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ב/נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד. 1   

 רבי השיב היום באותו תנא וטמאוהו זו כעכנא דברים שהקיפו שמואל אמר יהודה רב אמר עכנאי מאי עכנאי של תנור הוא וזה
 ואמרי אמה מאה ממקומו חרוב נעקר יוכיח זה חרוב כמותי הלכה אם להם אמר הימנו קיבלו ולא שבעולם תשובות כל אליעזר

 חוץ ננעלים השערים כל אבא אבי מבית מקובלני כך ליה אמרה ידעת מנא לה אמר דשכיב גמליאל רבן מבית שיפורא נפק ...
.  אונאה משערי  

 . רש"י על ב"מ נט א.2
 יו.להכניס זנבו אצל פנחש, דרכו לעשות בעגולה  -עכנאי 

 אור החיים על בראשית פרק ג פסוק ו  . 3
שהוא  בריה בעולם שבראה ה' להבחין בה אהבת ברואיווראיתי לתת טוב טעם כי אין כל כך אשמה על חוה כי לא חשבה שיש  

אבל אם היתה יודעת  ...ישנה לבריה זו בעולם לנסותהוהיא האשה העניה לא עלה בדעתה כי ...הנחש שנתלבש בו השטן
  או אם היה לה טעימת העץ באיסור ולא היתה טועמת לא היתה שולחת ידיה לאכול: כי ברא ה' שטן לנסות ידידיוכידיעתנו 

מדרש תהילים מזמור צב  א.3 .  
. רבי אליעזר רבי יהושע בן קרחא אומר, מן האילן שנחבאו תחתיו לקחו עלים ותפרו, שנאמר )בראשית ג, ז( ויתפרו עלה תאנה

אומר, מן העור שנפשט הנחש עשה הקב"ה כתנות כבוד לו ולעזרו, שנאמר )שם, כא( ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור 
 .וילבישם

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נט/ב  . 4
ישראל היו מזדמנין ואחד מ רבי שמעון בן מנסיא אומר חבל על שמש גדול שאבד מן העולם שאלמלא )לא( נתקלל נחש כל אחד

 .לו שני נחשים טובים אחד משגרו לצפון ואחד משגרו לדרום להביא לו סנדלבונים טובים ואבנים טובות ומרגליות 
 .  ישעיה כז א5

הּוא ִיְפֹקד  ּיֹום הַּ ל  ה')א( בַּ ִרחַּ ְועַּ ש בָּ ן נָּחָּ ל ִלְויָּתָּ ה עַּ קָּ ֲחזָּ ְגדֹולָּה ְוהַּ ה ְוהַּ שָּ קָּ ְרבֹו הַּ ּיָּם:ְבחַּ ִנין ֲאֶשר בַּ תַּ ג ֶאת הַּ רַּ לָּתֹון ְוהָּ ש ֲעקַּ ן נָּחָּ תָּ   ִלְויָּ
 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עה/א  .6

 .ואמר רבה א"ר יוחנן עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן 
  פרשת מקץ -ספר קול שמחה  . 7

'משיח'. כי משיח בן יוסף הכנה למשיח בן דוד. 'איש אשר כמוני'  יח. כי נחש ינחש איש אשר כמוני )מ"ד טו(. 'נחש' גימטריא
 הוא משיח בן יוסף יביא את משיח בן דוד. וזהו 'נחש ינחש'. והבן:

 תלמוד בבלי מסכת בכורות דף לח/ב  . 8
 .חלזון הוא נחש 

 טוהר / עמוד כא ערפלי.  9
היקום כולו. כדי  ואתכל החי  אתהכל,  את משמידיםגמור, מתדמה בדעתם שהיו  חופש, שאם יותן להם צדיקיםישנם  ...

שנתן עיניו מיד נשרף, מפני שהם אינם יכולים להסתגל לשפלותה של הבריאה  מקוםשיחודש הכל בצורה יותר מעולה, ובכל 
מהשלימות המוחלטת  חוץעומק הגבורה של שלהבת הקדושה שבהם, שאינם סובלים כל דבר  מפני הוא, וכל זה מוגבלתה

הנשמה החוש העליון של מורח ודאין.  באור, ומתגלה וצדקה משפט, חסדזה יצא כל חום הזריזות של  קודשהאלהית. ומאש 
גדי  עם, ונמר כבש  עםאזור מתניו, והאמונה אזור חלציו, וגר זאב  צדק והיה, רשעבשבט פיו, וברוח שפתיו ימית  ארץוהיכה 

 ירבץ, כשיופיע משיח, נחש דקדושה.  
 רמז תתכח  -פרק פ  -ילקוט שמעוני תהלים ( 11)
ואית דאמרי משמיה דרבי שמלאי אמרו ישראל לפני הקב"ה רבש"ע בזכות שלש דמעות שהוריד עשו מעיניו השלטתו מסוף  

 …העולם ועד סופו ונתת לו שלום בעולם הזה
 


