בס"ד

חגיגה יב) :שורה  (22עד יד) .שורה (16
ביאורים
המפסיק מדברי תורה ועסק בחולין  -חז"ל הדגישו במספר מקומות את החשיבות של חוסר ההפסקה באמצע לימוד תורה )כך
למשל המשנה במסכת אבות  -המפסיק ממשנתו ושונה( .חז"ל לא אמרו שהעוסק בדברי חולין אוכל גחלי רתמים אלא אמרו שמי

שבאמצע לימוד תורה מפסיק אוכל גחלי רתמים.
יש זמן לעיסוק בחולין ויש זמן ללימוד תורה .מי שעוסק בחולין ובבניינו של עולם טוב ויפה לו .וכך גם מי שרואה אילן נאה -
אולם הפסקה באמצע לימוד תורה לטובת דברים אחרים )חשובים וראויים לכשעצמם( זהו דבר חמור מאוד שאין לעשותו.

כמה רקיעים יש?
רב יהודה :שנים') .הן לה' אלהיך השמים ושמי השמים'(

ריש לקיש :שבעה.

שמות הרקיעים
 -לא משמש לכלום ,אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ,ומחדש בכל יום מעשה בראשית.

וילון
רקיע  -חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין בו.
שחקים  -רחיים עומדות בו וטוחנות מן לצדיקים.
זבול  -בו נמצאים ירושלים וביהמ"ק ,ומזבח בנוי ,ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן.
מעון  -בו נמצאות כיתות של מלאכי השרת ,שאומרות שירה בלילה )אך לא ביום מפני כבודן של ישראל(.
מכון  -בו היו נמצאים אוצרות המיועדות לפורענות )שלג ,ברד ,טללים רעים ועוד( עד שדוד ביקש שירדו לארץ ולא יהיו קרובים לה'.
ערבות  -בו נמצאים צדק ,משפט וצדקה ,גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה ,ונשמתן של צדיקים ,ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות,
וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו מתים ,אופנים ושרפים וחיות הקדש ,ומלאכי השרת ,וכסא הכבוד.

ויש עוד רקיע אחד נוסף ,למעלה מראשי החיות )וממנו ואילך אין לנו רשות לדבר ואין לנו עסק בנסתרות(.

הפוסק מדברי תורה ועוסק בחולין:

"יומם יצוה ה' חסדו  -ובלילה שירה עמי"

מאכילין אותו גחלי רתמים.

א .העוסק בתורה בלילה ,הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום.
ב .העוסק בתורה בעוה"ז )הדומה ללילה( ,הקב"ה מושך עליו חוט של חסד בעוה"ב )הדומה ליום(.

מעשה מרכבה :אסור ללמד ,אך מותר למסור ראשי פרקים.
סתרי תורה :מותר ללמד רק מי שהוא עם תכונות נעלות מיוחדות.
תורה:

ישנם פסוקים בספר יחזקאל שנראו כסותרים את התורה,
ובזכות חנניה בן חזקיה שפירשם לא גנזוהו.

מותר למסור רק ליהודים )ולא לגויים(.

יחזקאל וישעיהו ראו בנבואה אותו הדבר,
אך יחזקאל לא היה מורגל בכך ולכן תיאר את הדברים בהתלהבות עצומה.
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בס"ד

מספר כנפי החיות

הדמויות שבכסא הכבוד

בזמן המקדש 6 :כנפים לכל חיה.

כרוב )בתחילה זה היה שור שהוא הבהמה הגאה ביותר(
אדם )היצור החי הגאה ביותר(
אריה )החיה הגאה ביותר(
נשר )העוף הגאה ביותר(

לאחר החורבן :התמעטו ל 4-כנפים.
אלו  2כנפים התמעטו?
דעה  :1אותן שאומרות בהן שירה.
דעה  :2אותן שמכסות בהן רגליהן.

כרוב :פרצוף של תינוק.

סתירה בדבר כמות צבא השכינה:
פסוק א'" :אלף אלפין ישמשוניה"  -מספר סופי.
פסוק ב'" :היש מספר לגדודיו?"  -מספר אין סופי.

נהר דינור:

יישוב הסתירה
תירוץ א' :לאחר החורבן כביכול הצטמצם המספר.
תירוץ ב' :מספר הגדודים הוא אין סופי ,אבל מספר השמשים בכל גדוד הוא סופי.
תירוץ ג' :פסוק א' עוסק רק בשמשים שבנהר דינור.

מהיכן נוצר? נוצר מזיעתן של חיות.
להיכן נשפך?
דעה א' :על ראש הרשעים בגיהנם.
דעה ב' :על הדורות שהיו אמורים להיות לפני
מתן תורה ולא נבראו.

מי הם "אשר קומטו ולא עת נהר יוצק יסודם"?
דעה א' 974 :דורות שהיו אמורים להיות לפני מתן תורה ולא נבראו )והקב"ה שתל אותן בכל דור ודור ,והם העזי פנים שבכל דור(

דעה  :2תלמידי חכמים.

מהיכן נבראים המלאכים?
דעה  :1מנהר דינור.
דעה  :2מכל דיבור שיוצא מפי הקב"ה.
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