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2.2.14 

32b ([סימ�...] תניא ר' נחמיה אומר)� 34a (ועשהו גל של עצמות) 

 

  טז, כו ראויק :ֹאְיֵביֶכ  ַוֲאָכל3ה0 ַזְרֲעֶכ  ָלִריק 0ְזַרְעֶ#  ָנֶפ1 0ְמִדיֹבת ֵעיַנִי  ְמַכ.ֹות ַהַ-ַ,ַחת ְוֶאת ַהַ+ֶחֶפת ֶאת ֶ*ָהָלהֶ*ָהָלהֶ*ָהָלהֶ*ָהָלה ֲעֵליֶכ  ְוִהְפַקְדִ#י ָלֶכ  ֹ�את ֶאֱעֶ�ה ֲאִני �� .1

  ל, מד יחזקאל :ֵ*יֶת9ֵ*יֶת9ֵ*יֶת9ֵ*יֶת9    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְ*ָרָכהְ*ָרָכהְ*ָרָכהְ*ָרָכה    ְלָהִניחַ ְלָהִניחַ ְלָהִניחַ ְלָהִניחַ     ַל8ֵֹה�ַל8ֵֹה�ַל8ֵֹה�ַל8ֵֹה�    ִ#ְ#נ#ְ#ִ0נ#ְ#ִ0נ#ְ#ִ0נ0    ֲעִרסֹוֵתיֶכ ֲעִרסֹוֵתיֶכ ֲעִרסֹוֵתיֶכ ֲעִרסֹוֵתיֶכ     ְוֵרא1ִיתְוֵרא1ִיתְוֵרא1ִיתְוֵרא1ִית ִיְהֶיה ַל8ֲֹהִני  ְ#ר0מֹוֵתיֶכ  ִמ8ֹל 8ֹל ְ#ר0ַמת ְוָכל ֹכל ִ*08ֵרי 8ָל ְוֵרא1ִית .2

  יט, כד באיו :ָחָטא0 1ְאֹול 1ֶֶלג ֵמיֵמי ִיְגְזל0 ֹח  ַג  ִצָ;ה .3

*ֹות ֵאת ָלֶכ  ֶאְפַ#ח ?א ִא  ְצָבאֹות ה' <ַמר ָ*ֹזאת ָנא 0ְבָחנ0ִני ְ*ֵביִתי ֶטֶר� ִויִהי ָהאֹוָצר ֵ*ית ֶאל ַהַ=ֲעֵ�ר 8ָל ֶאת ָהִביא0 .4   י, ג מלאכי :ָדיָדיָדיָדי    ְ*ִליְ*ִליְ*ִליְ*ִלי    ַעדַעדַעדַעד ְ*ָרָכה ָלֶכ  ַוֲהִריֹקִתי ַהָ+ַמִי  ֲאר3

  א, ד עמוס :ְוִנ#ֶ1ְה ָהִבי<ה ַלֲאֹדֵניֶה  ָהֹאְמֹרת ֶאְביֹוִני  ָהֹרְצצֹות ַ,ִ.י  ָהֹע1ְקֹות 1ְֹמרֹו� ְ*ַהר ֲא1ֶר ַהָ*�1ָ רֹותAָ  ַהֶ�ה ַהָ,ָבר 1ְִמע0 .5

  ט, ד עמוס: ה' ְנא3  ָעַדי 1ְַבֶ#  ְו?א ַהDָָז  ֹיאַכל ְוֵזיֵתיֶכ  0ְתֵאֵניֶכ  ְוַכְרֵמיֶכ  CDַֹוֵתיֶכ  ַהְר*ֹות 0ַבֵ;ָרקֹו� ַ*ִ+ָ,פֹו� ֶאְתֶכ  ִה8ֵיִתי .6

  ד, א יואל :ֶהָחִסיל <ַכל ַהֶ;ֶלק ְוֶיֶתר ַהָ;ֶלק <ַכל ָה�ְרֶ*ה ְוֶיֶתר ָה�ְרֶ*ה <ַכל ַהDָָז  ֶיֶתר .7

  יט, ט ישעיהו :ֵכל0ֹיא ְזֹרעוֹ ְזֹרעוֹ ְזֹרעוֹ ְזֹרעוֹ     ְ*ַ�רְ*ַ�רְ*ַ�רְ*ַ�ר ִאי1 ָ�ֵבע0 ְו?א ְ�ֹמאול ַעל ַוֹ;אַכל ְוָרֵעב ָיִמי� ַעל ַוִ;ְגֹזר .8

  כה, כו ויקרא :אֹוֵיב ְ*ַיד ְוִנַ#ֶ#  ְ*תֹוְכֶכ  ֶדֶבר ְו1ִַ.ְחִ#י ָעֵריֶכ  ֶאל ְוֶנֱאַסְפֶ#  ְ*ִריתְ*ִריתְ*ִריתְ*ִרית    ְנַק ְנַק ְנַק ְנַק     ֹנֶקֶמתֹנֶקֶמתֹנֶקֶמתֹנֶקֶמת ֶחֶרב ֲעֵליֶכ  ְוֵהֵבאִתי .9

-ֹות ָוָלְיָלה יֹוָמ  ְבִריִתיְבִריִתיְבִריִתיְבִריִתי ?א ִא  ה' <ַמר 8ֹה .10   כה, לג ירמיהו :יָ�ְמ#ִ  ?א ָו<ֶרI 1ַָמִי  ח3

  כו, כו ויקרא: ִתְ�ָ*ע0 ְו?א ַוֲאַכְלֶ#  ַ*ִ=1ְָקל ַלְחְמֶכ  ְוֵה1ִיב0 ֶאָחד ְ*ַת0Cר ַלְחְמֶכ  ָנ1ִי  ֶעֶ�ר ְו<פ0 ֶלֶח  ַמJֵה ָלֶכ  ְ*1ְִבִרי .11

12. Iֵמֶה  ֵ#ָעֵזב ְוָה<ֶר Iַטי    0ְבַיַע�0ְבַיַע�0ְבַיַע�0ְבַיַע�    ַיַע�ַיַע�ַיַע�ַיַע� ֲעֹוָנ  ֶאת ִיְרצ0 ְוֵה  ֵמֶה  ָ*ְה1ַָ=ה 1ְַ*ֹתֶתיהָ  ֶאת ְוִתֶרAָ1ְַטיְ*ִמAָ1ְַטיְ*ִמAָ1ְַטיְ*ִמAָ1ְַתי ְוֶאת ָמ<ס0ָמ<ס0ָמ<ס0ָמ<ס0    ְ*ִמ-ֹ   מג, כו ויקרא :ַנְפDָ  1ֲָעָלה ח3

  כג, כו ויקרא :ֶקִרי ִעִ=י ַוֲהַלְכֶ#  ִלי ִת0ְָסר0 ?א ְ*ֵאֶ.הְ*ֵאֶ.הְ*ֵאֶ.הְ*ֵאֶ.ה ְוִא  .13

  כב, כו ויקרא :ַ,ְרֵכיֶכ  ְוָנ1ַ=0 ֶאְתֶכ  ְוִהְמִעיָטה ְ*ֶהְמְ#ֶכ  ֶאת הְוִהְכִריתָ  ֶאְתֶכ  ְו8ְ1ִָלה ַהKֶָדה ַחַ;ת ֶאת ָבֶכ  ְוִה1ְַלְחִ#י .14

  יב, יט ויקרא :ה' ֲאִני ֱא?ֶהי9 1ֵ  ֶאת ְוִחַ.ְל#ָ  ַלָ+ֶקר ִב1ְִמי ִתָ+ְבע0 ְו?א .15

  לב, כב ויקרא :ְמַקִ,1ְֶכ  ה' יֲאנִ  ִיְ�ָרֵאל ְ*ֵני ְ*תֹוL ְוִנְקַ,#ִ1ְי ָקְד1ִיָקְד1ִיָקְד1ִיָקְד1ִי    1ֵ 1ֵ 1ֵ 1ֵ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְתַחְ.ל0ְתַחְ.ל0ְתַחְ.ל0ְתַחְ.ל0    ְו?אְו?אְו?אְו?א .16

  יד, לא שמות :ַעֶ=יהָ  ִמֶ-ֶרב ַהִהוא ַהCֶֶפ1 ְוִנְכְרָתה ְמָלאָכה ָבM ָהֹעֶ�ה 8ָל 8ִי י0ָמת מֹות ְמַחְלֶליהָ ְמַחְלֶליהָ ְמַחְלֶליהָ ְמַחְלֶליהָ  ָלֶכ  ִהוא ֹקֶד1 8ִי ַהַ+ָ*ת ֶאת 1ְ0ַמְרֶ#  .17

LAַ ֲא1ֶר ַלָ,  ְיכAַ3ר ?א ְוָל<ֶרI ָה<ֶרI ֶאת ַיֲחִני� ה0א ַהָ,  8ִי M*ָ  ַאֶ#  ֲא1ֶר ָה<ֶרI ֶאת ַתֲחִניפ0 ְו?א .18 31 M*ָ לג, לה במדבר :1ְֹפכוֹ  ְ*ַד  ִא  8ִי  

  כז, יח ויקרא :ָה<ֶרI ַוִ#ְטָמא ִלְפֵניֶכ  ֲא1ֶר ָה<ֶרI �ְנ1ֵי ָע�0 ָהֵאל ַה#ֹוֵעֹבת 8ָל ֶאת 8ִי .19

  כה, יח ויקרא :ֹי1ְֶביהָ  ֶאת ָה<ֶרI ַוָ#ִקא ָעֶליהָ  ֲעֹוָנM ָוֶאְפֹקד ֶרIָה< ַוִ#ְטָמא .20

  כח, יח ויקרא :ִלְפֵניֶכ  ֲא1ֶר ַהDֹוי ֶאת ָק<ה 8ֲַא1ֶר ֹאָתM ְ*ַטַ=ֲאֶכ  ֶאְתֶכ  ָה<ֶרI ָתִקיא ְו?א .21

  ל, כו ויקרא :ֶאְתֶכ  ַנְפ1ִי ְוָגֲעָלה Dִ.0ֵליֶכ  Aְִגֵרי ַעל Aְִגֵריֶכ  ֶאת ִ#יְוָנתַ  ַחָ=ֵניֶכ  ֶאת ְוִהְכַרִ#י ָ*ֹמֵתיֶכ  ֶאת ְוִה1ְַמְדִ#י .22

  לג, כו ויקרא :ָחְרָ*ה ִיְהי0 ְוָעֵריֶכ  1ְָמָמה �ְרְצֶכ  ְוָהְיָתה ָחֶרב �ֲחֵריֶכ  ַוֲהִריֹקִתי ַבDֹוִי  ֱאָזֶרה ְוֶאְתֶכ  .23

  לד, כו ויקרא :1ְַ*ֹתֶתיהָ  ֶאת ְוִהְרָצת ָה<ֶרI 1ְ#ִַ*ת <ז ֹאְיֵביֶכ  ְ*ֶאֶרI ְוַאֶ#  ֳה1ַָ=ה ְיֵמי 8ֹל 1ְַ*ֹתֶתיהָ  ֶאת ָה<ֶרI ִ#ְרֶצה <ז .24

  לה, כו ויקרא :ָעֶליהָ  ְ*1ְִבְ#ֶכ  ְ*1ְַ*ֹתֵתיֶכ  1ְָבָתה ?א ֲא1ֶר ֵאת 1ְ#ִֹ*ת ָהַ+ָ=ה ְיֵמי 8ָל .25

  טז, ט ישעיהו :ְנט0ָיהְנט0ָיהְנט0ָיהְנט0ָיה    ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ     ְועֹודְועֹודְועֹודְועֹוד ַאAוֹ  1ָב ?א ֹזאת ְ*ָכל ְנָבָלה ֹ,ֵבר Aֶה ְוָכל 0ֵמַרע ָחֵנ� כ3.וֹ  8ִי ְיַרֵח  ?א �ְלְמֹנָתיו ְוֶאת ְיֹתָמיו ְוֶאת ֲאֹדָני ִיְ�ַמח א? ַ*ח0ָריו ַעל �8ֵ ַעל .26

ָ-ה 01ָחה .27   יד, כב משלי :1ָ  ִיAָל ה' ְזע0  ָזרֹות Aִי ֲעמ3

רוֹ  .28 רוֹ ַח*3 רוֹ ַח*3 רוֹ ַח*3   ל, כ משלי :ָבֶט� ַחְדֵרי 0ַמ8ֹות ְ*ָרעְ*ָרעְ*ָרעְ*ָרע    ַ#ְמר0קַ#ְמר0קַ#ְמר0קַ#ְמר0ק    AֶַצעAֶַצעAֶַצעAֶַצע    תתתתַח*3

29. Lַמח ְוַהֶ=ֶל�  יב, סג תהלי  :1ֶָקר דֹוְבֵרי Aִי ִיOֵָכר 8ִי *וֹ  ַה1ְCִָ*ע 8ָל ִיְתַהֵ.ל ֵ*א?ִהי  ִיְ

  ח, א ש"שה: ָהֹרִעי  ִמ8ְ1ְנֹות ַעל Dְִדֹ;ַתִיL ֶאת י0ְרעִ  ַהPֹא� ְ*ִעְקֵבי ָלL ְצִאי ַ*1ִCָי  ַהָ;ָפה ָלL ֵתְדִעי ?א ִא  .30

  יח, לג בראשית :ָהִעיר Aְֵני ֶאת ַוִ;ַח� ֲאָר  ִמAַַ,� ְ*ֹבאוֹ  8ְַנַע� ְ*ֶאֶרI ֲא1ֶר 1ְֶכ  ִעיר 1ֵָל  ַיֲעֹקב ַוָ;ֹבא .31

  

I. Various heavenly punishments meted out for specific violations 

a. 'נחמיה ר  שנאת חנ  :

b. חלה: v. 1 (read בחלה) and v. 2 

c.  ומעשרותתרומות : v. 3 – and v. 4 is the reward for fulfillment (homiletic explanation of עד בלי די)  

d. גזל: vv. 5-8 

e.  הדי�ענוי : vv. 9-12 

f.  שוא, שבועת שקר, חילול הש , חילול שבתשבועת : vv. 13-17 

g. Murder: vv. 18-25 

h.  פהנבול : vv. 26-27 

II. Various diseases and their causes 

a. חבורות: v. 28 (and dropsy) 

b. אסכרה (croup): vv. 29-30 

III. Story of י"רשב  

a. Background: he castigated Roman contributions – they put out warrant on his life 

b. Flight: first to נ"ביהכ , then to cave (with his son) 

c. First exit: disaster – more destruction 

d. Exit: 12 months later – v. 31 
 

 

 

 


