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ע"ה

בת הר"ר יעקב אליהו שיבלחט"א

מסכת חגיגה

כלל גדול בלימוד שידע התלמיד
אחר ששנה מה שעלה בידו מכל
מה ששנה ויסמוך על הכללים
שיצאו לו משם (מאירי סוף הוריות)

שאר דיני התורה ,ורק סתרי עריות ,כלומר דיני עריות שאינם מפורשים
בתורה ,ולמדים מדרשות הכתובים ,אין דורשים לשלושה יחד ,ובכלל זה בתו
מאנוסתו ,ואם חמיו ,ואם חמותו.

פרק שני אין דורשין

ואיסור זה למדוהו מסברא ,שכן כששנים יושבים לפני הרב ,ולומדים ,אם
אחד מהם נושא ונותן בהלכה עם רבו ,חבירו מטה אזנו ושומע גם הוא את
דבריהם ,אבל כששלושה יושבים לפני הרב ,אם אחד מהם נושא ונותן
בהלכה עם רבו ,השנים האחרים נושאים ונותנים זה עם זה ,ואינם שומעים
דברי הרב ,ועלולים לבוא להתיר עריות שלא שמעו שהרב אסר.

דף י"א

ודווקא דרשות של דיני עריות אין דורשים בפני שלושה ,כי אמרו חכמים
שהעריות נפשו של אדם מחמדתם ומתאוה להם ,וכל שלא ישמע שיש איסור

אין דורשים בעריות לשלושה

בדבר ,יש לחוש שיבוא להתיר ,אבל בשאר דיני תורה אין לחוש לכך.

לשון המשנה הוא ,אין דורשים בעריות בשלושה ,ומשמע ,שכשהם שלושה,
הרב ושני תלמידיו ,לא ידרוש בעריות ,אולם מסקנת הגמרא ,שדבר זה מותר,

ואף שגם על הגזל אמרו שנפשו של אדם מחמדת ומתאוה לו ,אין הדבר שווה

ורק כשהם שלושה תלמידים חוץ מהרב ,לא ידרוש להם הרב בעריות.

לעריות ,שהעריות ,יצרו של אדם מתגבר עליו בכל זמן ,גם כשאין לפניו ערווה
שיש לו להיכשל בה ,מה שאין כן הגזל ,שיצרו של אדם מתגבר עליו ,רק
בשעה שבא מעשה לידו ,ורואה אפשרות לגזול.

ומתחילה היה נראה ,שהכוונה לכל דיני עריות ,כלומר כל דיני עריות לא
ילמד הרב שלושה תלמידים או יותר יחד ,ורק לשני תלמידים או תלמיד אחד
מותר ללמד דיני עריות.

ׁשנִים אֲ ֶׁשר הָּ יּו לְׁ פָּ נֶיָך לְׁ ִמן הַ ּיוֹם אֲ ֶׁשר בָּ ָּרא אֱ ֹל ִקים
[דברים ד' ל"ב] כִ י ְׁׁשַאל נָּא לְׁ י ִָּמים ִרא ֹ
ָארץ ּולְׁ ִמ ְׁקצֵ ה הַ ָּש ַמיִם וְׁ עַ ד ְׁקצֵ ה הַ ָּש ָּמיִ ם הֲ נ ְִׁהיָּה כַ ָּדבָּ ר הַ גָּדוֹל הַ זֶ ה א ֹו הֲ נ ְִׁׁש ַמע
ָאדם עַ ל הָּ ֶ
ָּ

ואמרו ,שענין זה ,שאסור ללמד דיני עריות לשלושה תלמידים יחד ,למד

כָּ מֹהּו.

מהכתובִ " ,איׁש ִאיׁש אֶ ל כָּל ְׁׁשאֵ ר ְׁב ָּשר ֹו ֹלא ִת ְׁק ְׁרבּו לְׁ גַּלוֹת עֶ ְׁרוָּ ה

אֲ נִי ה'" (ויקרא י"ח

ו') ,שכן שלושה נזכרו בכתוב הזה( ,א) " ִאיׁש"( ,ב) " ִאיׁש"( ,ג) " ְׁׁש ֵאר בְׁ ָּשר ֹו",

אין דורשים במעשה בראשית לשנים

ואמר הכתוב "ֹלא ִת ְׁק ְׁרבּו לְׁ גַּלוֹת עֶ ְׁרוָּ ה" כלומר כשהם שלושה לא יקרבו לגלות

בענין השאלה על מה שארע בימים הראשונים ,הם הימים של הבריאה,

טעמי פרשת עריות.

הנקראים מעשה בראשית ,נאמר "כִ י ְׁׁשַאל נָּא לְׁ י ִָּמים ִראׁשֹנִ ים" ,כלומר ,היחיד

אולם דחו זאת ,שכן מצינו כתובים נוספים ,שנאמר בהם " ִאיׁש ִאיׁש" ,ולא

לבדו שואל ,ואין שנים שואלים ,ומכאן שאין הרב דורש במעשה בראשית לשני

נדרשו כן,

אלא לרבות נוכרים שמוזהרים על הדבר כישראל ,כגון "וְׁ אֶ ל בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל

ְׁתדַ בֵ ר לֵאמֹר ִאיׁש ִאיׁש כִ י יְׁ ַקּלֵל אֱ ֹל ָּקיו וְׁ נָּשָּ א חֶ ְׁטא ֹו" (ויקרא כ"ד ט"ו) ,וכן

תלמידים יחד ,אלא לאחד לבדו.

"וְׁ אֶ ל בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל

מלְֶך
ּומן הַ גֵר הַ גָּר בְׁ י ְִׁש ָּראֵ ל אֲ ֶׁשר יִ ֵתן ִמזַ ְׁרע ֹו ַל ֹ
תֹאמַ ר ִאיׁש ִאיׁש ִמבְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל ִ

מוֹת יּומָּ ת עַם

דברים שאין לשאול עליהם כלל

ָארץ יִ ְׁרגְׁ מֻ הּו בָּ ָאבֶ ן" (ויקרא כ' ב') ,ששני הכתובים הללו נדרשו בשווה ,לרבות
הָּ ֶ

כל המסתכל בארבעה דברים ,כלומר שואל ומתבונן בהם ,רתוי לו כאילו לא

נוכרים שמוזהרים על ברכת השם ועל עבודה זרה כישראל ,ואם כן הוא הדין

בא לעולם ,כלומר טוב ויפה היה לו ,אם לא בא לעולםא .ואלו הם:

" ִאיׁש ִאיׁש" האמור בעריות ,בא לרבות את הנוכרים ,שמוזהרים על העריות

א .מה למעלה .כלומר מה למעלה מרקיע שעל ראשי החיות.

כישראל ,ולא ללמד שאין לדרוש בעריות לשלושה.

ב .מה למטה .כלומר מה למטה מן הארץ.

שוב אמרו ,שענין זה ,שאסור ללמד דיני עריות לשלושה תלמידים יחד ,למד
ּוׁשמַ ְׁר ֶתם אֶ ת ִמ ְׁׁשמַ ְׁר ִתי לְׁ בִ לְׁ ִתי עֲשוֹת מֵ חֻ ּקוֹת הַ תוֹעֵ בֹת
מהכתובְׁ " ,

ג .מה לפנים .י"מ מה לפנים ,מה חוץ למחיצת הרקיע למזרח ,הקרוי פנים .וי"מ מה

אֲ ׁשֶ ר ַנעֲשּו

לִ פְׁ נֵיכֶם וְׁ ֹלא ִתטַ ְׁמאּו בָּ הֶ ם אֲ נִי ה' אֱ ֹל ֵקיכֶם" (ויקרא י"ח ל') ,שכן שלושה נזכרו בכתוב הזה,

לפנים ,מה היה קודם לעולם.

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם" שניםִ " ,מ ְׁׁשמַ ְׁר ִתי" אחד ,ואמר הכתוב "לְׁ בִ לְׁ ִתי עֲשוֹת מֵ חֻ ּקוֹת
" ְׁ

ד .מה לאחור .י"מ מה לאחור ,מה חוץ למחיצת הרקיע למערב הקרוי אחור .וי"מ מה

הַ תוֹעֵ בֹת" ,כלומר כשהם שלושה ,לא ילמדו חוקות אלו.

לאחור ,מה יהיה לאחרונה.

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם" ,ולא
אולם דחו זאת ,שכן מצינו כתובים נוספים ,שנאמר בהם " ְׁ
כִ י ק ֶֹדׁש ִהוא ָּלכֶם ְׁמחַ ְׁללֶיהָּ מוֹת יּומָּ ת כִ י כָּל הָּ עֹשֶ ה

מתחילה אמרו ,שענין זה ,שאין לשאול מה שהיה קודם לבריאה ,למד

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם ֶאת הַ מַ ּצוֹת
בָּ ּה ְׁמלָּאכָּה וְׁ נִכְׁ ְׁרתָּ ה הַ נֶפֶ ׁש הַ ִהוא ִמ ֶּק ֶרב עַ מֶ יהָּ " (שמות ל"א י"ד) ,וכן " ְׁ

מהכתוב " ,כִּ י ְׁשַאל נָא לְׁ י ִָּמים ִּראשֹׁנִּ ים אֲ ֶׁשר הָ יּו לְׁ פָ נֶׁיָך לְׁ ִּמן הַ ּיוֹׁם אֲ ֶׁשר בָ ָרא

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם אֶ ת הַ ּיוֹם הַ זֶ ה ְׁל ֹדרֹתֵ יכֶם חֻ ַּקת
אתי אֶ ת ִצבְׁ אוֹתֵ יכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ָּריִ ם ְׁ
כִ י בְׁ עֶ צֶ ם הַ ּיוֹם הַ זֶ ה הוֹצֵ ִ

ָארץ" ,כלומר רק מהימים הללו ואילך רשאי אתה לשאול,
ָאדם עַ ל הָ ֶׁ
אֱ ֹל ִּקים ָ

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם אֶ ת הַ ַשבָּ ת
נדרשו כן ,כגון " ְׁ

ּוׁשמַ ְׁר ֶתם אֵ ת ִמ ְׁׁשמֶ ֶרת הַ ּק ֶֹדׁש
ע ֹולָּם" (שמות י"ב י"ז) ,וכן " ְׁ

וְׁ אֵ ת ִמ ְׁׁשמֶ ֶרת הַ ִמזְׁ בֵ חַ וְׁ ֹלא יִ ְׁהיֶה

עוֹד ֶקצֶ ף עַ ל בְׁ נֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל" (במדבר י"ח ה').
א ואומר אני ש"רתוי" לשון רחמנות ,כלומר מרוחם הוא אם לא בא לעולם .ודוגמתו בתורת
כהנים" ,אל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים" ,ראויים היו להישרף ,אלא שריתה הכתוב לאהרן.
[רש"י].

ולפיכך אמר רב אשי ,שרוב דיני עריות מותר ללמדם אף לרבים יחד ,כמו את
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