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  ה': בעזרת נלמד היום

 ט ז   דף חגיגה

 שם. להסתכל לא שנזהר השכינה מקום איפה עקיבא רבי ידע מהיכן דרש? מאי

 שלא  ידע  הוא  ולכן  השכינה,  מקום  היכן  המלאכים  בין  סימן  יש  שלו:  ברבבה  הוא  אות

 שם. להסתכל

 להסתכל  שלא  ידע  הוא  ולכן  ניכר,  הקב"ה  של  שמקומו  כלומר  שלו: ברבבה הוא  דוגמא

 שם.

 שלא  ידע  הוא  ולכן  בצבאו,  ניכר  הקב"ה  של  שמקומו  כלומר  שלו:  בצבא  הוא  אדון

 שם. להסתכל

 לאחור,  ומה  למטה  ומה  למעלה  מה  להסתכל  אסור  מדוע  מובן  כלומר  לחיי:  בשלמא...

 להסתכל  אסור  מדוע  אבל  לטעות,  עלול  והוא  להשיגם  יכול  לא  שהאדם  דברים  שהם

 היה? שהיה מה והרי לאחור, מה

 מרשה  הוא  (ולכן  נמצאת  לא  שהשכינה  בליבו  שאומר  השכינה:  רגלי  דוחק  כאילו

 בסתר). לחטוא לעצמו

 הרע,  היצר  של  כוחו  יחלש  ואולי  עליו  גסה  דעתו  אין  ששם  אותו:  מכירים  שאין  למקום

 שמים. שם יתחלל ולא אותו מכירים שלא כיון אליו לב ישימו פחות יחטא אם וגם

 דוחק  שהוא  כאילו  זה  הרי  בסתר,  חוטא  והוא  יצרו  את  לכוף  יכול  כשהוא  וכו':  קשיא  לא

 מאשר  בצנעה  שיחטא  עדיף  יצרו  את  לכוף  יכול  כשאינו  אבל  השכינה,  רגלי  את

 ה'). חילול משום (= בפרהסיה

 ַעל  ָידֹו  ֶאת  "ְוָסַמ�  שנאמר  הקרבתו,  לפני  סמיכה  טעון  בהמה  קרבן  כל   8  משנה:

 ראש  על  כוחו  בכל  ידיו  שתי  את  סומך  הקרבן  שבעל  היא  'סמיכה'  ׇקְרָּבנֹו".  רֹאׁש

 מציין  רש"י  ביו"ט.  הקרבן  על  סמיכה  בעניין  מחלוקות  מביאה  המשנה  הבהמה.

 ישראל. בחכמי שהייתה הראשונה המחלוקת היא זו שמחלוקת
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 הזוג  הם  לסמוך:  אומר  יוחנן  בן  יוסף  ,ביו"ט)  (=  לסמוך  שלא  אומר  יועזר  בן  יוסף  יוסי

  דור. אחר דור בזה, שנחלקו הזוגות כל את מביאה המשנה בזה. שנחלקו הראשון

 ואלה  נשיאים,  היו  פרחיה)  בן  יהושע  יועזר,  בן  יוסף  כגון  (=  וזוג  זוג  שבכל  הראשונים

 דין. בית אב היו הארבלי) ניתאי יוחנן, בן יוסף כגון (= שניים שהוזכרו

  הסוגיא: להבנת הקדמה גמרא:

 אחרים  עדים  באו  ואח"כ  ראו,  שהם  משהו  על  דין  בבית  והעידו  עדים  שני  כשבאו 

 כגון  עליו,  העידו  שהם  מה  את  לראות  יכלו  לא  שהם  הראשונים  העדים  על  והעידו

 עמנו  הייתם  והרי  וכך  כך  שקרה  שראיתם  מעידים  אתם  איך  -  להם  שאומרים

 ועושים  זוממין'  'עדים  נעשים  הראשונים העדים הרי המעשה, אותו שאירע  בשעה

 שפלוני  שראו  שהעידו  כגון  (=  עליו.  שהעידו  מי  על  לעשות  רצו  שהם  מה  את  להם

 הראשונים  העדים  הרי  אותם,  והזימו  אחרים  עדים  באו  ואח"כ  מישהו,  שרצח

  נהרגים).

 הנידון  של  דינו  שנגמר  לאחר  אותם  הזימו  אם  רק נהרגים זוממים שעדים הוא  הדין  

 -  ודורשים  ְלָאִחיו"  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו  "ַוֲעִׂשיֶתם  שנאמר  אותו,  הרגו  לא  עדייןו 

 ורק העדים של פיהם על הנידון נהרג כבר אם ולכן עשה, כאשר ולא ָזַמם" "ַּכֲאֶׁשר

 אותם. הורגים ולא זוממין' 'עדים נעשים הם אין אותם, הזימו אח"כ

 הנידון  נהרג  כבר  אם  שרק  - להיפך אומרים היו פה שבעל בתורה שכפרו  הצדוקים 

 אותם. והורגים זוממין' 'עדים נעשים הם אז אותם, הזימו ואח"כ העדים פי על

 נשבע  היה  כלומר  (=  זומם  עד  הרגתי  לא  אם  בנחמה  אראה  טבאי:  בן  יהודה  רבי  אמר

 של  מליבם  להוציא  כדי  זומם),  עד  שהרג  זה  דבר  היה  לא  אם  ציון  בנחמת  יראה  שלא

 ואני  זוממים,  העדים  את  הורגים  הנידון  שנהרג  לאחר  שרק  אומרים  שהיו  הצדוקים

 ישראל. חכמי וכדעת הנידון, שנהרג לפני זומם העד את הרגתי

 אותו  את  שהרגת  (=  נקי  דם  שפכת  לא  אם  בנחמה  אראה  שטח:  בן  שמעון  לו  אמר

 עד  ולא  העדים  שני  כשהוזמו  רק  הוא  זוממים  עדים  שדין  חכמים  אמרו  שהרי  העד),

 בן  יהודה  מיד  נקי.  דם  ששפכת  ונמצא  לבדו,  שהוזם  אחד  עד  הרגת  ואתה  בלבד,  אחד

 שמעון  יטעה  שאם  שטח,  בן  שמעון  בפני  אלא  הלכה  מורה  שאינו  עצמו  על  קיבל  טבאי

 אותו. ילמד שטח בן
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 את  שומעים  היו  והעם  לפייסו,  כדי  הרוג:  אותו  של  קברו  על  משתטח  היה  ימיו...  כל

 של  אותו  שהרג  על  (שצועק  ההרוג  של  קולו  שזהו  סבורים  והיו  טבאי  בן  יהודה  של  קולו

 שמחר  לפי  שלי  הקול  זהו  שאכן  ותדעו  שלי,  הקול  שזה  טבאי  בן  יהודה  להם  אמר  כדין).

 יותר. הקול את תשמעו ולא מת אני

 מכך  טבאי  בן  יהודה  של  קולו  שזהו  להוכיח  ניתן  איך  -  אשי  רב  את  שאל  אחא  רב

 אלא  ההרוג  של  קולו  זה  היה  שבאמת  יתכן  והרי  יותר,  נשמע  לא  וקולו  מת  הוא  שלמחר

 לדין. שם אותו תבע שהוא או האמת, בעולם פייסו טבאי בן שיהודה

 למעלה: מאיר רבי כדעת היא הנ"ל שהברייתא מוכיחה הגמרא כעת

 טבאי  בן  ויהודה  דין  בית  אב  היה  שטח  בן  ששמעון  הסובר  ר"מ  כדעת  היא  הברייתא  אם

 אלא  הלכה  מורה  שאינו  מעשה  מאותו עצמו על קיבל טבאי בן שיהודה מובן נשיא,  היה

 אבל  בפניו.  הלכה  מורה  היה  כן  הוא  המעשה  אותו  שעד  משום  שטח,  בן  שמעון  בפני

 שטח בן ושמעון דין בית אב היה טבאי בן שיהודה הסוברים חכמים כדעת הברייתא אם

 בן  שמעון  בפני  הלכה  מורה  היה  הוא  מעשה  אותו  עד  וכי  -  להקשות  יש  נשיא,  היה

 טבאי  בן  ליהודה  אסור  היה  וא"כ  דין,  בית  אב  של  לרבו  נחשב  הנשיא  והרי  שטח?

 שטח. בן שמעון רבו בפני הלכה להורות

 דין  בית  אב  היה  טבאי  בן  שיהודה  כחכמים  סוברת  שהברייתא  יתכן  באמת  :דחייה

 עם  יצטרף  שלא  עצמו  על  קיבל  טבאי  בן  שיהודה  אלא  נשיא,  היה  שטח  בן  ושמעון

 יצטרף  שלא  עצמו  על  קיבל  והוא  רבו,  בפני  לעשותו  שמותר  דבר  שזהו  דין,  לדון  אחרים

 שטח. בן שמעון שם נמצא אם אלא לדון אחרים עם

 מדרבנן,  ויו"ט  בשבת  האסור  דבר  הוא  'שבות' וכו': בעיניך קלה שבות תהא אל  לעולם

 בבעלי  משתמש  שהוא  (=  'שבות'  איסור  רק  יש  בסמיכה  שהרי  זה,  באיסור  תזלזל  ואל

 לעיל)  במשנתנו  המובאים  (=  הדור  גדולי  בזה  ונחלקו  מדרבנן)  רק  האסור  דבר  חיים

 ביו"ט. לסמוך אסור או מותר האם

 האסורים  דברים  שיש  יודעים  אנו  והרי  בזה,  לנו  לחדש  בא  יוחנן  רבי  מה שואלת  הגמרא

 לזלזל,  אסור  מצווה  של  בשבות  שאפילו  הוא  שהחידוש  מתרצת  הגמרא  שבות.  משום

 פשוט,  דבר  זה  שגם  שואלת  הגמרא  בזה.  ונחלקו  מצווה  של  שבות  היא  סמיכה  שהרי

 מתרצת  הגמרא  לנו.  לחדש  בא  יוחנן  רבי  ומה  במשנתנו,  שנאמר  מה  בדיוק  זה  שהרי

 צריך  בכלל  האם  נחלקו  במשנתנו  שהזוגות  נחשוב  שלא  לנו  לחדש  בא  יוחנן  שרבי
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 משום  אלא  שבות  משום  אוסרים  לא  ביו"ט  לסמוך  והאוסרים  חובה,  שלמי  על  לסמוך

 מצווה  שיש  סוברים  הם  באמת  אלא  חובה,  שלמי  על  לסמוך  צריך  שלא  סוברים  שהם

 שבות. משום ביו"ט לסמוך אסור האם נחלקו והם לסמוך

 שאם  כוחו,  בכל  הבהמה  על  לסמוך  שצריך  מוכח  יוחנן  רבי  מדברי  חמא:  בר  רמי  אמר

 איסור  שום  על  עובר  לא  הוא  והרי  ביו"ט,  לסמוך  שאסור  סוברים  יש  מדוע  כן,  לא

 שהוא  משום  מדרבנן  אסור  והדבר  כוחו,  בכל  סומך  שהוא  בהכרח  אלא  בסמיכתו?

 חיים. בבעלי משתמש

 בקדשים?  עבודה  עבדינן  דנשים  רוח  נחת  משום  בעינן,  כוחו  בכל  סמיכה  ס"ד  ואי

 לנשים  נתנו  הם  שהרי  כוחו,  בכל  לסמוך  צריך  שלא  מוכח  שמהברייתא  מקשה  הגמרא

 נתנו  הם  איך  כוחו  בכל  לסמוך  צריך  אכן  ואם  לנשים',  רוח  נחת  לעשות  'כדי  רק  לסמוך

 לנשים  כוחו  בכל  והסמיכה  בקדשים,  עבודה  לעבוד  אסור  והרי  לסמוך,  הפטורות  לנשים

 היה  ולכן  כוחו,  בכל  לסמוך  צריך  שלא  בהכרח  אלא  לצורך.  שלא  בקדשים  עבודה  היא

 לסמוך. לנשים לתת להם מותר

 הקילו  (=  ידייכו'  'אקפו  לנשים  אמרו  שהם  אלא  כוחו,  בכל  לסמוך  צריך  באמת  :תירוץ

 להן. מותר היה ולכן הכח בכל תסמכו שאל כלומר ידיכם),

 שסמיכה  מפני  'לא  לסמוך  לנשים  נתנו  שהם  אמרה  הברייתא  מדוע  א"כ  :קושיא

 כלל! סמיכה עשו לא הן והרי בנשים',

 משום  הוא  סמיכה  לאיסור  שהטעם  שאמר  (=  יוחנן  רבי  מדברי  וכו':  פפא  רב  אמר

 שאין  מקום  שהוא  הבהמה  בצדדי  אפילו  ויו"ט  בשבת  להשתמש  שאסור  מוכח  שבות)

 על  לסמוך  שאפשר  הרי  הבהמה  בצידי להשתמש מותר היה שאם שם, להשתמש  דרך

 אסורים. הצדדים שאף בהכרח אלא הבהמה, כצידי שהוא הבהמה ראש

 הבהמה  של  הגב  לגובה  ששוה  מה  כל  אבל  מותרים,  שהצדדים  יתכן  :דוחה  אשי  רב

 בגובה  שווה  והראש  שם,  להשתמש  שאסור  מקום  שהוא  הבהמה  של  כגבה  נחשב

 שם. לסמוך אסור ולכן לגבה
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