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תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר. 

 

 דף יב 

 

 מידת אדם הראשון  

אלעזר רבי  הראשון  ,  אמר  קודם  אדם 

לרקיע,  שחטא עד  הארץ   ,שנאמר  .היה  מן 

א ֱאֹל" רָּ ר בָּ ְקֵצה ק  ֲאשֶׁ ץ ּוְלמ  רֶׁ אָּ ַעל הָּ ם  דָּ ים אָּ

ם ַמי  ומגיע    ,"ַהשָּ היה  הארץ  על  כלומר 

 לשמים. 

רבו  אמר  יהודה  רב  הראשון  ,  אמר  אדם 

סופו היהקודם שחטא,   ועד  העולם    , מסוף 

שוכבש ורגליו   ,כשהיה  למזרח  ראשו  היה 

א ֱאֹל "  ,שנאמר.  למערב רָּ ר בָּ ם  ק  ֲאשֶׁ דָּ   ...ים אָּ

ם י  מָּ ם ְוַעד ְקֵצה ַהשָּ ַמי  ְקֵצה ַהשָּ  ".  ּוְלמ 

שני  הפסוקים שדרשו  בין  כאן סתירה  ואין 

הללו,   המידות  שתי  כי  הללו,  החכמים 

מהארץ עד השמים, ומסוף העולם ועד סופו,  

 מידה אחת היא.  

הניח    ,כיון שסרחוכל זה קודם החטא, אבל  

  שנאמר  .ומיעטו   ,הקדוש ברוך הוא ידיו עליו 

קל"ט ) י"  ,ה'(  תהלים  נ  ַצְרתָּ ם  דֶׁ קֶׁ וָּ חֹור  שתי    "אָּ

שפל   , יצירות ולבסוף  גבוה  ַלי "  תחילה  עָּ ת  שֶׁ ַותָּ

ה כָּ  . "ַכפֶׁ

 

 עשרה דברים נבראו ביום הראשון 

נבראו  עשרה דברים  ,  אמר רב יהודה אמר רב

   ם:ואלו ה .ביום ראשון

  .שמים וארץ. ב-א

" הראשון,  ביום  א  שנאמר  רָּ בָּ ית  ְבֵראש 

ץק  ֱאֹל רֶׁ אָּ הָּ ְוֵאת  ם  ַמי  ַהשָּ ֵאת  א' )"  ים    בראשית 

 א'(. 

   .תהו ובהו . ד-ג

הראשון, ביום  ֹתהּו "  שנאמר  ה  ְיתָּ הָּ ץ  רֶׁ אָּ ְוהָּ

ֹבהּו   ְך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורּוַח  וָּ ת ַעל ְפֵני  ְוֹחשֶׁ פֶׁ ים ְמַרחֶׁ ֱאֹלה 

ם י  ֹתהּו  ולהלן יתבאר מה הם "  ב'(.  בראשית א' " )ַהמָּ

ֹבהּו  ". וָּ

 . אור וחשך. ו -ה

ְך ַעל ְפֵני ְתהֹוםשנאמר ביום הראשון, "  ".  ְוֹחשֶׁ

ֱאֹל"  נאמר,עוד  ו ר  י ק  ַויֹאמֶׁ ַוְיה  אֹור  י  ְיה  ים 

 ג'(.  בראשית א' )" אֹור

  .רוח ומים. ח -ז

ת "ביום הראשון,    שנאמר פֶׁ ים ְמַרחֶׁ ְורּוַח ֱאֹלה 

ם  י   ". ַעל ְפֵני ַהמָּ

לילה.  י-ט ומדת  יום  וארבע  ]=   מדת  עשרים 

 שיש ביממה[.  שעות 

אֹור יֹום  "שנאמר ביום הראשון,   ים לָּ א ֱאֹלה  ְקרָּ ַוי 

ה  ְילָּ א לָּ רָּ ְך קָּ דְוַלֹחשֶׁ חָּ ר יֹום אֶׁ י ֹבקֶׁ ב ַוְיה  רֶׁ י עֶׁ "  ַוְיה 

 ה'(.  בראשית א' )

 

 " ֹתהּו ָוֹבהּו "

שמקיף את כל העולם   ,קו ירוקהוא    "ֹתהּו "

יו   ,כולו  חשךו ממנו  אבנים  "  ֹבהּו "  .צא  אלו 

ש  ,המפולמות לחותכלומר    , מוציאות 

 . מים םשמהן יוצאי ,המשוקעות בתהום

לכך הם  וראיה  ובוהו  קו,  הוא  שתוהו   ,

פֹוד ְוַיְנשֹוף ְוֹעֵרב "אבנים, מהכתוב,   ַאת ְוק  יֵרשּוהָּ קָּ ו 

ּה   בָּ ְשְכנּו  יהָּ  י  לֶׁ עָּ ה  טָּ ֹבהּו ְונָּ ְוַאְבֵני  ֹתהּו  " ַקו 

 י"א(.  ישעיהו ל"ד)

מה לכך    וראיה יוצא  שהוא תוהושהחושך   ,

ְך  "  ,שנאמראת העולם,    קו המקיף ת ֹחשֶׁ ָישֶׁ

ְסִביבֹוָתיו ים  ֻסָכתֹו  ִסְתרֹו  ק  ְשחָּ ֵבי  עָּ ם  ַמי  ְשַכת  "  חֶׁ

י"ח ) את  כלומר  י"ב(,    תהלים  מקיף  החשך  קו 

 . השמים

 

 אור שנברא ביום הראשון 

"ב נאמר,  לבריאה  הראשון  ר  יום  ַויֹאמֶׁ
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אֹורק  ֱאֹל י  ַוְיה  אֹור  י  ְיה  א')"  ים  ג'(,    בראשית 

הראשון,  מבואר ביום  נברא  וביום שהאור   .

" ר ֱאֹלהרביעי לבריאה נאמר,  י ק  ַויֹאמֶׁ ְיה  ים 

ם   ַמי  ַהשָּ יַע  ְרק  ב  ּוֵבין  ְמֹאֹרת  ַהיֹום  ֵבין  יל  ְלַהְבד 

ים נ  ְושָּ ים  ּוְליָּמ  ים  ּוְלמֹוֲעד  ְלֹאֹתת  יּו  ְוהָּ ה  ְילָּ יּו    . ַהלָּ ְוהָּ

ץ   רֶׁ אָּ יר ַעל הָּ א  ם ְלהָּ ַמי  יַע ַהשָּ ְרק  ְמאֹוֹרת ב  י ל  ַוְיה 

י"דֵכן א'  )בראשית  שהמאורות  ,  מבוארט"ו(,  -" 

הרביעי ביום  בדבר נבראו  חכמים  ונחלקו   .

 זה.

שנברא   האור,  לדעת רבי אליעזר ורבי יעקב

הראשון  ש,  ביום  המאורות  אור  נבראו  אינו 

שאדם  , אור  אלא אור אחר הוא ,  יום רביעיב

  . צופה בו מסוף העולם ועד סופו 

בדור  ו  הוא  ברוך  הקדוש  שנסתכל  כיון 

הפלגה ובדור  שמעשיהם  וראה    ,המבול 

ַנע  "  ,שנאמר  .םעמד וגנזו מה,  מקולקלים מָּ ְוי 

ם   ים אֹורָּ ע  ֵברֵמְרשָּ שָּ ה ת  מָּ    . ט"ו(  איוב ל"ח " )ּוְזרֹוַע רָּ

גנזו לבא  ?ולמי  לעתיד  שנאמר ,  לצדיקים 

י טֹוב  ק  ַוַיְרא ֱאֹל" אֹור כ  ת הָּ ים ים אֶׁ ַוַיְבֵדל ֱאֹלה 

ְך ַהֹחשֶׁ ּוֵבין  אֹור  הָּ ד'("  ֵבין  א'  טוב   .)בראשית  ואין 

י טֹוב  "  ,שנאמר,  אלא צדיק יק כ  ְמרּו ַצד  י א  כ 

ם יֹאֵכלּו י ַמַעְלֵליהֶׁ    .י'( ישעיהו ג' " )ְפר 

אורו שראה  הוא  שגנזו    ,כיון  ברוך  הקדוש 

ים  "   ,שנאמר,  שמח  ,לצדיקים יק  ַצד  אֹור 

ח  ְשמָּ ְךי  ְדעָּ ים י  ע   ט'(.  משלי י"ג" ) ְוֵנר ְרשָּ

שנברא ביום    האור , חכמים בברייתאולדעת 

המאורות של  האור  הוא  כבר  ש  .הראשון 

נבראו  הראשון  נתלו ,  המאורות  ביום  ולא 

 . ברקיע עד יום רביעי

 

 בעשרה דברים נברא העולם

בעשרה ,  אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב

 . ואלו הם: דברים נברא העולם

ה   "ה'  שנאמר,   .בחכמה ובתבונה.  ב-א ְכמָּ ְבחָּ

ה ְתבּונָּ ם ב  ַמי  ץ כֹוֵנן שָּ רֶׁ  י"ט(  משלי ג')" יַָּסד אָּ

עּו "  שנאמר,   .בדעת.  ג ְבקָּ נ  ְתהֹומֹות  ְבַדְעתֹו 

ל ְרֲעפּו טָּ ים י  ק   כ'(.  משלי ג'" ) ּוְשחָּ

ים ְבֹכחֹו  "  שנאמר,  .וגבורה  בכח.  ה-ד ר  ין הָּ ֵמכ 

ה ְגבּורָּ ר ב  ְאזָּ  ז'(.  תהלים ס"ה )" נֶׁ

"  .בגערה.  ו  פּו  שנאמר,  ְירֹופָּ ם  ַמי  שָּ ַעמּוֵדי 

תֹו ַגֲערָּ ְתְמהּו מ   י"א(  איוב כ"ו)" ְוי 

ומשפט.  ח -ז ט "   שנאמר,  .בצדק  ְשפָּ ּומ  ק  דֶׁ צֶׁ

ָך   ְסאֶׁ יָך ְמכֹון כ  נֶׁ פָּ ְיַקְדמּו  ת  ֱאמֶׁ וֶׁ ד  סֶׁ )חֶׁ   תהלים פ"ט " 

 ט"ו(. 

יָך  שנאמר, "  .בחסד ורחמים.  י-ט   ה' ְזֹכר ַרֲחמֶׁ

ה ם ֵהמָּ י ֵמעֹולָּ יָך כ  דֶׁ  ו'(.  תהלים כ"ה )" ַוֲחסָּ

 

 העולם היה מרחיב עד  

 שאמר לו הקדוש ברוך הוא די

רב אמר  יהודה  רב  שברא ,  אמר  בשעה 

העולם את  הוא  ברוך  מרחיב  היה    ,הקדוש 

פקעיות כשתי  עד   ,שתי חוטי  של    והולך 

הוא ברוך  הקדוש  בו   ,והעמידו   ,שגער 

ְתְמהּו  ַעמּוֵדי  "שנאמר   ְוי  פּו  ְירֹופָּ ם  ַמי  שָּ

תֹו ַגֲערָּ  ". מ 

דרש   לקיש  וכן  לֹו "  את הכתוב,ריש  ר  ַויֹאמֶׁ

ְהיֶׁה   ֲאִני ֵאל ַשַדי ים  ק  ֱאֹל ם י  ְפֵרה ּוְרֵבה גֹוי ּוְקַהל גֹוי 

יָך ֵיֵצאּו צֶׁ ים ֵמֲחלָּ כ  ךָּ ּוְמלָּ מֶׁ אני  י"א(, בראשית ל"ה " )מ 

 . הוא שאמרתי לעולם די

 

 מרחיב עד שאמר הים היה 

 לו הקדוש ברוך הוא די

בשעה שברא הקדוש ברוך ,  אמר ריש לקיש

שגער עד  ,  היה מרחיב והולך,  הוא את הים

גֹוֵער "  ,שנאמר,  ויבשו   ,בו הקדוש ברוך הוא

יב   ֱחר  הֶׁ רֹות  ַהְנהָּ ל  ְוכָּ ַוַיְבֵשהּו  ן  ַביָּם  שָּ בָּ ֻאְמַלל 

ל נֹון ֻאְמלָּ ַרח ְלבָּ ל ּופֶׁ    ד'(. נחום א'" )ְוַכְרמֶׁ

 

 שמים וארץ מי קדם למי

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 דף יב    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

אומרים שמאי  תחלה  ,בית  נבראו   ,שמים 

הארץ נבראת  כך   תחילה   שנאמר  .ואחר 

א'(בראשית  ) ֱאֹל"  ,א'  ָבָרא  ֵאת ִק ְבֵראִשית  ים 

ץ "  ואחר כך  "ַהָשַמִים אמרו ועוד  .  "ְוֵאת ָהָארֶׁ

דבריהם,   לחזק  שמאי  השמים  בית  הלא 

והארץ  , שהוא מקום הישיבה,  נקראים כסא

כשרפרף מניח נחשבת  הכסא  על  שהיושב   ,

ַמר  עליו רגליו, כמו שנאמר, " ם    ה'ֹכה אָּ ַמי  ַהשָּ

י   ץ ֲהֹדם ַרְגלָּ רֶׁ אָּ י ְוהָּ ְסא  י  כ  ְבנּו ל  ר ת  ת ֲאשֶׁ ה ַבי  ֵאי זֶׁ

י ת  ְמנּוחָּ קֹום  מָּ ה  זֶׁ )ְוֵאי  ס"ו "  ורגילות א'(,    ישעיהו 

הכס,  היא את  מתקנים  ולפי  ,  אשתחילה 

 .גובה הכסא מתקנים את השרפרף

ואחר   ,ארץ נבראת תחלה  ,ובית הלל אומרים

ה תֹוְלדֹות  " ,)בראשית ב' ד'(  שנאמר ,כך שמים ֵאלֶׁ

ם   ְראָּ בָּ ְבה  ץ  רֶׁ אָּ ְוהָּ ם  ַמי  ים ִק ֱאֹל  ה'ְביֹום ֲעׂשֹות  ַהשָּ

ץ רֶׁ אמרו בית הלל ועוד  .  "ְוָשָמִים"  ואחר כך   "אֶׁ

, הלא השמים נקראים עליהלחזק דבריהם,  

היא  ,  והארץ נקראת בית  כלומר דירה עליונה,

תחתונה,   "דירה  שנאמר,  ם כמו  ַמי  ַבשָּ ה  ַהבֹונֶׁ

ּה   דָּ ץ ְיסָּ רֶׁ תֹו ַעל אֶׁ ַוֲאגֻדָּ ו  ַהֹקֵרא ְלֵמי ַהיָּם  ַמֲעלֹותָּ

ץ   רֶׁ אָּ ְשְפֵכם ַעל ְפֵני הָּ ורגילות '(,  ו   עמוס ט'" )ְשמֹו  ה'ַוי 

ורק אחר כך  ,  שתחילה בונים את הבית,  היא

 .את העליה

אומרים נבראו   ,וחכמים  כאחת  וזה  , זה 

ה "  ,שנאמר ְפחָּ ט  י  ינ  ימ  ו  ץ  רֶׁ אֶׁ ה  יְָּסדָּ י  יָּד  ַאף 

ם   י ֲאֵליהֶׁ ם ֹקֵרא ֲאנ  י  מָּ ישעיהו  )"  ַיַעְמדּו ַיְחָדו שָּ

   י"ג(. מ"ח 

הכתוב   בא  שלא  אמרו,  הלל  ובית  שמאי  ובית 

זה,   בזה אחר  נבראו  יחדיו, אלא  ללמד שנבראו 

 ולאחר מכן נקבעו יחדיו, שלא יפרדו זה מזה. 

אמר   לקיש  הפסוקים וריש  כל  את  ליישב 

קדמו,  הללו מבואר ששמים  שבו  שהפסוק   ,

בבריאה ֱאֹל"  ,מדבר  א  רָּ םק  בָּ ַמי  ַהשָּ ֵאת   ים 

ץ רֶׁ אָּ הָּ שהארץ   ."ְוֵאת  מבואר  שבו  והפסוק 

ב בקביעתם  מדבר  "קדמה,  ְביֹום מקומם, 

ץק  ֱאֹל  ה'ֲעשֹות   רֶׁ אֶׁ ם   ים  י  מָּ מתחילה  ש  ." ְושָּ

ולאחר מכן  ,  ואחר כך ברא ארץ,  ברא שמים

במקומם לנטותם  נטה ,  כשבא  מתחילה 

 .ולאחר מכן נטה שמים, הארץ

 

 שמים 

יוסי, השמים נקראים כן כי   שם  לדעת רבי 

 . מים

כן,   נקראים  השמים  מתניתא,  ולדעת 

, מלמד שהביאם הקדוש  אש ומיםנוטריקון  

ועשה   בזה,  זה  ]=עירבם[  וטרפם  הוא  ברוך 

 מהן רקיע.

 

ץ"  "ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת ָהָארֶׁ

כשהיו   עקיבא  רבי  את  ישמעאל  רבי  שאל 

נחום ,  בדרך  םמהלכי את  ששימשת  אתה 

שהיה דורש   , איש גם זו עשרים ושתים שנה

ץ"  ,שבתורה  "את"כל   רֶׁ אָּ ם ְוֵאת הָּ ַמי  " ֵאת ַהשָּ

  ?םמה היה דורש בה  )בראשית א' א'(, 

ים ִק ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹל"  ,אילו נאמר  ו,אמר ל

ץ ְוָארֶׁ שמים שמו של   ,הייתי אומר",  ָשַמִים 

הואקה ברוך  כלומר  דוש  אלקי  ,  שהוא  זה 

הבריאה את  ברא  וארץ  עכשיו   .שמים 

ץ"  שנאמר ָהָארֶׁ ְוֵאת  ַהָשַמִים  הכוונה    ",ֵאת 

 .בכתוב היא לבריאת השמים ובריאת הארץ

ְבֵראִשית "  די היה לכתובשאל, אם כן  ו חזר  

ץִק ָבָרא ֱאֹל   למה כתב ", ים ֵאת ַהָשַמִים ְוָהָארֶׁ

ץ"  ?"ְוֵאת ָהָארֶׁ

, שאם לא היה  להקדים שמים לארץאמר לו,  

" היינו  ֵאתכתוב  נבראו,  ",  כאחת  אומרים 

כאחת,   שמות  שני  לקרות  אפשר  שאי  אלא 

לומר שזה ", להפריד ביניהם,  ֵאתלכן נכתב "

 .קדם לזה

 

 ֵאת ַהָשַמִים   ... ְבֵראִשית ָבָרא 

ץ ץ ָהְיָתה .  ְוֵאת ָהָארֶׁ  ְוָהָארֶׁ

כמו    אף שתחילה נבראו שמים ואחר כך ארץ
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 דף יב    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

א ֱאֹלשנאמר, " רָּ ית בָּ ם  ים ֵאת  ק  ְבֵראש  ַמי  ַהשָּ

ץ רֶׁ אָּ הָּ א'(,  "  ְוֵאת  א'  בביאור )בראשית  פתח 

הארץ בריאת  "מעשה  מיד,  שאמר  ץ ,  רֶׁ אָּ ְוהָּ

ֹבהּו ה ֹתהּו וָּ ְיתָּ  )בראשית א' ב'(. " הָּ

וטעם הדבר מבואר במשנת בית מדרשו של 

ישמעאל,   שאמר  רבי  ודם  בשר  למלך  משל 

לפתחי,  לעבדיו  ומצא ,  השכימו  השכים 

למי שאין דרכו   ?למי משבח  .נשים ואנשים

   .להשכים והשכים

, , אף שהזכיר בקריאתו שמים וארץוכן בזה

ונבראו שניהם, כשבא לספר מעשיהם   ובאו 

תחילהושבחם,   הארץ  את  שהארץ  ,  שיבח 

להשכים דרכה  שאין  מי  שכל ,  נחשבת 

מתונים ארץ  שמים ,  מעשה  ומעשה 

 . במהירות

 

 על מה הבריות עומדות 

אומר יוסי  להם  ,  רבי  שרואות    ,לבריותאוי 

עומדות ואין יודעות ,  ואינן יודעות מה רואות

עומדות הן  מה  רואות  הבריות  כלומר,    .על 

הארץש על  מה  עומדות  כל  יודעות  ואינם   ,

 שמחזיק את הארץ. 

העמודים.  א על  עומדת   ,שנאמר  ,הארץ 

צּון " ְתַפלָּ י  יהָּ  ְוַעמּודֶׁ ּה  ְמקֹומָּ מ  ץ  רֶׁ אֶׁ יז  " ַהַמְרג 

   ו'(.  איוב ט')

המיםעומדים  עמודים  .  ב  ,שנאמר  ,על 

ם  " י  ץ ַעל ַהמָּ רֶׁ אָּ ם ַחְסדֹוְלֹרַקע הָּ י ְלעֹולָּ תהלים  " )כ 

 ו'(.  קל"ו

ההרים עומדים  מים  .  ג ְתהֹום "  ,שנאמר  ,על 

יתֹו  ס  ם ַכְלבּוש כ  י  ים ַיַעְמדּו מָּ ר    תהלים ק"ד)" ַעל הָּ

 ו'(. 

ֵנה "  ,שנאמר  ,ברוחעומדים  הרים  .  ד ה  י  כ 

ים ּוֹבֵרא רּוַח   ר  ם ַמה ֵשחֹו ֹעֵשה  יֹוֵצר הָּ דָּ יד ְלאָּ ּוַמג 

ץ   רֶׁ ֳמֵתי אָּ ה ְוֹדֵרְך ַעל בָּ אֹות ְשמֹוקֵ ֱאֹל   ה'ַשַחר ֵעיפָּ "  י ְצבָּ

 י"ג(   עמוס ד')

ג  " , שנאמר ,בסערהעומדת רוח . ה לֶׁ ד שֶׁ רָּ ֵאש ּובָּ

יטֹור  רֹוְוק  ה ְדבָּ ה ֹעשָּ רָּ  ח'(   תהלים קמ"ח )"  רּוַח ְסעָּ

, ואהרוך  בדוש  סערה תלויה בזרועו של הק.  ו 

ֱאֹל"שנאמר   ה  ם  קֵ ְמֹענָּ דֶׁ קֶׁ ַתַחתי  היצירה    "ּומ  כל 

ם  "  מחזיקים אותה עֹולָּ אֹוֵיב  ְזֹרֹעת  יָך  נֶׁ פָּ מ  ש  ַוְיגָּרֶׁ

ר ַהְשֵמד  כ"ז(.  דברים ל"ג" )ַויֹאמֶׁ

 

 על כמה עמודים הארץ עומדת 

אומרים עמודים   ,חכמים  עשר  שנים  על 

ם  "  ,שנאמר,  עומדתהארץ   גֹוי  ְליֹון  עֶׁ ְבַהְנֵחל 

ם   דָּ אָּ ְבֵני  ידֹו  ְבֵני ְבַהְפר  ְסַפר  ְלמ  ים  ַעמ  ְגֻבֹלת  ַיֵצב 

ֵאל ְשרָּ  ח'(.  דברים ל"ב)" י 

אומרים עמודיםעל    ,ויש    , שנאמר,  שבעה 

ּה  " ֵביתָּ ה  ְנתָּ בָּ ְכמֹות  יהָּ  חָּ ַעמּודֶׁ ה  ְצבָּ החָּ ְבעָּ "  ש 

 א'(.  משלי ט' )

בן שמוע אומרו   , על עמוד אחד  ,רבי אלעזר 

שמו  ע  "  ,שנאמר  ,וצדיק  שָּ רָּ ְוֵאין  ה  סּופָּ ַכֲעבֹור 

יק ְיסֹוד עֹולָּם  כ"ה(.  משלי י')" ְוַצד 

 

 כל העוסק בתורה בלילה

לקיש ריש  בלילה  ,אמר  בתורה  העוסק    , כל 

מושך עליו חוט של חסד   דוש ברוך הוא הק

ה  "  ,שנאמר  .ביום ם ְיַצּוֶׁ כלומר   ,"ַחְסדֹו  ה'יֹומָּ

ירֹו  כי "   ,ימשוך עליו חוט של חסד ה ש  ּוַבַלְילָּ

י מ   " שעסק בתורה בלילה. ע 

 

 כל העוסק בתורה בעולם הזה 

כל העוסק  ,אמר ריש לקישיש אומרים שכך 

הזה בעולם  ללילה   ,בתורה  דומה    , שהוא 

מושך עליו חוט של חסד דוש ברוך הוא  הק

הבא ליום  ,לעולם  דומה  שנאמר,שהוא   .  

ה  " ְיַצּוֶׁ ם  עליו    ,"ַחְסדֹו  ה'יֹומָּ ימשוך  כלומר 

כי   ליום,  בעולם הבא הדומה  של חסד  חוט 

י" מ  ע  ירֹו  ש  ה  בעולם   ,"ּוַבַלְילָּ בתורה  שעסק 

 הזה הדומה ללילה. 
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 דף יב    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 כל הפוסק מדברי תורה 

ועוסק    ,כל הפוסק מדברי תורה  ,אמר רבי לוי

  . אותו גחלי רתמים   םמאכילי   ,בדברי שיחה

יחַ "  ,שנאמר ש  ֲעֵלי  ַמלּוַח  ים  ש    ַהֹקְטפ  ְוֹשרֶׁ

ם ים ַלְחמָּ מ   . ד'(  איוב ל')" ְרתָּ

 

 מספר הרקיעים ושמותם

  ,שנאמר, םשני רקיעים ה , לדעת רבי יהודה

ּוְשֵמי ַהָשָמִים    (ב)  ַהָשַמִים  (א )  יָךקֶׁ ֱאֹל  ַלה'ֵהן  "

ל  ץ ְוכָּ רֶׁ אָּ ּה הָּ ר בָּ  י"ד(.   דברים י' " )ֲאשֶׁ

, שכן רקיעים הםשבעה    ,ריש לקישולדעת  

רקיע.   הנקראים  דברים  שבעה  ואלו מצינו 

   ם:ה

  .וילון . א

בו   אין  כלומר  כלום,  משמש  אינו  זה  רקיע 

כוילון   הוא  אלא  לשאר דבר,  הארץ  בין 

ונרקיעים תיקו  לתוך  נכנס  שחרית   ראה. 

וערבית יוצא מתיקו    ,האור מהרקיע שמעליו

ועל   .ומתפשט למטה מהאור והעולם מחשיך

ידי שהוא מסתיר ומוסט הוא מחדש בכל יום  

 מעשה בראשית. 

וענין זה, שיש רקיע המשמש כוילון ויריעה,  

ים "למד מהכתוב,   ב  יהָּ ַכֲחגָּ ץ ְוֹיְשבֶׁ רֶׁ אָּ ַהֹיֵשב ַעל חּוג הָּ

ַכֹדק ה  ל    ]=יריעה[  ַהנֹוטֶׁ ֹאהֶׁ כָּ ֵחם  ְמתָּ ַוי  ם  ַמי  שָּ

ת בֶׁ שָּ  כ"ב(.   ישעיהו מ')" לָּ

  .רקיע. ב

ומזלות   כוכבים  ולבנה  חמה   . םקבועישבו 

ם ֱאֹל"  ,שנאמר ֵתן ֹאתָּ ם ק  ַוי  י  מָּ יַע ַהשָּ ְרק  ים ב 

ץ רֶׁ אָּ יר ַעל הָּ א   י"ז(.   בראשית א'" )ְלהָּ

   .שחקים. ג

עומדות רחיים  מן    שבו   . לצדיקיםוטוחנות 

ם "  ,שנאמר ַמי  שָּ ְוַדְלֵתי  ַעל  מָּ מ  ים  ק  ְשחָּ ַוְיַצו 

ח תָּ ֱאֹכל  .  פָּ לֶׁ ן  מָּ ם  ֲעֵליהֶׁ ַתן  ַוַיְמֵטר  נָּ ם  ַמי  שָּ ּוְדַגן 

מֹו   כ"ד(.-כ"ג תהלים ע"ח " )לָּ

שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח    .זבול.  ד

ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו   ,בנוי

כֹון "  ,שנאמר  .קרבן  ְך מָּ י ֵבית ְזֻבל לָּ ית  נ  ֹנה בָּ בָּ

ים מ  ְבְתָך עֹולָּ    .י"ג( מלכים א' ח' ) " ְלש 

זה   " בוזבול  שנאמר,  ם  שמים,  ַמי  שָּ מ  ַהֵבט 

ָך   ְפַאְרתֶׁ ְות  ְדְשָך  קָּ ְזֻבל  מ  ְתָך  ּוְרֵאה  ְנאָּ ק  ַאֵיה 

קּו ְתַאפָּ ה  ֵאַלי  יָך  ְוַרֲחמֶׁ יָך  ֵמעֶׁ ֲהמֹון  ָך  )ּוְגבּוֹרתֶׁ   ישעיהו " 

   ט"ו(. ס"ג

   .מעון . ה

, דירה של מלאכי השרתמקום  ,  דירהלשון  

אומרות שירה  בו כיתות של מלאכי השרת  ו

מפני כבודן    ,ביום   ]=שותקות[  וחשות  ,בלילה

  .ביום םשל ישראל שמקלסי

ה  "  ט'(,  תהלים מ"ב )  שנאמר ם ְיַצּוֶׁ "  ַחְסדֹו  ה'יֹומָּ

יצוה למלאכים לשתוק, כדי לעשות חסד  כלומר  

ירֹו "  ,לצריכים חסד, והם התחתונים ה ש  ּוַבַלְילָּ

י מ    ברקיע עם שיר שלי שקילסתי ביוםכלומר  "  ע 

ה ְלֵאל ַחיָּי" לָּ  ". ְתפ 

ְמעֹון מים, שנאמר, "בשמעון זה  ו ה מ  יפָּ ַהְשק 

ם   ַמי  ן ַהשָּ ְדְשָך מ  ְוֵאת  קָּ ֵאל  ְשרָּ י  ת  ַעְמָך אֶׁ ת  ֵרְך אֶׁ ּובָּ

ר   ֲאשֶׁ ה  מָּ ֲאדָּ ץ  הָּ רֶׁ אֶׁ ַלֲאֹבֵתינּו  ְשַבְעתָּ  נ  ר  ַכֲאשֶׁ נּו  לָּ ה  ַתתָּ נָּ

ש ב ּוְדבָּ לָּ ַבת חָּ  . ט"ו(  דברים כ"ו" )זָּ

   .מכון . ו 

כֹונּו כמו שנאמר, "  ,אוצר של פורעניותלשון   נָּ

ים  ט  ְשפָּ ים  כ"ט("  ַלֵלצ  י"ט  אוצרות  ו   . )משלי  בו 

  ]=גשמים[   ועליית טללים  ואוצרות ברד  שלג

העומדים    ,אגליםועליית    רעים מים  הם 

ומערה    וחדר של סופה וסערה  ,להלקות פירות

  .אש םודלתותיה של קיטור

למד  פורענות,  של  אוצר  שיש  זה  וענין 

ְפַתח  מהכתוב, " רֹו ַהּטֹוב    ה'י  ת אֹוצָּ ת  ְלָך אֶׁ אֶׁ

ָך   ל ַמֲעֵשה יָּדֶׁ ֵרְך ֵאת כָּ תֹו ּוְלבָּ ֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבע  ם לָּ ַמי  ַהשָּ

ְלו   ה ְוה  ְלוֶׁ ה לֹא ת  ים ְוַאתָּ ם ַרב   .י"ב(  דברים כ"ח " )יתָּ גֹוי 

לפרש,  הזה  הכתוב  שהוצרך  מתוך  כלומר, 

שאוצר זה הוא טוב, למדת שיש גם אוצר של 

 פורענות.  

זה   שנאמרבומכון  ְשַמע  "  ,שמים  ת  ה  ְוַאתָּ

ָך   ְבתֶׁ ש  ְמכֹון  ם  ַמי  יש  ַהשָּ א  לָּ ַתתָּ  ְונָּ יתָּ  ש  ְועָּ ַלְחתָּ  ְוסָּ
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 דף יב    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ת   ה יַָּדְעתָּ ְלַבְדָך אֶׁ י ַאתָּ בֹו כ  ת ְלבָּ ר ֵתַדע אֶׁ יו ֲאשֶׁ כָּ ל ְדרָּ ְככָּ

ם דָּ אָּ ל ְבֵני הָּ  ל"ט(.   מלכים א' ח'" )ְלַבב כָּ

שכל  ו  רב,  אמר  יהודה  רב  רק ,  אלו אמר 

אבל דוד ביקש עליהם ,  היו ברקיע  מתחילה

רבונו  לפניו,  שאמר  ,  והורידם לארץ,  רחמים

י  "  ,של עולם ַשע ָאָתה לֹא ְיגְֻרָך כ  לֹא ֵאל ָחֵפץ רֶׁ

ה')"  ָרע ה'  ה'(,  תהלים  אתה  יגור   ,צדיק  לא 

 . במגורך רע

ת  , "וזהו שנאמר ץ    ה' ַהְללּו אֶׁ ים ִמן ָהָארֶׁ ינ  ַתנ 

ְתֹהמֹות ל  רּוַח  ֵאש    .ְוכָּ ְוִקיטֹור  ג  לֶׁ שֶׁ ּוָבָרד 

ְדָברֹו  ֹעָׂשה  קמ"ח )"  ְסָעָרה   ח'(, -ז'  תהלים 

 .שלבסוף היו כל אלו בארץ ולא ברקיע

   .ערבות. ז

וצדקהשבו   משפט  חיים  ,צדק  וגנזי    ,גנזי 

ברכה  ,שלום צדיקים  ,וגנזי  של    , ונשמתן 

ונשמות להיבראות  ורוחות  וטל   ,שעתיד 

 . מתיםלהחיות בו קב"ה שעתיד ה

ומשפט ְמכֹון "  שנאמר,  ,צדק  ט  ְשפָּ ּומ  ק  דֶׁ צֶׁ

ָך   ְסאֶׁ יָךכ  נֶׁ פָּ ְיַקְדמּו  ת  ֱאמֶׁ וֶׁ ד  סֶׁ ) חֶׁ פ"ט "    . ט"ו(   תהלים 

 כפי שיתבאר בעזה"י. והכסא בערבות הוא 

ן  "  שנאמר,  ,צדקה ְריָּ ַכש  ה  קָּ ְצדָּ ְלַבש  ְוכֹוַבע ַוי 

ְגֵדי   ב  ְלַבש  ַוי  ְברֹאשֹו  ה  יל  ְישּועָּ ַכְמע  ַוַיַעט  ת  ְלֹבשֶׁ ת  ם  קָּ נָּ

ה  ְנאָּ )ק  נ"ט"  צדקה   ,י"ז(  ישעיהו  שעמו  למדת 

 . שרויה

חיים "  ,גנזי  ים שנאמר,  ַחי  ְמקֹור  ְמָך  ע  י  כ 

ה אֹור ְראֶׁ  י'(.   תהלים ל"ו" ) ְבאֹוְרָך נ 

שלום ְזֵבַח  "  שנאמר,  ,וגנזי  מ  ְדעֹון  ג  ם  שָּ ן  בֶׁ  ַלה'ַוי 

א לֹו  ְקרָּ לֹום  ה'ַוי  י  שָּ ת ֲאב  ְפרָּ נּו ְבעָּ ה עֹודֶׁ ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ

י ְזר  עֶׁ  קרא לשלום להיות עמו.   ,כ"ד(  שופטים ו' " )הָּ

ברכה ֵמֵאת  "  שנאמר,  ,וגנזי  ה  כָּ ְברָּ א  שָּ   ה' י 

ה ֵמֱאֹל קָּ ְשעֹוקֵ ּוְצדָּ  ה'(.  תהלים כ"ד" )י י 

צדיקים  םנשמת ם  "  שנאמר,  ,של  דָּ אָּ ם  ַויָּקָּ

ָך   ת ַנְפשֶׁ ְפָך ּוְלַבֵקש אֶׁ ְרדָּ ה ל  י ְצרּורָּ ש ֲאֹדנ  פֶׁ ה נֶׁ ְיתָּ ְוהָּ

ֵאת   ים  ַהַחי  ְצרֹור  יָך  יָך  קֶׁ ֱאֹל  ה'ב  ֹאְיבֶׁ ש  פֶׁ נֶׁ ְוֵאת 

ַלע ה ְבתֹוְך ַכף ַהקָּ נָּ  כ"ט(.   שמואל א' כ"ה " )ְיַקְלעֶׁ

ונשמות שעתיד להיבראות   שנאמר,  ,רוחות 

י לֹא ְלעֹו" ְקצֹוף  כ  ַצח אֶׁ נֶׁ יב ְולֹא לָּ ר  ם אָּ ַני לָּ ְלפָּ י רּוַח מ  כ 

י ית  ש  י עָּ מֹות ֲאנ   ט"ז(.   ישעיהו נ"ז)" ַיֲעטֹוף ּוְנשָּ

הק שעתיד  הוא וטל  ברוך  בו    דוש  להחיות 

ֱאֹל"  שנאמר,  .מתים יף  נ  תָּ בֹות  ְנדָּ ם  ים ק  גֶׁשֶׁ

ּה ה כֹוַנְנתָּ ה ַאתָּ ְלאָּ ְתָך ְונ   י'(.   תהלים ס"ח )" ַנֲחלָּ

שם אופנים ושרפים וחיות הקדש ומלאכי ו 

ונשא  רם  חי  אל  מלך  הכבוד  וכסא  השרת 

ירּו ֵלאֹל"  , שנאמר  .שוכן עליהם ים ַזְמרּו ְשמֹו  ק  ש 

בֹות ְביָּּה ְשמֹו   ֲערָּ ֹרֵכב בָּ יוֹסלּו לָּ נָּ ְלזּו ְלפָּ תהלים  " )ְוע 

 ה'(.   ס"ח 

זה   בגזרה  בוערבות  ללמוד  יש  שכן  שמים 

"שווה,   רכיבה,  לשון  בו  ֹרֵכב  שנאמר  לָּ

בֹות ֲערָּ בשמים,  בָּ נאמר  וכן  ְיֻשרּון  " "  ֵאל  כָּ ֵאין 

ָך   ְזרֶׁ ְבעֶׁ ם  ַמי  שָּ יםֹרֵכב  ק  ְשחָּ תֹו  )ּוְבַגֲאוָּ  דברים ל"ג" 

 כ"ו(.  

מקיפי וערפל  וענן    ,שנאמר,  אותו   ם וחשך 

ְשַכת  " חֶׁ תֹו  ֻסכָּ יו  יבֹותָּ ְסב  ְתרֹו  ס  ְך  ֹחשֶׁ ת  יָּשֶׁ

ֵבי ְש  ם עָּ יםַמי  ק   י"ב(.   תהלים י"ח )" חָּ

בראי בבתי  הוא  זה  בבתים וחושך  כלומר   ,

גוואיחיצונים,   בבתי  בבתים  אבל  כלומר   ,

הּוא , "כ"ב(  דניאל ב')  שנאמר  .יש אורפנימיים,  

א תָּ א ּוְמַסְתרָּ תָּ יקָּ ֵלא ַעמ  הוא מגלה עמוקות   ",גָּ

א"  ,ונסתרות ה ַבֲחשֹוכָּ   ,יודע מה בחושך  ",יַָּדע מָּ

ֵמּה ְשֵרא" א ע   .והאור עמו שרוי "ּוְנהֹורָּ

עוד רקיע אחד יש  ,  רב אחא בר יעקב  ולדעת

ּוְדמּות ַעל "  . שנאמר,למעלה מראשי החיות

א   ַרח ַהנֹורָּ יַע ְכֵעין ַהקֶׁ ק  אֵשי ַהַחיָּה רָּ טּוי ַעל  רָּ נָּ

ה  ְעלָּ ְלמָּ ם מ  אֵשיהֶׁ  כ"ב(.  יחזקאל א'" )רָּ

מכאן ואילך אין ,  לדברעד כאן יש לך רשות  

 . לך רשות לדבר

סירא  ן שכ בן  בספר  ממך,  כתוב    ,במופלא 

דוש  במובדל ומופרש ממך, שלא רצה הקכלומר,  

הוא   לךברוך  תדרוש  ,לגלות  ובמכוסה    ,אל 

תחקור אל  התבונן   ,ממך  שהורשית   ,במה 

   .אין לך עסק בנסתרות
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