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103b (אמר ליה רבא לרבה בר מרי)   104b (אלו מלמדי תינוקות) 

 

 ח פסוק לו פרק ב הימים דברי: ַּתְחָּתיו ְּבנוֹ  ְיהֹוָיִכין ַוִּיְמ�� ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵכי ֵסֶפר ַעל ְּכתּוִבים ִהָּנם ָעָליו ְוַהִּנְמָצא ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְוֹתֲעֹבָתיו ְיהֹוָיִקים ִּדְבֵרי ְוֶיֶתר .1

 יא פסוק י פרק זכריה: ָיסּור ִמְצַרִים ְוֵׁשֶבט ַאּׁשּור ְּגאֹון ְוהּוַרד ְיֹאר ְמצּולֹות ֹּכל ְוֹהִביׁשּו ַּגִּלים ַבָּים ְוִהָּכה ָצָרה ַּבָּים ְוָעַבר .2

 ה פסוק כג פרק דברים: ְלַקְלֶלּךָ  ַנֲהַרִים ֲאַרם ִמְּפתֹור ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאת ָעֶלי� ָׂשַכר ַוֲאֶׁשר ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶר� ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶאְתֶכם ִקְּדמּו �א ֲאֶׁשר ְּדַבר ַעל .3

 כ פסוק ב פרק שמות :ָלֶחם ְוֹיאַכל לוֹ  ִקְרֶאן ָהִאיׁש ֶאת ֲעַזְבֶּתן ֶּזה ָלָּמה ְוַאּיוֹ  ְּבֹנָתיו ֶאל ַוֹּיאֶמר .4

 נה פסוק ב פרק א הימים דברי: ֵרָכב ֵבית ֲאִבי ֵמַחַּמת ַהָּבִאים ַהִּקיִנים ֵהָּמה ׂשּוָכִתים ִׁשְמָעִתים ִּתְרָעִתים ַיְעֵּבץ ֹיְׁשֵבי ֹסְפִרים ּוִמְׁשְּפחֹות .5

 טז פסוק א פרק שופטים: ָהָעם ֶאת ַוֵּיֶׁשב ַוֵּיֶל� ֲעָרד ְּבֶנֶגב ֲאֶׁשר ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ְּבֵני ֶאת ַהְּתָמִרים ֵמִעיר ָעלּו ֹמֶׁשה ֹחֵתן ֵקיִני ּוְבֵני .6

 כ פסוק יג פרק א מלכים: ֱהִׁשיבוֹ  ֲאֶׁשר ַהָּנִביא ֶאל ה' ְּדַבר ַוְיִהי    ַהֻּׁשְלָחן ֶאל ֹיְׁשִבים ֵהם ַוְיִהי .7

 ג פסוק ז פרק ישעיהו: כֹוֵבס ְׂשֵדה ְמִסַּלת ֶאל ָהֶעְליֹוָנה ַהְּבֵרָכה ְּתָעַלת ְקֵצה ֶאל ְּבֶנ� ָיׁשּוב ּוְׁשָאר ַאָּתה ָאָחז ִלְקַראת ָנא ֵצא ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .8

 לט פסוק לב פרק דברים: ַמִּציל ִמָּיִדי ְוֵאין ֶאְרָּפא ַוֲאִני ָמַחְצִּתי ַוֲאַחֶּיה ָאִמית ֲאִני ִעָּמִדי ֱא�ִהים ְוֵאין הּוא ֲאִני ֲאִני ִּכי ַעָּתה ְראּו .9

ם ְלַׁשֲעֵרי ֵמָהְלָאה ְוַהְׁשֵל� ָסחֹוב ִיָּקֵבר ֲחמֹור ְקבּוַרת .10  יט פסוק כב פרק ירמיהו: ְירּוָׁשָלִ

 ג פסוק כ פרק ב מלכים: ָגדֹול ְּבִכי ִחְזִקָּיהּו ַוֵּיְבּךְ  ָעִׂשיִתי ְּבֵעיֶני� ְוַהּטֹוב ָׁשֵלם ּוְבֵלָבב ֶּבֱאֶמת ְלָפֶני� ִהְתַהַּלְכִּתי ֲאֶׁשר ֵאת ָנא ְזָכר ה' ָאָּנה .11

 ח פסוק כ פרק ב מלכים: ה' ֵּבית ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ְוָעִליִתי ִלי ה' ִיְרָּפא ִּכי אֹות ָמה ְיַׁשְעָיהּו ֶאל ִחְזִקָּיהּו ַוֹּיאֶמר .12

 יח פסוק כ פרק ב מלכים: ָּבֶבל ֶמֶל� ְּבֵהיַכל ָסִריִסים ְוָהיּו ִיָּקחּו  ּתֹוִליד ֲאֶׁשר ִמְּמ� ֵיְצאּו ֲאֶׁשר ּוִמָּבֶני� .13

 �א ְּבאֹוְצֹרָתיו ִנְמָצא ֲאֶׁשר ָּכל ְוֵאת ֵּכָליו ֵּבית ְוֵאת ַהּטֹוב ֶׁשֶמן ְוֵאת ַהְּבָׂשִמים ְוֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהֶּכֶסף ֶאת ְנֹכֹתה ֵּבית ָּכל ֶאת ַוַּיְרֵאם ִחְזִקָּיהּו ֲעֵליֶהם ַוִּיְׁשַמע .14
 יג פסוק כ פרק ב מלכים: ֶמְמַׁשְלּתוֹ  ּוְבָכל ְּבֵביתוֹ  ִחְזִקָּיהּו ֶהְרָאם �א ֲאֶׁשר ָדָבר ָהָיה

 כח פסוק לג פרק דברים: ָטל ַיַעְרפּו ָׁשָמיו ַאף ְוִתירֹוׁש ָּדָגן ֶאֶרץ ֶאל ַיֲעֹקב ֵעין ָּבָדד ֶּבַטח ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשֹּכן .15

 א פסוק א פרק איכה: ָלַמס ָהְיָתה ַּבְּמִדינֹות ָׂשָרִתי ַבּגֹוִים ַרָּבִתי ְּכַאְלָמָנה ָהְיָתה ָעם ַרָּבִתי ָהִעיר ָבָדד ָיְׁשָבה ֵאיָכה .16

 ב פסוק א פרק איכה: ְלֹאְיִבים ָלּה ָהיּו ָבּה ָּבְגדּו ֵרֶעיהָ  ָּכל ֹאֲהֶביהָ  ִמָּכל ְמַנֵחם ָלּה ֵאין ֶלֱחָיּה ַעל ְוִדְמָעָתּה ַּבַּלְיָלה ִתְבֶּכה ָּבכוֹ  .17

 א פסוק יד פרק במדבר: ַההּוא ַּבַּלְיָלה ָהָעם ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ַוִּיְּתנּו ָהֵעָדה ָּכל ַוִּתָּׂשא .18

 ח פסוק א פרק יואל: ְנעּוֶריהָ  ַּבַעל ַעל ַׂשק ֲחגַֻרת ִּכְבתּוָלה ֱאִלי .19

 ה פסוק א פרק איכה: ָצר ִלְפֵני ְׁשִבי ָהְלכּו עֹוָלֶליהָ  ְּפָׁשֶעיהָ  ֹרב ַעל הֹוָגּה ה' ִּכי ָׁשלּו ֹאְיֶביהָ  ְלֹראׁש ָצֶריהָ  ָהיּו .20

 כג פסוק ח פרק ישעיהו: ַהּגֹוִים ְּגִליל ַהַּיְרֵּדן ֵעֶבר ַהָּים ֶּדֶר� ִהְכִּביד ְוָהַאֲחרֹון ַנְפָּתִלי ְוַאְרָצה ְזֻבלּון ַאְרָצה ֵהַקל ָהִראׁשֹון ָּכֵעת ָלּה מּוָצק ַלֲאֶׁשר מּוָעף �א ִּכי .21

 יב פסוק א פרק איכה: ַאּפוֹ  ֲחרֹון ְּביֹום ה' הֹוָגה ֲאֶׁשר ִלי עֹוַלל ֲאֶׁשר ְּכַמְכֹאִבי ַמְכאֹוב ֵיׁש ִאם ּוְראּו ַהִּביטּו ֶדֶר� ֹעְבֵרי ָּכל ֲאֵליֶכם לֹוא .22

 כד פסוק יט פרק בראשית: ַהָּׁשָמִים ִמן ה' ֵמֵאת ָוֵאׁש ָּגְפִרית ֲעֹמָרה ְוַעל ְסֹדם ַעל ִהְמִטיר ה'וַ  .23

 יג פסוק א פרק איכה: ָּדָוה ַהּיֹום ָּכל ֹׁשֵמָמה ְנָתַנִני ָאחֹור ֱהִׁשיַבִני ְלַרְגַלי ֶרֶׁשת ָּפַרׂש ַוִּיְרֶּדָּנה ְּבַעְצֹמַתי ֵאׁש ָׁשַלח ִמָּמרֹום .24

 ו פסוק ד פרק איכה: ָיָדִים ָבּה ָחלּו ְו�א ָרַגע ְכמוֹ  ַהֲהפּוָכה ְסֹדם ֵמַחַּטאת ַעִּמי ַּבת ֲעֹון ַוִּיְגַּדל .25

 מט פסוק טז פרק יחזקאל: ֶהֱחִזיָקה �א ְוֶאְביֹון ָעִני ְוַיד ְוִלְבנֹוֶתיהָ  ָלּה ָהָיה ַהְׁשֵקט ְוַׁשְלַות ֶלֶחם ִׂשְבַעת ָּגאֹון ֲאחֹוֵת� ְסֹדם ֲעֹון ָהָיה ֶזה ִהֵּנה .26

 י פסוק ד פרק איכה: ַעִּמי ַּבת ְּבֶׁשֶבר ָלמוֹ  ְלָברֹות ָהיּו ַיְלֵדיֶהן ִּבְּׁשלּו ַרֲחָמִנּיֹות ָנִׁשים ְיֵדי .27

 טו פסוק א פרק איכה :ְיהּוָדה ַּבת ִלְבתּוַלת ֲאֹדָני ָּדַר� ַּגת ַּבחּוָרי ִלְׁשֹּבר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְּבִקְרִּבי ֲאֹדָני ַאִּביַרי ָכל ִסָּלה .28

 טז פסוק ב פרק איכה: ָרִאינּו ָמָצאנּו ֶׁשִּקִּוינֻהּו ַהּיֹום ֶזה ַא� ִּבָּלְענּו ָאְמרּו ֵׁשן ַוַּיַחְרקּו ָׁשְרקּו אֹוְיַבִי� ָּכל ִּפיֶהם ָעַלִי� ָּפצּו .29

 ד פסוק יד פרק תהלים: ָקָראּו �א ה' ֶלֶחם ָאְכלּו ַעִּמי ֹאְכֵלי ָאֶון ֹּפֲעֵלי ָּכל ָיְדעּו ֲה�א .30

  
 

I Discussion of why certain other (sinful) kings of יהודה weren’t reckoned on our list 

a יהויקים (vv. 1-7, 10) 

b אחז (vv. 8-9) 

i Tangential discussion of the consequences of חזקיה’s behavior (vv. 11-14) 

II Aggadic  excursus on several verses in מגילת איכה (vv. 15-30) 

  


