יום בוער כתנור
 .1רש"י על ב"מ נט א.
עכנאי  -נחש ,דרכו לעשות בעגולה להכניס זנבו אצל פיו.
1א .ספר קול שמחה  -פרשת מקץ
יח .כי נחש ינחש איש אשר כמוני (מ"ד טו)' .נחש' גימטריא 'משיח' .כי משיח בן יוסף הכנה למשיח בן דוד' .איש אשר כמוני'
הוא משיח בן יוסף יביא את משיח בן דוד .וזהו 'נחש ינחש' .והבן:
1ב .ילקוט שמעוני שמות  -פרק כ  -רמז ש
רבי נתן אומר מנין אתה אומר שהראה המקום לאברהם אבינו גיהנם  ...שנאמר "והנה תנור עשן" -זה גיהנם שנאמר הנה יום
בא בוער כתנור.
1ג .ילקוט שמעוני בראשית  -פרק טו  -המשך רמז עו
ר' זעירא אמר לא נבראו הללו אלא עצים לגיהנם שנאמר והנה תנור עשן ואין תנור אלא גיהנם שנאמר נאם ה' אשר אור לו
בציון ותנור לו בירושלם.
1ד .תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יט/א
נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים ותנא דבי רבי ישמעאל אשר אור לו בציון זו גיהנם ותנור לו בירושלים זו פתחה של גיהנם.

 .2תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח/ב
אמר עולא ייתי ולא איחמיניה וכן אמר [רבה] ייתי ולא איחמיניה רב יוסף אמר ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה ...
2א .ספר מלאכי פרק ג
(יט) כִּ י ִּהנֵּה הַ ּיוֹם בָּ א בֹעֵּ ר ַכ ַתנּור וְ הָּ יּו כָּל זֵּ ִּדים וְ כָּל עֹשֵּ ה ִּר ְשעָּ ה ַקש וְ לִּ הַ ט אֹתָּ ם הַ ּיוֹם הַ בָּ א ָאמַ ר ה' ְצבָּ א-וֹת אֲ ֶׁשר ֹלא ַי ֲעזֹב לָּהֶׁ ם
ש ֶֹׁרש וְ עָּ נָּף:
2ב .בתי מדרשות חלק ב  -מדרש אותיות רבי עקיבא השלם נוסח א  -אות נ
כי הנה יום בא זה יום הדין הגדול בוער כתנור זה גיהנם שנמשלה בתנור .
2ג .תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ח/ב
רבי שמעון בן לקיש אמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים
נידונין בה שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש וגו' ולא עוד אלא שמתעדנין בה ...
 .3בבא בתרא טז ,א
אילה זו רחמה צר בשעה שכורעת ללדת אני מזמין לה דרקון שמכישה בבית הרחם ומתרפה ממולדה .ואלמלי מקדים רגע אחד
או מאחר רגע אחד מיד מתה .בין רגע לרגע לא נתחלף לי בין איוב לאויב נתחלף לי? [איוב] ל.א בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל
(וכתיב כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב) .אמר רבא מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו .
 .4מדרש רבה בראשית פרשה מד פסקה כא
 ...א"ל במה אתה רוצה שירדו בניך בגיהנם או במלכיות ר' חנינא בר פפא אמר אברהם ברר לו את המלכיות רבי יודן ור' אידי
ור' חמא בר חנינא אמרו אברהם ברר גיהנם והקב"ה ברר לו את המלכיות ...
4א .ספר שמואל ב פרק כד
(יב) הָּ לוְֹך וְ ִּדבַ ְר ָּת אֶׁ ל ָּדוִּ ד כֹה ָאמַ ר יְ דֹוָּ ד ָּשלש ָאנֹכִּ י נוֹטֵּ ל עָּ לֶׁיָך בְ חַ ר לְ ָך ַאחַ ת ֵּמהֶׁ ם וְ אֶׁ ע ֱֶׁשה לְָּך:
לשה חֳ ָּד ִּשים נ ְסָך לִּ פְ נֵּי צָּ ֶׁריָך וְ הּוא ר ְֹדפֶׁ ָך וְ ִּאם הֱ יוֹת
ַארצֶׁ ָך ִּאם ְש ָּ
(יג ) וַ ָּּיבֹא גָּד אֶׁ ל ָּדוִּ ד וַ ַּיגֶׁד ל ֹו וַ ּיֹאמֶׁ ר ל ֹו הֲ תָּ בוֹא לְ ָך שֶׁ בַ ע ָּש ִּנים ָּרעָּ ב בְ ְ
ַארצֶׁ ָך עַ ָּתה ַדע ְּוראֵּ ה מָּ ה אָּ ִּשיב שֹלְ ִּחי ָּדבָּ ר:
ְשלשֶׁ ת י ִָּּמים ֶׁדבֶׁ ר בְ ְ
ָאדם ַאל אֶׁ ֹפלָּה:
ּוביַד ָּ
{רחֲ מָּ יו} ְ
(יד) וַ ּיֹאמֶׁ ר ָּדוִּ ד אֶׁ ל גָּד צַ ר לִּ י ְמאֹד נִּפְ לָּה נָּא בְ יַד יְ דֹוָּ ד כִּ י ַרבִּ ים ַרחֲ מָּ ו ַ
 .5תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צז/ב
רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין ואם לאו אין נגאלין אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין
אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב .
5א .מדרש רבה דברים פרשה ה פסקה ה
ר' אליעזר אומר במקום שיש דין אין דין ובמקום שאין דין יש דין ומהו כן אלא אמר ר"א אם נעשה הדין למטה אין הדין נעשה
למעלה ואם לא נעשה הדין למטה הדין נעשה למעלה:
 .6תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה/ב
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר מלמד
שכולן שקולים כאחת אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו מלמד שבלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו
שכב עמה תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר
עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבא חטא זה לידו אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פילגש אביו עלבון אמו תבע אמר
אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי עמד ובלבל את מצעה אחרים אומרים שתי מצעות בלבל
אחת של שכינה ואחת של אביו והיינו דכתיב אז חללת יצועי עלה (אל תקרי יצועי אלא יצועיי) כתנאי פחז כמים אל תותר.
6א .עין איה שבת ב
ואם איזה רוח עבר ,וע"י איזה סכסוך פנימי נתכווץ מעט אורו של ישראל מהופיע בכל עוזו בבית פנימה ,הנה ליקוי אור זה
מגיע לנו ממרחקים בתור פגימה גדולה ורבתי ערך…ודקא כאילו שכב עם בלהה .אמנם בחפצינו לתאר את ערכו של ראובן ע"פ
זאת המידה ,עלינו לשוב לאחור ע"פ אור הדרש שבתורה שבע"פ ,שהשירה לנו תורה ברישומיה הנאמנים ,עד שכל האומר ראובן
חטא אינו אלא טועה…
 .7ערפלי טוהר  /עמוד כא
 ...ישנם צדיקים ,שאם יותן להם חופש גמור ,מתדמה בדעתם שהיו משמידים את הכל ,את כל החי ואת היקום כולו .כדי
שיחודש הכל בצורה יותר מעולה ,ובכל מקום שנתן עיניו מיד נשרף ,מפני שהם אינם יכולים להסתגל לשפלותה של הבריאה
המוגבלת ,וכל זה הוא מפני עומק הגבורה של שלהבת הקדושה שבהם ,שאינם סובלים כל דבר חוץ מהשלימות המוחלטת
האלהית .ומאש קודש זה יצא כל חום הזריזות של חסד ,משפט וצדקה ,ומתגלה באור הנשמה החוש העליון של מורח ודאין.
והיכה ארץ בשבט פיו ,וברוח שפתיו ימית רשע ,והיה צדק אזור מתניו ,והאמונה אזור חלציו ,וגר זאב עם כבש ,ונמר עם גדי
ירבץ ,כשיופיע משיח ,נחש דקדושה.

