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26.1.2 

3b (איכא דמתני להא דר' יצחק אהא)  4b (הקב"ה עושה לפנים משורת הדין)  

 

 :ֲעֹבֵתימוֹ  ּנּוִמּמֶ  ַנְׁשִליָכהוְ  מֹוְסרֹוֵתימוֹ  ֶאת ָקהְנַנְּת  :ְמִׁשיחוֹ  ְוַעל ה' ַעל ָיַחד נֹוְסדּו ְורֹוְזִנים ֶאֶרץ ַמְלֵכי ִיְתַיְּצבּו: ִריק ֶיְהּגּו ּוְלֻאִּמים גֹוִים ָרְגׁשּו ָלָּמה . 1
 ד- ,אב תהלים :ָלמוֹ  ִיְלַעג ֲאֹדָני ִיְׂשָחק ַּבָּׁשַמִים יֹוֵׁשב

  כו, קד תהלים :ּבוֹ  ְלַׂשֶחק ָיַצְרּתָ  ֶזה ִלְוָיָתן ְיַהֵּלכּון ֳאִנּיֹות ָׁשם . 2

  יב, כב ישעיהו :ָׂשק ְוַלֲחֹגר ּוְלָקְרָחה ּוְלִמְסֵּפד ִלְבִכי ַההּוא ַּבּיֹום ְצָבאֹות ה' ֲאֹדָני ַוִּיְקָרא . 3

ם ֶאְׁשָּכֵח� ִאם . 4 ם ֶאת ַאֲעֶלה �א ִאם ֶאְזְּכֵרִכי �א ִאם ְלִחִּכי ְלׁשֹוִני ִּתְדַּבק :ְיִמיִני ִּתְׁשַּכח ְירּוָׁשָלִ  ו- ה, קלז הליםת :ִׂשְמָחִתי ֹראׁש לעַ  ְירּוָׁשַלִ

  יד, מב ישעיהו :ָיַחד ְוֶאְׁשַאף ֶאֹּׁשם ֶאְפֶעה ַּכּיֹוֵלָדה ֶאְתַאָּפק ַאֲחִריׁש ֵמעֹוָלם ֶהֱחֵׁשיִתי . 5

  ט, כח ישעיהו :ִמָּׁשָדִים ַעִּתיֵקי ֵמָחָלב ְּגמּוֵלי ְׁשמּוָעה ָיִבין ִמי ְוֶאת ֵדָעה יֹוֶרה ִמי ֶאת . 6

  יח, סח תהלים :ַּבֹּקֶדׁש ִסיַני ָבם ֲאֹדָני ִׁשְנָאן ַאְלֵפי ִרֹּבַתִים ֱא�ִהים ֶרֶכב . 7

  ט, מב תהלים :ַחָּיי ְלֵאל ְּתִפָּלה ִעִּמי ִׁשירוֹ  ּוַבַּלְיָלה ַחְסּדוֹ  ה' ְיַצֶּוה יֹוָמם . 8

  ד, ל איוב :ַלְחָמם ְרָתִמים ְוֹׁשֶרׁש ִׂשיחַ  ֲעֵלי ַמּלּוחַ  ַהֹּקְטִפים . 9

  יד, א חבקוק :ּבוֹ  ֹמֵׁשל �א ְּכֶרֶמׂש ַהָּים ִּכְדֵגי ָאָדם ַוַּתֲעֶׂשה . 10

  ה, כב משלי :ֵמֶהם ִיְרַחק ַנְפׁשוֹ  ׁשֹוֵמר ִעֵּקׁש ְּבֶדֶר� ַּפִחים ִצִּנים . 11

  יט, ג לאכימ :ְוָעָנף ֶרׁשׁשֹ  ָלֶהם ַיֲעֹזב �א ֲאֶׁשר תְצָבאוֹ  ה' ָאַמר ַהָּבא ַהּיֹום ֹאָתם ְוִלַהט ַקׁש ִרְׁשָעה ֹעֵׂשה ְוָכל ֵזִדים ָכל ְוָהיּו ַּכַּתּנּור ֹּבֵער ָּבא ַהּיֹום ִהֵּנה ִּכי . 12

  כ, ג מלאכי :ַמְרֵּבק ְּכֶעְגֵלי ּוִפְׁשֶּתם ִויָצאֶתם ִּבְכָנֶפיהָ  ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש ְׁשִמי ִיְרֵאי ָלֶכם ְוָזְרָחה . 13

  כג, לז איוב :ְיַעֶּנה �א ְצָדָקה ְוֹרב ּוִמְׁשָּפט ֹכחַ  ַׂשִּגיא ְמָצאנֻהּו �א ַׁשַּדי . 14

  ה, קמז תהלים :ִמְסָּפר ֵאין ִלְתבּוָנתוֹ  ֹּכחַ  ְוַרב ֲאדֹוֵנינּו ָּגדֹול . 15

  ו, טו שמות :אֹוֵיב ִּתְרַעץ ה' ְיִמיְנ� ַּבֹּכחַ  ֶנְאָּדִרי ה' ְיִמיְנ� . 16

  ד, כז ישעיהו :ָּיַחד ֲאִציֶתָּנה ָבּה ֶאְפְׂשָעה ַּבִּמְלָחָמה ַׁשִית ָׁשִמיר ִיְּתֵנִני ִמי ִלי ֵאין ֵחָמה . 17

  ב, א נחום :ְלֹאְיָביו הּוא ְונֹוֵטר ְלָצָריו ה' ֹנֵקם ֵחָמה ּוַבַעל ה' ֹנֵקם ה' ְוֹנֵקם ַקּנֹוא ֵאל . 18

ם ַעל ַהָּבִאים ַהּגֹוִים ָּכל ֶאת ְלַהְׁשִמיד ֲאַבֵּקׁש ַההּוא ַּבּיֹום ְוָהָיה . 19   ט, יב זכריה :ְירּוָׁשָלִ

  כד, ל איוב :ׁשּועַ  ָלֶהן ְּבִפידוֹ  ִאם ָיד ִיְׁשַלח ְבִעי �א ַא� . 20

  לב, כא יחזקאל : ּוְנַתִּתיו ַהִּמְׁשָּפט לוֹ  ֲאֶׁשר ֹּבא ַעד ָהָיה �א ֹזאת ַּגם ֲאִׂשיֶמָּנה ַעָּוה ַעָּוה ַעָּוה . 21

  יג, ז הושע :ְּכָזִבים ָעַלי ִּדְּברּו ְוֵהָּמה ֶאְפֵּדם ְוָאֹנִכי ִבי ָפְׁשעּו ִּכי ָלֶהם ֹׁשד ִמֶּמִּני ָנְדדּו ִּכי ָלֶהם אֹוי . 22

  טו, ז הושע :ָרע ְיַחְּׁשבּו ְוֵאַלי ְזרֹוֹעָתם ִחַּזְקִּתי ִיַּסְרִּתי ַוֲאִני . 23

  ב, ג עמוס :ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָּכל ֵאת ֲעֵליֶכם ֶאְפֹקד ֵּכן ַעל ָהֲאָדָמה ִמְׁשְּפחֹות ִמֹּכל ָיַדְעִּתי ֶאְתֶכם ַרק . 24

  כה, יח ראשיתב :ִמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה א� ָהָאֶרץ ָּכל ֲהֹׁשֵפט ָּל� ָחִלָלה ָּכָרָׁשע ַכַּצִּדיק ְוָהָיה ָרָׁשע ִעם ַצִּדיק ְלָהִמית ַהֶּזה ַּכָּדָבר ֵמֲעֹׂשת ְּל� ָחִלָלה . 25

  ח, כא יחזקאל :ְוָרָׁשע ַצִּדיק ִמֵּמ� ְוִהְכַרִּתי ִמַּתְעָרּה ַחְרִּבי ְוהֹוֵצאִתי ֵאַלִי� ִהְנִני ה' ָאַמר ֹּכה ִיְׂשָרֵאל ְלַאְדַמת ְוָאַמְרּתָ  . 26

  ו, ט יחזקאל :ַהָּבִית ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַהְּזֵקִנים ָּבֲאָנִׁשים ַוָּיֵחּלּו ָּתֵחּלּו ּוִמִּמְקָּדִׁשי ִּתַּגׁשּו ַאל ַהָּתו ָעָליו ֲאֶׁשר ִאיׁש ָּכל ְוַעל ... . 27

  יב, ז תהלים :יֹום ְּבָכל ֹזֵעם ְוֵאל ַצִּדיק ׁשֹוֵפט ֱא�ִהים . 28

  ו, א נחום :ִמֶּמּנּו ִנְּתצּו ְוַהֻּצִרים ָכֵאׁש ִנְּתָכה ֲחָמתוֹ  ַאּפוֹ  ַּבֲחרֹון ָיקּום ּוִמי ַיֲעמֹוד ִמי ַזְעמוֹ  ִלְפֵני . 29

  טז, כד במדבר :ֵעיָנִים ּוְגלּוי ֹנֵפל ֶיֱחֶזה ַׁשַּדי ַמֲחֵזה ֶעְליֹון ַּדַעת ְוֹיֵדעַ  ֵאל ִאְמֵרי ֹׁשֵמעַ  ְנֻאם . 30

  ה, ו מיכה :ה' ִצְדקֹות ַּדַעת ְלַמַען ַהִּגְלָּגל ַעד ַהִּׁשִּטים ִמן ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֹאתוֹ  ָעָנה ּוֶמה מֹוָאב ֶמֶל� ָּבָלק ָּיַעץ ַמה ָנא ְזָכר ַעִּמי . 31

  ח, כג במדבר :ה' ָזַעם �א ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹּבה �א ֶאֹּקב ָמה . 32

  כ, כו ישעיהו :ָזַעם ַיֲעָבר ַעד ֶרַגע ִכְמַעט ֲחִבי ַּבֲעֶד� ְּדָלְת� ּוְסֹגר ַבֲחָדֶרי� ֹּבא ַעִּמי ֵל� . 33

  כו, יז משלי :ֹיֶׁשר ַעל ְנִדיִבים ְלַהּכֹות טֹוב �א ַלַּצִּדיק ֲענֹוׁש ַּגם . 34

  כג, כג משלי :ּוִביָנה ּומּוָסר ָחְכָמה ִּתְמֹּכר ְוַאל ְקֵנה ֱאֶמת . 35

  
I Continuation of אגדות (vv. 1-35)  

a end-of-days scenarios with the nations  

b the special relationship between הקב"ה and בנ"י 

c 'ה’s anger  

  


