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 דף יג 

 

 בין הארץ והמקום העליון

מה תשובה השיבתו ,  אמר רבן יוחנן בן זכאי

ל קול  הבת  שאמר,  רשענבוכדנצר    , בשעה 

ְלֶעְליֹון " ֶאַדֶמה  ב  עָּ ֳמֵתי  בָּ ַעל  ישעיהו  )"  ֶאֱעֶלה 

 י"ד(. י"ד

בן בנו    , רשע בן רשע  , יצתה בת קול ואמרה לו 

כולו   העולם  כל  שהמריד  הרשע  נמרוד  של 

אדם  .במלכותו   עליו  של  שנותיו    ? כמה 

שנה ָבֶהם "  ,שנאמר  ,שבעים  ְשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 

נָּה ים שָּ ְבעִׁ ְוָרְהָבם מֹוִנים ָשָנה  ְוִאם ִבְגבּוֹרת ְש   שִׁ

   י'(.   תהלים צ'" )ָעָמל ָוָאֶון ִכי ָגז ִחיש ַוָנֻעָפה 

מהלך חמש מאות   והלא מן הארץ עד לרקיע

מאות   .שנה חמש  מהלך  רקיע  של  ועוביו 

מהלך  .  שנה הכל  כל   שנה.  1000סך  בין  וכן 

כלומר כשם שעד רקיע ראשון עם  ,  רקיע ורקיע

שנה, כך עד כל רקיע והרקיע    1000הרקיע מהלך  

נמצא לכל שבעה רקיעים  שנה,    1000עצמו מהלך  

   .שנה  7000מהלך 

כלומר  ,  רגלי החיות  ,למעלה מהן חיות הקדש

פרסותיהן כולם  ,עובי  כנגד  כנגד  כלומר   ,7 

מהלך   שהם  סך  שנה.    7,000רקיעים  ונמצא 

מהלך   החיות וכן    שנה.  14,000הכל   קרסולי 

כולן מהלך  כנגד  הכל    7,000,  סך  ונמצא  שנה, 

, כנגד כולן  שוקי החיותוכן    שנה.  21,000מהלך  

מהלך   הכל  סך  רכובי  וכן    שנה.  28,000ונמצא 

לשוק,  החיות הסמוך  הירך  עצם  כנגד    ,הוא 

מהלך  ו,  כולן הכל  סך  וכן   שנה.  35,000נמצא 

  ,הוא עצם הקולית התקוע במתנים,  ירכי החיות

כולן   שנה.   42,000ונמצא סך הכל מהלך  ,  כנגד 

כולן וכן   כנגד  החיות  הכל  ,  גופי  סך  ונמצא 

כנגד  וכן    שנה.  49,000מהלך   החיות  צוארי 

מהלך  ,  כולן הכל  סך  וכן   שנה.  56,000ונמצא 

מצא סך הכל מהלך  ונ,  ראשי החיות כנגד כולן

ונמצא  ,  קרני החיות כנגד כולןוכן    שנה.  63,000

   שנה. 70,000סך הכל מהלך 

כבוד כסא  מהן  הכבוד    .למעלה  כסא  רגלי 

כולן   שנה.   77,000ונמצא סך הכל מהלך  ,  כנגד 

מהלך    סך הכל ונמצא  ,  כסא הכבוד כנגד כולן

   .שנה 84,000

עליהם שוכן  ונשא  רם  וקים  חי  אל   ,מלך 

ֶאַדֶמה "  ,אמרתואתה   ב  עָּ ֳמֵתי  בָּ ַעל  ֶאֱעֶלה 

ד ֶאל ַיְרְכֵתי בֹור"  "?ְלֶעְליֹון  "  ַאְך ֶאל ְשאֹול ּתּורָּ

 )ישעיה י"ד ט"ו(. 

 

 אין דורשים במרכבה ליחיד 

מבואר במשנתנו, שאין הרב דורש במרכבה,  

שלפניו,   יחידי  לתלמיד  לא  כן אף  אם  אלא 

, שלא  ומבין מדעתו   חכםאותו תלמיד,  היה  

לו   שיסביר  הרב  את  לשאול  נצרך  יהא 

בפירוש, כי אין דרך ארץ להסביר דברים אלו 

 בפירוש. 

חייא,  ו  רבי  ראשי   םמוסרי אבל  אמר  לו 

הפרשיותפרקים   התחלת  ביאור   כלומר 

 .בלבד

 , ראשי פרקים  םאין מוסרי,  אמר רבי זיראו 

דין  בית  לאב  דואג כן  ו   ,אלא  שלבו  מי  לכל 

ראשובקרבו   את  מיקל  אומרים  .  ואינו  ויש 

אלא   מוסרים  שתי  למי  שאין  את  בו  שיש 

ולבו דואג    שהוא אב בית דין המעלות הללו,  

 . בקרבו 

אמיו  רבי  מוסרי,  אמר  תורה  םאין  ,  סתרי 

מעשה   יצירה  ,המרכבהכגון  ומעשה    ,וספר 

וה בו   ות,בריית   ן בראשית,  שיש  למי  אלא 

דברים "חמשה  ים,  שִׁ ֲחמִׁ ים  .ַשר  נִׁ פָּ  . ּוְנשּוא 

ים .ְויֹוֵעץ שִׁ ַחש  .ַוֲחַכם ֲחרָּ  ג'(  ישעיהו ג' )" ּוְנבֹון לָּ

 

 למסור דברי תורה לנוכרי

אמי רבי  מוסרי,  אמר  תורה   םאין  דברי 

ּגֹוי  "  ,שנאמר,  לנכרי ְלָכל  ֵכן  ָעָשה  לֹא 

עּום  ים ַבל ְידָּ טִׁ ְשפָּ  כ'(.  תהלים קמ"ז" )ַהְללּוָיה ּומִׁ
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 עדיף ללמוד מעשה  

 מרכבה ממי שגדול יותר

כשרבי יוחנן אמר לרבי אלעזר, בוא ואלמדך  

לא  אלעזר,  רבי  לו  השיב  מרכבה,  במעשה 

 ולא הגעתי לדרגת לבו דואג. זקנתי, 

לאחר זמן, כשכבר הזקין רבי אלעזר, נפטר 

רבי יוחנן. ואמר לו רבי אסי לרבי  ]=נח נפשיה[  

 אלעזר, בוא ואלמדך במעשה מרכבה. 

אמר לו רבי אלעזר, אם הייתי זוכה, הייתי 

 לומד מרבי יוחנן רבך.

 

 עיקר מעשה מרכבה  

 שהקפידו חכמים שלא לדרשו 

מעשה   של  ברייתא  שונה  היה  יוסף  רב 

מרכבה, וזקני פומבדיתא היו שונים ברייתא  

 של מעשה בראשית.

בקשו הזקנים הללו מרב יוסף, שילמד אותם 

אותו  שילמדו  להם,  והשיב  מרכבה.  מעשה 

 תחילה מעשה בראשית. 

אמרו   בראשית,  מעשה  אותו  שלמדו  לאחר 

לו, שילמד אותם מעשה מרכבה. ואמר להם,  

שיש   שמבואר מרכבה,  מעשה  של  בברייתא 

שנינו   שכך  ללמדם,  ולא  הדברים,  להסתיר 

ְדַבש ְוָחָלב ַתַחת ֹנֶפת ִתֹטְפָנה ִשְפתֹוַתִיְך ַכָלה  "בה,  

ְלָבנֹוןְלשֹוֵנְך   ְכֵריַח  ַשְלֹמַתִיְך  )שה"ש  ְוֵריַח    י"א(,   ד'" 

המתוקי וחלב  םדברים  מעשה    ,מדבש  הם 

, ולא תוציאם בפיך לשונךו תחת  ייהמרכבה,  

 ללמדם.  

מהכתוב,   זאת  שדרשו  אמר,  אבהו  ורבי 

 משלי כ"ז" )ּוְמִחיר ָשֶדה ַעתּוִדיםְכָבִשים ִלְלבּוֶשָך  "

 ,של עולם  ]=סתרו[  כבשונו  םדברים שה  כ"ו(,

 ולא תגלם.  ,יהיו תחת לבושך

אמרו לו שאינם צריכים שילמד אותם הכל, 

ו, שיודעים כי חלק ממעשה מרכבה כבר למד

הפסוק,  עד  בברייתא  שנתבאר  מה  הם 

" ֲעֹמד ַעל ַרְגֶליָך ַוֲאַדֵבר ֹאָתְךַויֹאֶמר ֵאָלי ֶבן ָאָדם  "

 א'(.  יחזקאל ב' )

ל כלומר,   ,מעשה המרכבה  םה  םה  הםאמר 

שניתם כאן  עד  ש  ,אם  שניתם,  שני  הרבה 

"מקראות  ה ֵאֶרא  הקודמים,  ַחְשַמל וָּ ְכֵעין 

ֵאש   ּוְלָמְעָלה ְכַמְרֵאה  ָמְתָניו  ִמַמְרֵאה  ָסִביב  ָלה  ֵבית 

לֹו   ְוֹנַגה  ֵאש  ְכַמְרֵאה  ָרִאיִתי  ּוְלַמָטה  ָמְתָניו  ּוִמַמְרֵאה 

ֲאֶשר ִיְהֶיה ֶבָעָנן ְביֹום ַהֶּגֶשם  ְכַמְרֵאה ַהֶקֶשת    .ָסִביב

ְרֶאה  ָואֶ   ה'ֵכן ַמְרֵאה ַהֹנַגה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְדמּות ְכבֹוד  

ְמַדֵבר קֹול  ָוֶאְשַמע  ָפַני  ַעל  שהקפידו   ",ָוֶאֹפל  הם 

שה מלדורשם,  חכמים   םמדברי  םעליהם 

, ומאחר ששנו ביאור  בצורת שכינה ומראהו

 הכתובים הללו, כבר שנו מעשה מרכבה.

ומבואר שנחלקו חכמים, היכן מתחיל עיקר  

מלדרשו.  חכמים  שהקפידו  מרכבה  מעשה 

מהמילה , כל שני הפסוקים הללו,  לדעת רבי

ֵאֶרא" מרכבה. וָּ מעשה  עיקר  הוא  ואילך   "

יצחק בי  הוא  ולדעת  מרכבה  מעשה  עיקר   ,

 " ואילך. ַחְשַמל"מהמילה 

הפרשה   כל  שאת  אומרים  עיקר יש  עד 

ועיקר .  מותר לדרוש בפירושמעשה מרכבה  

 .ראשי פרקים בלבדמוסרים  מעשה מרכבה 

הפרשה   כל  שאת  אומרים  עיקר עד  ויש 

. מוסרים ראשי פרקים בלבדמעשה מרכבה  

אם  אין מוסרים כלל, וועיקר מעשה מרכבה 

 , ואם לא לא.מבין מדעתו , הוא חכם

 
 הלומד מעשה מרכבה  

 קודם שהגיע זמנו נשרף 

ללמוד  רשאי  לכך,  שראוי  שמי  נתבאר, 

 " של מעשה מרכבה.ַחְשַמלולדרוש ביאור "

עלול להינזק.  אמנם, מי שלא הגיע זמנו לכך,  

ב ארע  ינוקאוכן  שאותו  ביאור ,  והבין    דרש 

 .ויצאה אש ואכלה אותו ", ַחְשַמל "

 

 חנניה בן חזקיה עשה 

 שלא גנזו ספר יחזקאל 

 .יישב סתירות שהיו בו . א

, ברם זכור אותו האיש לטוב,  אמר רב יהודה
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שמו חזקיה  בן  הוא,  וחנניה  נגנז   ,אלמלא 

יחזקאל סותרי,  ספר  דבריו  דברי    םשהיו 

ב  , תורה דברים  בסופו  קרבנות  הלכות  שיש 

תורה   ם שסותרי לגנזו.    דברי  עשהורצו   ?מה 

צורך הדלקת  ל  העלו לו שלוש מאות גרבי שמן 

בעלייהו נרות,   כל ודרשו   ,ישב  את  ויישב   ,

  הקושיות.

מאש .  ב רבים  שישרפו  לחוש  שאין  אמר 

 . חשמל

קורא בבית רבו  שהיה    ,תינוק אחדמעשה ב

יחזקאל בחשמלהיה  ו  ,בספר  לדרוש  ,  מבין 

וביקשו    ,ושרפתו   ,מחשמל  ויצאה אש  ,מהו

יחזקאל ספר  להם.  לגנוז  בן    אמר  חנניה 

   .הכל חכמים הן וכי  ,אם זה חכם ,חזקיה

 

 " ַחְשַמל "

ָוֵאֶרא  במעשה מרכבה שראה יחזקאל אמר, "

 " ונחלקו חכמים מהו חשמל. ְכֵעין ַחְשַמל

יהודהלדברי   לרב  הכוונה  אש ,  חיות 

בדיבורם  ממללות אש  שיוצא  חיות  כלומר   ,

 אש. כלומר מדברות והרי הם ממללות 

ששנו מתניתא  וב לחיות  שהכוונה  עתים , 

בשעה .  עתים ממללות  כלומר שותקות,  חשות

,  חשותקדוש ברוך הוא,  שהדיבור יוצא מפי ה

קדוש ברוך  ובשעה שאין הדיבור יוצא מפי ה

  .ממללות הוא,

 

צֹוא " קְוַהַחּיֹות רָּ זָּ שֹוב ְכַמְרֵאה ַהבָּ  " וָּ

ָושֹוב" והשבה,  ָרצֹוא  הוצאה  לשון  הוא   ,"

גבי החיות הללו נטוי רקיע, המבדיל  שמעל 

בינן ובין השכינה, והן מוציאות ראשן מתחת  

ומכניסות   חוזרות  ומיד  מעלה,  לצד  הרקיע 

אותן ממורא השכינה, ועושות זו במהירות,  

 כריצה ושיבה של להב היוצא מפי הבזק.

יהודהואמר   מפי    ]=אש[   כאור ,  רב  היוצא 

  .בו אבנים לסיד םהכבשן ששורפי

כאור היוצא מבין ,  אמר רבי יוסי בר חנינאו

  .החרסים

 

 גידל את נבוכדנצר שיפלו 

 ישראל ביד מלך גדול

המרכבה את  יחזקאל  אותה כשראה  ראה   ,

מהצפון  "באה  שנאמר,  רּוַח    ָוֵאֶרא.  ְוִהֵנה 

ְסָעָרה ָבָאה ִמן ַהָצפֹון ָעָנן ָּגדֹול ְוֵאש ִמְתַלַקַחת  

ִמתֹוְך   ַהַחְשַמל  ְכֵעין  ּוִמתֹוָכה  ָסִביב  לֹו  ְוֹנַגה 

לבבל".  ָהֵאש צפון, והכוונה  בצד  שהיא   ,

)ירמיה  "  ִמָצפֹון ִתָפַתח ָהָרָעהשעליה שנאמר "

 א' י"ד(. 

אמר  ו יהודה  רב  לכך ש   ,רבאמר  הסיבה 

לכבוש את כל העולם כולו  כדי  ,  שהלך לבבל

 .  תחת נבוכדנצר הרשע

כדי למה רצה למסור בידו את כל העולם?  ו

ביד אומה   ,אומות העולם  שלא יאמרו ,  לגדלו 

  .את בניו דוש ברוך הוא  שפלה מסר הק

כך   הקועל  הוא,  אמר  ברוך  לי דוש  גרם  מי 

פסילים לעובדי  שמש  בידם    , שאהיה  לסייע 

  ם ה  ,של ישראל  םעונותיהלכבוש את העולם,  

  .גרמו לי

 

 מלאך אחד שהוא עומד  

 בארץ וראשו מגיע אצל החיות

לדברי רבי אלעזר, בין המלאכים שבמרכבה,  

וראשו  בארץ,  עומד  שהוא  אחד,  מלאך  יש 

ְוִהֵנה  מגיע אצל החיות, שכך אמר יחזקאל, "

 ". אֹוַפן ֶאָחד ָבָאֶרץ ֵאֶצל ַהַחיֹות

שנו   סנדלפון ובמתניתא  הגבוה  ,  ששמו 

ועומד אחורי  ,  מחברו מהלך חמש מאות שנה

  .וקושר כתרים לקונו ,  המרכבה

ולא שהמלאך הזה קושר בעצמו את הכתרים  

אלא   שםלקונו,  הכתר,    שאומר  והכתר  על 

בראשו  ויושב  מעצמו  המלאך ,  הולך  שהרי 

, כמבואר בכתוב  אינו יודע היכן מקום קונו 

ַוִתָשֵאִני רּוַח ָוֶאְשַמע ַאֲחַרי  "ים,  שהמלאכים אומר
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 דף יג    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

יחזקאל  )"  ִמְמקֹומֹו  ה'ָברּוְך ְכבֹוד  קֹול ַרַעש ָּגדֹול  

מקומו,  י"ב(,    ג' היכן  יודעים  אינם  כלומר 

 ואומרים היכן שמקומו הרי הוא ברוך.  

 

 ישעיה ויחזקאל 

כל  הרבה  פירש  המרכבה,  ראה  כשיחזקאל 

הוא   שגם  וישעיה,  שראה.  עליו מה  שרתה 

שנאמר,   כמו  המרכבה,  את  וראה  שכינה 

ֲאֹדָני  " ֶאת  ָוֶאְרֶאה  ֻעִזָיהּו  ַהֶמֶלְך  מֹות  ִבְשַנת 

ֶאת   ְמֵלִאים  ְושּוָליו  ְוִנָשא  ָרם  ִכֵסא  ַעל  ֹיֵשב 

א'(,  "  ַהֵהיָכל ו'  הדברים  )ישעיה  פירש  לא 

 כיחזקאל.

רבא,   כך  על  ראה  ואמר  יחזקאל  כל שראה 

חזקאל דומה לבן כפר שראה אלא י ,  ישעיה

, שכל מה שרואה, דבר חידוש הוא  את המלך

הכל,   ומספר  כרך  אצלו,  לבן  דומה  וישעיה 

המלך את  רגילים  שראה  שרואה  שדברים   ,

 אצלו, ואינו חש לספר כל כך. 

 

 המתגאה על גאים

ָאז ָיִשיר ֹמֶשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת  "בשירת הים נאמר,  

ַהזֹאת   ֵלאֹמר    ַלה'ַהִשיָרה  ִכי    ַלה'ָאִשיָרה  ַויֹאְמרּו 

ָּגָאה   ַבָיםָגֹאה  ָרָמה  ְוֹרְכבֹו  )סּוס  ט"ו"  א'(.    שמות 

שירה   נאמר  אמרו,  שכך  לקיש  ריש  וביאר 

 למי שמתגאה על הגאים. 

ו ביותר,  הגאים  הם  המלכים  מלך שכן 

,  ומלך שבבהמות הוא שור,  הוא ארי  שבחיות

נשר הוא  שבעופות  מתגאה  .  ומלך  ואדם 

והקדוש ברוך הוא מתגאה  .  ומושל בכל אלו 

 , ועל כל העולם כולו. ומושל על כולם

 

 פנים שבמרכבה

ש מרכבה  יחזקאל  במעשה  ספר  בתחילת 

ם  ְפֵני  ּוְדמּות ְפֵניֶהם  ",  אלו   פניםנזכרו ארבעה   דָּ אָּ

ְלַאְרַבְעָתם  ַאְרֵיה  ּוְפֵני   ַהָיִמין  שֹור ּוְפֵני  ֶאל 

 ".ְלַאְרַבְעָתןֶנֶשר ּוְפֵני ֵמַהְשמֹאול ְלַאְרַבְעָתן 

.  תחת שור נזכר כרוב,  ובהמשך ספר יחזקאל

ָהֶאָחד  "  ,שנאמר ְפֵני  ְלֶאָחד  ָפִנים  ְפֵני ְוַאְרָבָעה 

ַהֵשִני  ַהְכרּוב   ם  ְפֵני  ּוְפֵני  דָּ ַאְרֵיה ְפֵני  ְוַהְשִליִשי  אָּ

ֶשרְפֵני ְוָהְרִביִעי   י"ד(.  יחזקאל י')"  נָּ

לקישוביאר   שנהפך  ,  ריש  לכך  שהסיבה 

לכרוב עלכי  ,  השור  ביקש   כך   יחזקאל 

 קטיגור   ,רבונו של עולם  ,אמר לפניו, ורחמים

סניגור    שונאש יושרואוהב  שיעשה  ?  מליץ 

שור  כלומר,   יהיה  לא  בעגל  שחטאו  מאחר 

 . במרכבה

וביאר  ו  תינוק.  אמר רבי אבהו, שכרוב הוא 

אביי, שאף שכבר יש במרכבה פני אדם, אין  

פני אדם הוא פני אדם  הפנים הללו שווים, ש

קטן,  גדול תינוק  פני  הוא  כרוב  ]=אפי    ופני 

 רברבי ואפי זוטרי[. 

 

 כנפי החיות

יו לשרפים , הבזמן שבית המקדש היה קיים

ְשָרִפים  "שש כנפים, כמבואר בנבואת ישעיה,  

ִמַמַעל לֹו   ד  ֹעְמִדים  ְלֶאחָּ ם  ַפיִׁ ם ֵשש ְכנָּ ַפיִׁ ְכנָּ ֵשש 

ַרְגָליו  ְיַכֶסה  ּוִבְשַתִים  ָפָניו  ְיַכֶסה  ִבְשַתִים 

 ב'(.   ישעיהו ו' )" ּוִבְשַתִים ְיעֹוֵפף

החורבן  זמן  פמליאוכשהגיע  נתמעטה  של   , 

וכביכול   החיותמעלה,  כנפי  , נתמעטו 

ְוַאְרָבָעה ָפִנים ְלֶאָחת  "כמבואר בנבואת יחזקאל, 

ֶהם ם ְלַאַחת לָּ ַפיִׁ  ו'(.  יחזקאל א')" ְוַאְרַבע ְכנָּ

רב אמר  חננאל  רב  הכנפים ,  לדברי 

בהן   אומרות  שהיו  הכנפים  הן  שנתמעטו 

" שירה שנאמר,  ְיעֹוֵפף.  ֶזה   .ּוִבְשַתִים  ְוָקָרא 

ָקדֹוש  אֶ  ָקדֹוש  ָקדֹוש  ְוָאַמר  ֶזה  ְצָבאֹות    ה'ל 

. כלומר, ג'(-)ישעיה ו' ב'"  ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹו

בשתים מקשקש בקול ואומר שירה, ונאמר  

 " ְוֵאיֶננּועליהן,  בֹו  ֵעיֶניָך  כלומר ֲהָתִעיף   ,"

 אותן שמעופפות אינן.

  הכנפים שנתמעטו הן הכנפים ,  ולדברי רבנן 

. שכן יחזקאל שהיו מכסים בהן את רגליהם

" שאמר  רגליהם,  צורת  את  ְוַרְגֵליֶהם  ראה 

ְיָשָרה כנפים  ֶרֶגל  להם  היו  עדיין  ואם   ,"
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   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

בוודאי   כי  רואה,  היה  לא  רגליהם,  לכסות 

היו מכסים את רגליהם, ולא מגלים אותם,  

שאין דרך ארץ לגלות רגלים בפני הרב. אבל  

להם כנפים לכסות את פניהם ראה אף שהיו 

פניהם   לגלות  הוא  ארץ  דרך  כי  פניהם,  את 

 לפני הרב אף כשיש להם כנפים לכסות.

 

 מספר משרתיו 

נאמר,   דניאל  ִמן  "בספר  ְוָנֵפק  ָנֵגד  ִדינּור  ְנַהר 

ִרְבָבן  ֳקָדמֹוִהי   ְוִרבֹו  ְיַשְמשּוֵנה  ַאְלִפין  ֶאֶלף 

" )דניאל ז'  ן ְפִתיחּוִדיָנא ְיִתב ְוִסְפִריָקָדמֹוִהי ְיקּומּון 

כלומר אלף אלפים משרתים אותו, ורבוא  י'(.  

נאמר,   איוב  ובספר  לפניו.  עומדים  רבבות 

ִלְגדּוָדיו  " ִמְסָפר  אֹוֵרהּוֲהֵיש  ָיקּום  לֹא  ִמי  " ְוַעל 

כלומר אין להם מספר כלל, מרוב  ג'(.    איוב כ"ה )

ריבויים. ונאמרו שלושה אופנים ליישב את  

 לו. שני הכתובים הל

אומרים היה  ,  יש  המקדש  שבית  שבזמן 

ולאחר שחרב  . לא היה מספר לגדודיו , קיים

המקדש של  בית  פמליא  נתמעטה  כביכול   ,

ו  מספרמעלה,  להם  אלפים  ,  יש  אלף 

 . ורבוא רבבות עומדים לפניו , משרתים אותו 

יוסי בן דוסאי  רבי אומרו  בכל  ,  משום אבא 

ורבוא  ,  גדוד וגדוד יש אלף אלפים משרתים

אבל הגדודים רבים .  רבבות שעומדים לפניו 

   . הם מאוד ואין להם מספר

ירמיה אבא    ורבי  אין  ,  אמרבר  גדודיו  לכל 

שו .  מספר דניאל  שאמר  אלפים  מה  אלף 

שישרתוהו ישרתוהו  המספר  שזה  הכוונה   ,

ְנַהר ִדינּור , הנזכר בכתוב הזה, "לנהר דינור

אַ  ֶאֶלף  ֳקָדמֹוִהי  ִמן  ְוָנֵפק  ְיַשְמשּוֵנה ָנֵגד  ְלִפין 

 ". ְוִרבֹו ִרְבָבן ָקָדמֹוִהי ְיקּומּון

 

 נהר דינור

 . יציאתו . א

של אש,  נהר  הוא  הנזכר בכתוב,  דינור  נהר 

 . מזיעתן של חיות הקודשויוצא 

 . שפיכתו . ב

זוטרא  לדברי רב  רב  אמר  טוביה  נהר  בר   ,

בגיהנםנשפך  דינור   רשעים  ראש  ,  על 

ַסֲעַרת  "  ,שנאמר ְוַסַער    ה'ִהֵנה  ָיְצָאה  ֵחָמה 

ָיחּול  ְרָשִעים  רֹאש  ַעל  כ"ג )"  ִמְתחֹוֵלל    ירמיהו 

 י"ט(. 

יעקב  רב אחאלדברי  ו  דינור  בר  נהר  נשפך  , 

הם    על שהיו  אשר קומטו,  דורות  תתקע"ד 

, וניתנו בגיהנם,  צריכים לבוא לעולם ולא באו 

ֹ ועליהם הוא נשפך, שנאמר " א  ֲאֶשר ֻקְמטּו ְול

 ט"ז(.    איוב כ"ב)" ֵעת ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם

 

 אותם שקומטו

ש יעקבנתבאר  בר  אחא  רב  אותם    ,לדעת 

" עליהם  ָנָהר  שנאמר  ֵעת  ְולֹא  ֻקְמטּו  ֲאֶשר 

ְיסֹוָדם שהיו יּוַצק  דורות  תתקע"ד  הם   ,"

נבראו.   ולא  להיברא  רבי  אמר  וכן  צריכים 

החסיד ששמעון  ב,  מדבר  הזה  תשע  הכתוב 

שמאות   דורות  וארבע  צריכים ושבעים  היו 

 .  ולא נבראו , קודם שנברא העולםלהיברא 

שכן התורה היתה צריכה להינתן לאלף דור,  

" שנאמר,  ִצָּוה כמו  ָדָבר  ְבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ָזַכר 

הקדוש  וכשראה    )תהילים ק"ה ח'(,"  ְלֶאֶלף דֹור

  , שאין העולם מתקיים בלא תורהברוך הוא  

וטרד ונתנה  םעמד  וששה ,  עשרים  לסוף 

  .דורות

עשרים ושש   מאדם הראשון עד משה רבינוש

דורות, וכל שאר תשע מאות שבעים וארבעה 

הוא  עמד הקדורות,   ברוך  בכל   םושתלדוש 

  .עזי פנים שבדור םה םוה ,דור ודור

יצחקולדברי   בר  נחמן  ֲאֶשר "הכתוב    ,רב 

נאמר"  ֻקְמטּו  בתלמידי  ,  לברכה  ומדבר 

תורה    םעצמ  םשמקמטי,  חכמים דברי  על 

מגלה להם דוש ברוך הוא  הקש  ,בעולם הזה

ֲאֶשר ֻקְמטּו ְולֹא ֵעת  "  ,שנאמר,  סוד לעולם הבא

 ". ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדם
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