
 

 

  

  

  

  הלכות שיש להן על מה שיסמוכו

מה  על , יש להן(ערוה)הטהרות והטמאות ועריות  (הלכות עבודת הקרבנות)הדינין והעבודות :) משנה(המשך  (י' א')

  . שיסמכו. והן הן גופי תורה

  טהרות. מיכתב כתיבן!  (י"א א')

ִים": דתניאלא נצרכא אלא לשיעור מקוה, דלא כתיבא.  ּמַ רוֹ "במי מקוה.  ",ְוָרַחץ ּבַ ׂשָ ל ּבְ מים שכל גופו  ",ֶאת ּכָ

  אמה על אמה ברום שלש אמות. ושיערו חכמים: מי מקוה ארבעים סאה.  ?וכמה הן .עולה בהן

  ת. מיכתב כתיבן! טמאו

ֶהם": דתניאלא נצרכא אלא לכעדשה מן השרץ, דלא כתיבא.  יכול  ."ֵמֶהם" תלמוד לומר ?יכול בכולן ,"ּבָ

ֶהם"תלמוד לומר  ?במקצתן הא כיצד? עד שיגיע במקצתו שהוא ככולו. שיערו חכמים בכעדשה, שכן חומט  ".ּבָ

  אה. תחלתו בכעדשה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר: כזנב הלט

  עריות. מיכתב כתיבן! 

. דאמר רבא אמר לי רבי יצחק בר (שהיא ערוה כמו בתו מן הנישואין) לבתו מאנוסתו דלא כתיבאלא נצרכא  (י"א ב')

  הנה הנה, אתיא זימה זימה. (בגזירה שווה) אאבדימי: אתי

   !לא? (שאינם מפורשים) הני אין, הנך (ומקשה). הן הן גופי תורה(שנינו:) 

  גופי תורה.  (כולם) א: הן והןאימ אלא

  שיטות הראשונים

ִים( בפתח נקודפירש,  רש"י: במי מקוה, במיםורחץ  ּמַ אע"פ שהן  (בידי שמים)במקוה (הנאספים)  , משמע מים המיוחדים,)ּבַ

נס, שהמים (דהיינו מקום מכו מי מקוה היינו אשבורן 2פירשו, ותוספות 1.ים לא צריךומיהו, מים חי .לאפוקי שאובין גשמים,

  3מעיין מטהר בזוחלין, מקוה באשבורן. ,, כדאמרינןעומדים בו ואינם זורמים)

לא תימא דרבנן  .נמצינו למדין דארבעים סאה דבר תורה, הרשב"א: כתב או מדרבנן ארבעים סאה שיעורו מן התורה

  מקוה הלכה למשה דשיעור  המרדכיכן כתב . וב"שריוכן דעת  4.אלא דאורייתא ממש הן ,תא בעלמא הןוקראי אסמכ

                                                
רֹו ,יג: ו, פר' מצורע ט(ויקראמדכתיב בזב מים חיים   . 1 ׂשָ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו ְוִכּבֶ ב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ׁשִ ַמִים ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ ּבְ

ים   . בעו כלל דשאר טמאין לאו מים חייםמ ,ְוָטֵהר) ַחּיִ
, פר' וגו' (ויקרא "ְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִיםַא "אלא מ ,דהא מים שאובין לאו מהכא נפקא !ולא יתכןתוספות כתבו על פירוש רש"י,   . 2

  . עין בידי שמים אף מקוה בידי שמיםמה מ ורת כהנים,) ודרשינן בת,לויא שמיני,
  קורות: תוספות (י"א א', ד"ה במי מקוה). מ. ות ה,ה, ור' מקווא(ושם בתוספות ד"ה שמא) שבת ס"ה ב'  . 3
ואפילו טבל ספק יש בו  ,ספק טבל ספק לא טבל ,דתניא בתוספתא (לפנינו במשנה מקואות פ"ב מ"א) הטמא שירד לטבול  . 4

 ,טבל באחד מהם ואינו יודע באי זה מהן טבל ,שני מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו ,ארבעים סאה ספק אין בו

    ספקו טמא. אלמא מדספקו טמא שמע מיניה דאורייתא הן.

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"א| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  6.יש להסתפק הרא"שובדברי  5.מסיני

נשאל האם שיעור זה בדווקא, או אפילו אמה על שלוש, ברום  הרשב"א: אמה על אמה ברום שלש אמות ?וכמה הן

אם הם בענין  ,ואף על פי שמימיו מרודדין, בהן כל גופו הכדי שיעל ,ערו שמכיל מ' סאהיושקא. אמה. והשיב, דלאו דוו

  7.השו"עוכן פסק . העלתה טביל ,תצטרך להתהפך כביניתא שתוכל להעלות כל גופה בבת אחת שלא

 8, דהיינו בלא הראש.תוספותדגופו של אדם שלוש אמות. וכתבו (מ"ח א')  עירובין: אמרינן בגמרא ת אדםקומ שיעור

  9.והרמב"ן, גאוניםבשם  ריטב"אוכן כתב , דג' אמות הם עם הראש. רשב"םודעת 

  שולחן ערוך

"ד, הלכות מקוואות,  ו י   סימן רא)(

מְ   א.  ה עֹוָלה ִמטֻּ ָ ְרָחץ.ֵאין ָהִאׁשּ ּמֶ ְרִחיָצה ּבַ ְטּבֹל כָּ . .ָאָתּה ּבִ תִּ ֵמיַעד ׁשֶ ַבת ַאַחת ּבְ ִעים  ל ּגּוָפּה ּבְ ֵהם ַאְרּבָ ׁש ּבָ ּיֵ ִמְקֶוה אֹו ַמְעָין ׁשֶ

ה ַעל רוּ  ה ַעל ַאּמָ יעּוָרה, ַאּמָ ע,ְסָאה; ְוׁשִ ְמֻרּבָ לֹׁש ַאּמֹות ּבִ ה ְטָפחִ  ם ׁשָ ָ ׁשּ ת ׁשִ ה ּבַ ַאּמָ עּבְ ְוִאם הּוא ָרָחב יֹוֵתר  .ים ַוֲחִצי ֶאְצּבַ

ַבת ַאַחת; ְוָצִריךְ  ֶהן ּבְ ל ּגּוָפּה ּבָ סֹות ּכָ ר ִאם ְיכֹוָלה ְלִהְתּכַ ׁשֵ ְך, ּכָ ל ּכָ בֹוּהַ ּכָ ּבֶֹרת מ ְוֵאינֹו ּגָ ִתׁשְ ֲעֶלה ּבְ ּיַ ח "ד ֶאֶלף ְוקי"ׁשֶ

ע  גּוָדל ְועֹוד ֲחִצי ֶאְצּבַ עֹות ּבְ   ...''ה)(ד''ע בבֶאְצּבָ

זֹוֲחִלין   ב.  ִכים וְ ֵמי ַמְעָין ְמַטֲהִרין ַאף ּבְ רּוׁש זֹוֲחִלין ִנְמׁשָ ִסים)(ּפֵ ׁשָ  ;הֹוְלִכים ְוֵאיָנן ְמֻכּנָ ּבֶֹרן  ִמים ֵאין ְמַטֲהִריןֵמי ּגְ ַאׁשְ א ּבְ רּוׁש ֶאּלָ (ּפֵ

ּבֶֹרן)  ִים ְוִנְקָרא ַאׁשְ ִסים ּבֹו ַהּמַ ּנְ ְתּכַ ּמִ סּוִלין ִמן ַהּתֹוָרהָמקֹום ָעמֹק ׁשֶ ם מהרי''ק ׁשֶֹרׁש קט''ו ות''ה סי'  ֲאָבל ַעל ְיֵדי ְזִחיָלה ּפְ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ (ּבֵ

  ... לֹא ַמְעָיןִאם ֵהם ְלחּוד בְּ רכ''ד) 

  

  הדרן עלך הכל חייבין

                                                
גם על כלים להצריכם ארבעים סאה (ר' נזיר ל"ח א'), דאף דמעיקר הדין סגי ברביעית מים, בטלוה רבנן  חכמים ומטעם זה גזרו  . 5

  להלכה זו (שלא יבואו להתיר גם באדם פחות מארבעים סאה). 
מסתבר הואיל ושיערו חכמים מי מקוה אמה על אמה ... ': ק בארבעים סאה)(לגבי דיון אם טבילה במעיין גם ר זה לשון הרא"ש  . 6

 אף במקוה סבירא לרא"שמשמע ש '.באדם לשער בכל אחד לפי גופו פלוגלא  ,מים שכל גופו עולה בהן ,ברום שלש אמות

שכתב להוכיח מדברי ראשונים דשיעור ארבעים סאה  ),בקכ' ב"ח (יו"ד, ור דארבעים סאה דרבנן, ומינה יליף למעיין. ויש לדחות.

מקורות: רשב"א (תורת הבית הארוך, שער המים,  .עיי"שוהחזו"א (מקוואות, סי' קלו, ס"ק ב) כתב שדבריו מתמיהים, מדרבנן הוא. 

רא"ש (מסכת נדה, הלכות  סי' תתנו).השוכר את הפועל, מרדכי (עבודה זרה, ריב"ש (שו"ת, סי' רצד). . )הוצ' מוה"ק עמ' תנזשער א, 

  י"ף, ד"ה ונראה למורי). ג (עשין סי' רמ), ורבינו יונה (ברכות, מא א ברסמ"ור'  מקוואות, סו"ס א).
  מקורות: רשב"א (שו"ת ח"א, סי' תתיח).  יו"ד רא,א.  . 7
ם היו וראשיה ,וכן כלהו ,מיןפרשנדתא אצטליב על תלת א :כדאמר בתרגום מגלת אסתר ,דמכתף אדם עד לארץ שלש אמות  . 8

) משום צואר וראש ובקל יגביה עצמו שיוכל לראות לכך ' ב'בוגבי היזק ראיה דהצריך ארבע אמות בריש בבא בתרא (. קטועים

והא דסגי הכא גבי מקוה בשלש (משא"כ אם גובהו של אדם מראשו עד רגליו ג' אמות, למה לי כולי האי?!).  צריך ארבע אמות

גם יכול לכוף ראשו קצת עד  .כשנכנס בהן צפו מים על ראשו ועולין למעלה ,היינו משום דכשעומק המים שלש אמות ,אמות

  . משום צוארו וראשו ודפי הארון ,רבעוהכוכין דארכן א. גופו במיםשיתכסה כל 
גופו שלש אמות, ואמה ? וכמה תחתיו. כתחתיו ,איש תחתיו כדכתיב שבו, גבי ד' אמות שיש לו לאדםכדאמרינן בעירובין (מ"ח א')   . 9

פסחים , אישתכח; שבת צ"ב א', ד"ה עירובין מ"ח א', ד"ה גופוחגיגה י"א א', ד"ה ; ( תוספותמקורות: וכו'. כדי לפשוט ידיו ורגליו 

ריטב"א (יומא . )ב"ב, ובריטב"א וספות(הו"ד בת רשב"ם. )והכוכין; בבא בתרא ק' ב', ד"ה אמה; יומא ל"א א', ד"ה ברוםק"ט ב', ד"ה 

  לגר"ח נאה.  (שער ו) ד בספר 'שיעורי תורה'ור' עו. )הכוכיןק' ב', ד"ה רמב"ן (בבא בתרא . )ותניא א', ד"ה א"ל

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"א| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  דרישה בעריות, במעשה בראשית ומרכבה

, ולא במעשה בראשית בשניים. ולא במרכבה ביחיד, (שניים והוא): אין דורשין בעריות בשלושה משנה(י"א ב') 

לו כאילו לא בא לעולם; מה למעלה  10תכל בארבעה דברים ראויאלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. כל המס

  בוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם.מה למטה מה לפנים ומה לאחור. וכל שלא חס על כ

  אמרת ברישא ולא במרכבה ביחיד, והדר אמרת אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו! 

יים, ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה הכי קאמר: אין דורשין בעריות לשלושה, ולא במעשה בראשית לשנ

  חכם ומבין מדעתו. 

כגון בתו מאנוסתו ואם  ,שאינן מפורשות(אמר רב אשי: מאי אין דורשין בעריות בשלושה? אין דורשין בסתרי עריות 

  לשלושה.  )מדרשא "ה א',ע, דנפקי במס' סנהדרין ,חמיו ואם חמותו

רבייהו, חד שקיל וטרי בהדי רביה, ואידך מצלי אודניה לגמרא ? סברא הוא, בי תרי כי יתבי קמי מאי טעמא

. תלתא, חד שקיל וטרי בהדי רביה, והנך תרי שקלו וטרו בהדי הדדי, ולא ידעי מאי (מטה אזנו ושומע דבריהם)

  , ואתו למישרי איסורא בעריות. (לא שומעים אותו)קאמר רבייהו 

  אי הכי כל התורה נמי?!  (ומקשה)

  שאני, דאמר מר: גזל ועריות נפשו מחמדתן ומתאוה להם.  עריות (ומתרץ)

  אי הכי גזל נמי?!  (ומקשה)

, נפיש יצריה. שלא (כשהוא רואה לפניו שיכול לגזול)עריות בין בפניו בין שלא בפניו נפיש יצריה. גזל, בפניו  (ומתרץ)

  בפניו לא נפיש יצריה. 

  שיטות הראשונים

והני מילי בימי האמוראים שהיו , כתב אבי"הורפסק דין זה להלכה.  רמב"םה: עריות בשלושהסתרי אין דורשין ב

  11.האגודהוהביאו . אין לחוש לכל זה ,לומדים על פה, אבל אנו שאנו לומדים דבר הכתוב

דנפקי במסכת , ם חמותושאינן מפורשות, כגון בתו מאנוסתו, ואם חמיו ואפירש, עריות  רש"י: מה נקרא סתרי עריות

  13פירש, כגון הקולות שיש בעריות. ורי"ד 12.מדרשא )'א "ה(ע סנהדרין

                                                
 "ס. ובגירסתנו: רתוי לו וכו'. ע"פ גרסאות אחרות. ראה דק  . 10
אבי"ה (ח"ג, חגיגה, ורי ביאה כב,יז). ררמב"ם (הל' איסמקורות: ור' פיסקה הבאה. והובאו דבריו ב'דרכי משה' (יו"ד רמו, ס"ק ט).   . 11

  ב).  . האגודה (חגיגה, י"א ב', אותסי' תתה, בסופו)
  ! כה שהוא מודיע טעמי האיסור לרביםבר הותיתי לי !דרוב התורה מדרשא קאתיאוהקשה הרי"ד,   . 12
שאין אדם ראוי לגלות סתרים הללו לעמי  ,וקורא אותן סתרי עריות .שיש כמה טצדקי שאינן קידושין וכיוצא בהן ,כמו בקידושין  . 13

ולא  ,כולהו הלי (יקשיבו) דדילמא לא צייתי ,שהודיו אל ידרוש בהם לשלוגם לתלמי .משום דסרכי ומדמו מילתא למילתא ,הארץ

קולות שהרב יודע בהרבה , סתרי תורה וא הדיןוה ה.לא שרא רביואתו למיטעי ולמישרי מאי ד ,קיימי שפיר אטעמא דמילתא

   (תוספותיו).  מקורות: רש"י (ד"ה בסתרי). רי"ד ., כי אם לתלמידי חכמיםראוי לגלותם לעמי הארץ ת שאיןומצו

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"א| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

, שהוא שם פירש רבינו תםווהמחקר בראשית הבריאה.  ,מדעי הטבעשהכוונה ל ביאר הרמב"ם: תמהו מעשה בראשי

   14מ"ב אותיות, היוצא מבראשית ומפסוק של אחריו.

ועל מציאות הבורא ודעתו  ,והוא הדבור על כללות המציאות ;מדע האלהייאר שהכוונה לב הרמב"ם: מהו מעשה מרכבה

מרכבה ', פירש וריטב"א 15ומה שאחרי המות. ,והמלאכים והנפש והשכל הדבק באדם ,וחיוב הנמצאים ממנו ,ותאריו

   16'.וסודה ידוע לבעלי האמת ,אים מעולםהעליונה הקדושה שלא נסתכלו בה נבי

  

                                                
). ר"ת (הו"ד בתוד"ה אין ד, ור' ד,י, ואילך-רקים ג; והל' יסודי התורה, פ, תרגום הרב קאפחמקורות: רמב"ם (פירוש המשניות  . 14

  דורשין). 
וידוע שכל  .ירו מללמדם כשאר המדעים הלמודייםובצדק החשיבום, הזה ,הטבעי והאלהי ,ומחמת חשיבות שני המדעים הללו'  . 15

אדם בטבעו משתוקק לכל המדעים בין שהוא טפש או חכם, ואי אפשר לאדם שלא יחשוב בשני המדעים האלו בעיון ראשון, 

וביחס ללומד מדעי .' דע, לפיכך מנע מזה והזהיר על כלשלבי המומשליט מחשבתו עליהם בלי שיהיו לו הקדמות ולא נכנס ב

הטבע ללא הקדמות אמר כל המסתכל בארבעה דברים וכו'. וביחס למתבונן בענייני אלהות בלי הקדמות אמר, כל שלא חס על 

  ע"פ הרמב"ם (פיה"מ). כבוד קונו וכו'.
ריטב"א (סוכה כ"ח א', ד"ה ת"ר  ).יב-יאב,, ור' ב-; הל' יסודי התורה פרקים א, תרגום הרב קאפחמקורות: רמב"ם (פירוש המשניות  . 16

  דף י"ג. בעוד להלן,  ויתבארשמונים). 

  ת”בעזהשי
  |  חגיגהמסכת: 

 י"א| דף:  בפרק: 


