֵכי ֱא�ֵהי ִּכי ַוֹּיאֶמר ּבוֹ  ַהַּמִּכים ַדְרֶמֶׂשק ֵלא�ֵהי ַוִּיְזַּבח .8

  יד, כה ב"דהי :ְיַקֵּטר ְוָלֶהם ִיְׁשַּתֲחֶוה ְוִלְפֵניֶהם ֵלא�ִהים לוֹ  ַוַּיֲעִמיֵדם ֵׂשִעיר ְּבֵני ֱא�ֵהי ֶאת ַוָּיֵבא ֲאדֹוִמים ֶאת ֵמַהּכֹות ֲאַמְצָיהּו בֹוא ַאֲחֵרי ַוְיִהי .9

  ג, לט ירמיהו :ָּבֶבל ֶמֶל� ָׂשֵרי ְׁשֵאִרית ְוָכל ָמג ַרב ֶאֶצר ַׂשר ֵנְרַגל ָסִריס ַרב ְסִכים ַׂשר ְנבּו ַסְמַּגר ֶאֶצר ַׂשר ֵנְרַגל ַהָּתֶו� ְּבַׁשַער ַוֵּיְׁשבּו ָּבֶבל ֶמֶל� ָׂשֵרי ֹּכל ַוָּיֹבאּו .10

 לא-ל, כד משלי :ֶנֱהָרָסה ֲאָבָניו ְוֶגֶדר ֲחֻרִּלים ָפָניו ָּכּסּו ִקְּמֹׂשִנים ֻכּלוֹ  ָעָלה ְוִהֵּנה :ֵלב ֲחַסר ָאָדם ֶּכֶרם ְוַעל ָעַבְרִּתי ָעֵצל ִאיׁש ְׂשֵדה ַעל .11

  ה, ז הושע :�ְצִצים ֶאת ָידוֹ  ָמַׁש� ִמָּיִין ֲחַמת ָׂשִרים ֶהֱחלּו ַמְלֵּכנּו יֹום .12

  ז, קא תהלים :ֵעיָני ְלֶנֶגד ִיּכֹון �א ְׁשָקִרים ֹּדֵבר ְרִמָּיה ֹעֵׂשה ֵּביִתי ְּבֶקֶרב ֵיֵׁשב �א .13

  טז, יג איוב :ָיבֹוא ָחֵנף ְלָפָניו �א ִּכי ִליׁשּוָעה ִלי הּוא ַּגם .14

  ה, ה תהלים :ָרע ְיגְֻר� �א ָאָּתה ֶרַׁשע ָחֵפץ ֵאל �א ִּכי .15

  י, צא תהלים :ְּבָאֳהֶל� ִיְקַרב �א ְוֶנַגע ָרָעה ֵאֶלי� ְתֻאֶּנה �א .16

  יא, צא תהלים :ְּדָרֶכי� ְּבָכל ִלְׁשָמְר� ָּל� ְיַצֶּוה ַמְלָאָכיו ִּכי .17

 טז-יד, צא תהלים :ִּביׁשּוָעִתי ְוַאְרֵאהּו ַאְׂשִּביֵעהּו ָיִמים ֹאֶר� :ַוֲאַכְּבֵדהּו ֲאַחְּלֵצהּו ְבָצָרה ָאֹנִכי ִעּמוֹ  ְוֶאֱעֵנהּו ִיְקָרֵאִני :ְׁשִמי ָיַדע ִּכי ֲאַׂשְּגֵבהּו ַוֲאַפְּלֵטהּו ָחַׁשק ִבי ִּכי .18

  טו, לח איוב :ִּתָּׁשֵבר ָרָמה ּוְזרֹועַ  אֹוָרם ֵמְרָׁשִעים ְוִיָּמַנע .19

  טו, יח ב"שמו :ַוְיִמיֻתהּו ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַוַּיּכּו יֹוָאב ְּכֵלי ֹנְׂשֵאי ְנָעִרים ֲעָׂשָרה ַוָּיֹסּבּו .20

ם ֶאת ִמֵּלא ֲאֶׁשר ַעד ְמֹאד ַהְרֵּבה ְמַנֶּׁשה ָׁשַפ� ָנִקי ָּדם ְוַגם .21   טז, כא ב"מל :ה' ְּבֵעיֵני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ְיהּוָדה ֶאת ֶהֱחִטיא ֲאֶׁשר ֵמַחָּטאתוֹ  ְלַבד ָלֶפה ֶּפה ְירּוָׁשַלִ

ם ַהֶּזה ַּבַּבִית ְבנוֹ  ְׁש�ֹמה ְוֶאל ָּדִויד ֶאל ֱא�ִהים ָאַמר ֲאֶׁשר ָהֱא�ִהים ְּבֵבית ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהֶּסֶמל ֶּפֶסל ֶאת ַוָּיֶׂשם .22   ז, לג ב"דהי :...ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ּוִבירּוָׁשַלִ

  יט, לג ב"דהי :חֹוָזי ִּדְבֵרי ַעל ְּכתּוִבים ִהָּנם ִהָּכְנעוֹ  ִלְפֵני ְוַהְּפִסִלים ָהֲאֵׁשִרים ְוֶהֱעִמיד ָּבמֹות ָבֶהם ָּבָנה ֲאֶׁשר ְוַהְּמֹקמֹות ּוַמְעלוֹ  ַחָּטאתוֹ  ְוָכל לוֹ  ְוֵהָעֶתר ּוְתִפָּלתוֹ  .23

  יב, כג ב"מל :ִקְדרֹון ... ְיהּוָדה ַמְלֵכי ָעׂשּו ֲאֶׁשר ָאָחז ֲעִלַּית ַהָּגג ַעל ֲאֶׁשר ַהִּמְזְּבחֹות ְוֶאת .24

ם ַהֶּזה ַּבַּבִית ְבנוֹ  ְׁש�ֹמה ְוֶאל ָּדִוד ֶאל ה' ָאַמר ֲאֶׁשר ַּבַּבִית ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָהֲאֵׁשָרה ֶּפֶסל ֶאת ַוָּיֶׂשם .25   ז, כא ב"מל...ָּבַחְרִּתי ֲאֶׁשר ּוִבירּוָׁשַלִ

  כ, כח ישעיהו :ְּכִהְתַּכֵּנס ָצָרה ְוַהַּמֵּסָכה ֵמִהְׂשָּתֵרעַ  ַהַּמָּצע ָקַצר ִּכי .26

  ז, לג תהלים :ְּתהֹומֹות ְּבֹאָצרֹות ֹנֵתן ַהָּים ֵמי ַּכֵּנד ֹּכֵנס .27

  טז, ח ישעיהו :ְּבִלֻּמָדי ּתֹוָרה ֲחתֹום ְּתעּוָדה צֹור .28

  כג, לג ב"דהי :ַאְׁשָמה ִהְרָּבה ָאמֹון הּוא ִּכי ָאִביו ְמַנֶּׁשה ְּכִהָּכַנע ה' ִמִּלְפֵני ִנְכַנע ְו�א .29

  ח, ב חגי :ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ַהָּזָהב ְוִלי ַהֶּכֶסף ִלי .30

  טז, קטו תהלים :ָאָדם ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ ה'לַ  ָׁשַמִים ַהָּׁשַמִים .31

 

I Analysis of dispute between ר' יהודה/חכמים re: מנשה and עולם הבא (vv. 1-3) 

a Tangent: assessment of last few מלכי יהודה (vv. 4-11) 

b Tangent: groups that are rejected by God (vv. 12-15) 

c Tangent: further interpretations of שיר של פגעים (vv. 15-18) and v. 19 

d Various opinions: re different kings and their destinies (vv. 20-31)  
 


