
 דף� מבט

  ה': בעזרת נלמד היום

 י א   דף חגיגה

 ומעט  בתורה  פסוקים  הרבה  בהם  יש  להיפך  בדיוק  והרי  בתמיה?  מועט:  מקרא  נגעים

  הלכות.

 הצורך  כל  בתורה  נתפרשו  לא  ממונות  שדיני  נאמר  במשנה  כתיבי:  מכתב  דינין

 ומתרצת  היטב?  בפסוקים  מפורשים  הם שהרי מקשה הגמרא חכמים. ידי על  ונתפרשו

 הבאה: הדוגמא כמו מפורשים שאינם דברים שיש

 ְולֹא  ְיָלֶדיהָ   ְוָיְצאּו  ָהָרה  ִאָּׁשה  ְוָנְגפּו  ֲאָנִׁשים  ִיָּנצּו  "ְוִכי  בפסוק  נאמר  נפש:  תחת  נפש

 ִיְהֶיה  ָאסֹון  ְוִאם  ִּבְפִלִלים:  ְוָנַתן  ָהִאָּׁשה  ַּבַעל  ָעָליו  ָיִׁשית  ַּכֲאֶׁשר  ֵיָעֵנׁש  ָענֹוׁש  ָאסֹון  ִיְהֶיה

 האחד  והתכוין  זה,  את  זה  והכו  אנשים  שני  רבו  אם  כלומר  ָנֶפׁש"  ַּתַחת  ֶנֶפׁש  ְוָנַתָּתה

 את  לשלם  חייב  -  שלה  העובר  את  והרג  לאשתו  מכה  נתן  בטעות  אך  חבירו  את  להרוג

 דמי  את  לשלם  צריך  הוא  -  האישה  את  הרגה  המכה  אם  אבל  לבעלה.  העובר  דמי

 ליורשיה. האישה

 למד  אך  מוות,  לעונש  ולא  ממון  לעונש  הכוונה  ָנֶפׁש'  ַּתַחת  'ֶנֶפׁשש  מפורש  לא  בתורה

 בענין  שנאמרה  ל'נתינה'  הוולדות  בענין  שנאמרה  מ'הנתינה'  שווה'  מ'גזירה  רבי  זאת

 האישה.

 (דם  הולכה  ג.  בכלי)  (דם  קבלה  ב.  שחיטה  א.  הן:  הקרבן  עבודות  ארבע  הדם:  להולכת

 זאת  ופירשו  כעבודה,  'הולכה'  מפורשת  לא  בפסוק  המזבח).  על  (דם  זריקה  ד.  למזבח)

 חכמים.

 ֶאת  ְוָזְרקּו  ַהָּדם  ֶאת  ַהֹּכֲהִנים  ַאֲהֹרן  ְּבֵני  ְוִהְקִריבּו  ְיהָֹוה  ִלְפֵני  ַהָּבָקר  ֶּבן  ֶאת  ְוָׁשַחט"  נאמר

 בלי  הדם  את  להוליך  אפשר  אי  כי  ל'קבלה'  הכוונה  'והקריבו'  ָסִביב"  ַהִּמְזֵּבחַ   ַעל  ַהָּדם

 ולזרוק  למזבח  סמוך  הקרבן  את  לשחוט  אפשר  אבל  השחיטה.  אחרי  בכלי  אותו  לקבל

  אליו. אותו להוליך צורך בלי ישר אותו
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 ַּבָּמִים  ִיְרַחץ  ְוַהְּכָרַעִים  "ְוַהֶּקֶרב  הקרבן  איברי  על  המדבר  מהפסוק  נלמדת  'הולכה'

 מכאן  למזבח.  האיברים  את  מוליך  כלומר  ַהִּמְזֵּבָחה"  ְוִהְקִטיר  ַהֹּכל  ֶאת  ַהֹּכֵהן  ְוִהְקִריב

 עבודה. היא שהולכה

 ('והקריב'),  'הולכה'  של  בלשון  -  ('והקריבו')  הדם של ל'קבלה' קוראת שהתורה  הסיבה

 מקרה  שיש  בגלל-  בהלכותיה  הדם'  מ'קבלת  שונה  הדם'  ש'הולכת  נסבור  שלא  כדי

 דיני  כל  את  יש  בהולכה  גם  אלא  -כנ"ל)  למזבח  סמוך  (כששחט  בהולכה  צורך  אין  שבו

 את  פוסלת  בעשייתה  פיגול  ומחשבת  כהונה,  ובבגדי  כהן,  לעשותה  שצריך  (כגון  קבלה

 .הקרבן)

 במי  במים'  'ורחץ  ללמד  ְּבָׂשרֹו"  ָּכל  ֶאת  ַּבַּמִים  "ְוָרַחץ  בפסוק  נאמר  מקוה:  לשיעור

 המיוחדים  המים  על  שמדובר  לומדים  אנו  בשווא  ולא  בפתח  שהניקוד  (מכיון  מקוה.

 על  אמה  המים:  את  שיערו  וחכמים  בהם.  נכנס  גופו  כלש  מים  בשרו'  כל  'את  לטבילה)

 סאה  40  היא  זו  מידה  המכילה  המים  שכמות  שיערו  ועוד  אמות.  שלוש  בגובה  אמה

 .הזו) מים בכמות לטבול אלא הנ"ל במימדים מקוה לבנות צורך שאין (וכלומר

 תנשמת,  עכבר,  כגון  שרצים  משמונה  אחד  (=  שרץ  טומאת  השרץ:  מן  לכעדשה

 ָלֶכם  ַהְּטֵמִאים  "ֵאֶּלה  נאמר 'עדשה'. בגודל שרץ של בחתיכה אפילו בנגיעה היא  חומט)

 השרץ  בכל  הנוגע  דוקא  משמע  ָהָעֶרב"  ַעד  ִיְטָמא  ְּבֹמָתם  ָּבֶהם  ַהֹּנֵגעַ   ָּכל  ַהָּׁשֶרץ  ְּבָכל

 נוגע  אפילו  משמע  ִיְטָמא"  ְּבֹמָתם  ֵמֶהם  ָעָליו  ִיֹּפל  ֲאֶׁשר  "ְוֹכל  כתוב  מאידך  אך  ,נטמא

 השרץ. כל כמו שהוא מהשרץ במשהו שיגע הכוונה אלא נטמא? מהשרץ במשהו

 של  בגודל  נוצר  שבלול)  (=  חומט  כי  מהשרץ.  'עדשה'  של  גודל  זהו  חכמים  לדעת

 עדשה.  של  בגודל  כולו  השרץ  בתחילתו  כן  ואם  ומפתחת,  שגודלת  קטנה  'עדשה'

 הזנב  את  שחותכים  אחרי כי הלטאה, זנב של לגודל הכוונה יהודה ברבי יוסי רבי  ולדעת

 השרץ. כל כמו חיות בה שיש חתיכה זו כן ואם לפרכס, ממשיך הוא ממנה

 חייבין הכל עלך הדרן

 ולא  והוא),  שנים  (=  אדם  בני  בשלושה  עריות  בדיני  דורשים  אין  פרק שני. משנה:

 בני  בשני  שלאחריו)  ופסוק  מבראשית  היוצא  אותיות  42  בן  שם  (=  בראשית  במעשה

 אדם
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 הוא (= ביחיד ישעיה והנביא יחזקאל הנביא שראה מרכבה במעשה ולא והוא), אחד (=

 לבדו).

 בא  לא  אילו  לו)  ויפה  טוב  (=  לו  רתוי  הללו  דברים  בארבעה  המתבונן)  (=  המסתכל

 הארץ.  מן  למטה  יש  מה  .2  החיות.  ראשי  שעל  מהרקיע  למעלה  יש  מה  .1  לעולם:

 הרקיע  למחיצת  חוץ  (=  לאחור  מה  .4  למזרח).  הרקיע  למחיצת  חוץ  (=  לפנים  מה  .3

 ומהק ו ד ם   ש נ ב ר א   ה ע ו ל ם     היהש   מה  =  לאחור'  ומה  לפנים  'מה  מפרשים  ויש  למערב).

 אח"כ. שיהיה

 בגמ'. יבואר וכו': חס שלא וכל

 שכיון  ומשמע  ביחיד,  במרכה  דורשים  שלא  ברישא  אמרה  המשנה  :קושיא  גמרא:

 אסור  ולכן  מדעתו,  מבין  שהוא  בהכרח  א"כ  הרב  מפי  שומע  ואינו  ביחידות  לומד  שהוא

 שמותר  מדעתו'  ומבין  חכם  היה  כן  אם  'אלא  אומרת  המשנה  בהמשך  זאת  ולעומת  לו,

 לו.

 לשלושה  דהיינו  אדם  בני  לשלושה  עריות  בדיני  דורשין  אין  המשנה:  כוונת  כך  :תירוץ

 בראשית  במעשה  ולא  לשנים),  דורש  שהוא  בהתחלה  שסברנו  כפי  (ולא  מהדורש  חוץ

 התלמיד  היה  כן  אם  אלא  יחיד,  תלמיד  מלמד  שהרב  דהיינו  ליחיד  במרכה  ולא  לשנים,

 זה  שאין  ספק,  איזה  לו  כשיהיה  הרב  את  לשאול  יצטרך  ולא  מדעתו  ומבין  חכם  היחיד

 בפירוש. אלו דברים לפרש ארץ דרך

 לשלושה  בעריות  דורשים  שלא  שהטעם  תאמר  אם  וכו':  דכתיב  משום  אילימא  מ"ט

 ,"ֶעְרָוה  ְלַגּלֹות  ִתְקְרבּו  לֹא  ְּבָׂשרֹו  ְׁשֵאר  ׇּכל  ֶאל  ִאיׁש  ִאיׁש"  שנאמר  משום  הוא  אדם  בני

 הרי  בשרו',  'שאר  ונאמר  אנשים,  שני  הרי  'איש',  פעמיים  בפסוק  נאמר  -  כך  ונדרוש

 הרב  לפני  שלושתכם  תקרבו  שלא  דהיינו  ֶעְרָוה"  ְלַגּלֹות  ִתְקְרבּו  "לֹא  ונאמר  נוסף,  אדם

 זרעו  העברת  איסור  כגון  עניינים  בעוד  כך  דורשים  לא  מדוע  א"כ  עריות,  דיני  ללמוד

 ועוד? למולך

 שלא  דהיינו  לשלושה,  עריות  בסתרי  דורשים  שלא  המשנה  כוונת  -  אשי  רב  מבאר  אלא

 מפסוקים.  אותם  למדו  חכמים  אלא  בתורה  מפורשים  שאינם  עריות  בדיני  דורשים

 רבו  עם  ונותן  נושא  מהם  ואחד  הרב  לפני  יושבים  כששנים  -  מסברא  הוא  והטעם

 שלושה  כשהם  אבל  דבריהם,  את  ושומע  אוזנו  ומטה  יושב  שהשני  הרי  בהלכה,

 ונושאים  יושבים  שהשנים  הרי  רבו,  עם  ונותן  נושא  מהם  ואחד  הרב  לפני  שיושבים
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 שהרב  עריות  איסורי  להתיר  ויבואו  הרב,  שאומר  מה  שומעים  ולא  זה  עם  זה  ונותנים

 לאוסרם. דרש

 משום  כולה,  התורה  דיני  בשאר  ולא  עריות  בדיני  רק  הוא  בשלושה  לדרוש  האיסור

 החשש  את  יש  ולכן  להם,  ומתאווה  ועריות  גזל  חומדת  אדם  של  שנפשו  מר  שאמר

 היא  שגזל  מפני  חששו,  לא  זאת  בכל  גזל,  גם  חומדת  אדם  של  שנפשו  ולמרות  הנ"ל.

 אפילו  חומדת  היא  עריות  אבל  לגוזלו,  ויכול  לפניו  הדבר  את  רואה  כשהוא  רק  חומדת

 לפניו. לא כשהעבירה

 העולם. שנברא לפני היה מה כלומר העולם: שנברא קודם אדם ישאל יכול

 האדם,  מבריאת  ניתנה  לשאול  שהרשות  כיון  בראשית:  ימי  מששת  אדם  ישאל  לא  יכול

 ְלִמן  ְלָפֶניR  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ִראֹׁשִנים  ְלָיִמים  ָנא  ְׁשַאל  "ִּכי  -  קודם  הביאה  שהגמ'  בפסוק  כנאמר

 אסור  אולי  א"כ  שבת,  בערב  נברא  והאדם  ,"ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָדם  ֱאTִהים  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ַהּיֹום

 תחילת  נאמר  לכך  האדם?  בריאת  קודם  שהם  בראשית  ימי  בששת  היה  מה  לשאול

 של  ראשון  מיום  כלומר  ,..."ְלָפֶניR  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ִראֹׁשִנים  ְלָיִמים  ָנא  ְׁשַאל  "ִּכי  -  הנ"ל  הפסוק

 העולם. בריאת
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