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חגיגה ד יב.

לבית שמאי
לבית הלל
לחכמי

כיצד נדרשי הפסוקי דלהל?
" ְי $עֲ$%ת ה' ֱאל ִֹהי ֶא ֶר וְ ָ ָמיִ "
ר"
אית וגו' ַה ַָ #מיִ וְ ֵאת ָה ֶ
" ְ ֵר ִ
כשנטה נטה האר ואחר כ נטה שמי
שמי קדמו לבריאת האר
האר נבנתה תחילה ואח"כ השמי
לא קדמו בבריאה אלא בסדר המעלה
זה וזה כאחת נבראו שנאמר "א ידי וגו' יעמדו יחדו"

חגיגה ד יב:

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מה ה?
וילו
רקיע
שחקי
זבול
מעו
מכו

ז.

ערבות

1

מה ה השבעה רקיעי ולמה ה משמשי ?
למה ה משמשי
אינו משמש כלו אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית
בו חמה ולבנה כוכבי ומזלות קבועי
בו רחיי עומדות וטוחנות מ לצדיקי
3
בו ירושלי ובית המקדש של מעלה ,ומזבח בנוי ש
4
בו כיתות של מלאכי השרת שאומרות שירה בלילה
בו אוצרות שלג וברד ועליית טללי רעי ואגלי
5
וחדרה של סופה וסערה ומערה של קיטור ודלתותיה אש
בו צדק משפט וצדקה ,גנזי חיי ושלו וברכה ,נשמת של צדיקי ורוחות
ונשמות שעתיד להיבראות 6וטל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתי
2

 1כ תיר ר"ל את סתירת המקראות )ולכאורה תירוצו הוא אליבא דב"ש ,ע' מהרש"א( ,ואמר:
כשנבראו ברא שמי ואחר כ ברא האר וכשנטה נטה האר ואחר כ נטה שמי ,והיינו דיש
בריאה ויש נטייה שהיא העמדה במקו ,לבריאה קדמו השמי אול כשהעמיד במקומ
העמיד קוד את האר.
 2פי' ,מצד עצמו אינו משמש כלו שלא קבוע בו דבר ,אלא ע"י שנגלל שחרית לתו נרתיקו 
ממילא האור שאחריו נראה ,וכ ע"י שיוצא ערבית מנרתיקו ונמתח  ממילא הוא מסתיר את
האור ונעשה חוש .ועי"ז מתחדש כל יו מעשה בראשית דהיינו התגלות האור וכיסויו .וכתבו
התוס' )בד"ה נכנס( ,דמה שנראי כוכבי בלילה  הרי ה קבועי ברקיע השני שמעליו ,ותירצו
דשמא נראי מתוכו .ועוד פירשו בהיפ ,שנכנס שחרית בעול וממנו יש אורה ,ויוצא ערבית מ
העול ועי"ז מסתלקת האורה  ולכ הכוכבי שברקיע השני נראי.
 3ומיכאל השר הגדול מקריב ש קרב  וקרבנו הוא נשמות הצדיקי.
 4וביו ה שותקות מפני כבוד של ישראל ,שזמ שירת ישראל הוא ביו.
 5במכו כשמו הוא כ הוא אוצר ,והוא אוצר של פורענויות של שלג וברד וטללי רעי ואגלי
היינו עיגול ואסיפה של מי העומדי להלקות פירות .אכ חלק ירדו לאר ע"י תפלת דוד
דכתיב "הללו את ה' מ האר תניני וכל תהומות אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עושה דברו".
 6פי' ,נשמות של צדיקי שכבר היו שעולי ש לקבל שכר ,ונשמות של כול שעדיי לא נבראו.

