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ידף  –מסכת חגיגה   

 

אשר נשבעתי באפי באפי נשבעתי  רבי יהושע אומר יש להם על מה שיסמכו שנאמר

 אי מדר' יהושע דלמא הכי קאמר באפי נשבעתי ולא הדרנא בי ...וחזרתי בי 

ברי דכ -זר חשבע ולא נ 'הקבהש - דעל כרחך קרא בהכי מידריששה קהשאלחנן  ינוא רבימב תוספות

יבואון אל מנוחתי ודרשינן מינה גבי דור המדבר שלא מדכתיב נשבעתי באפי אם  ע,הושר' ינגד רבא 

לאו בביאת  " חתי ו מנאון אל בואם י"ותירץ לו הר"י דהאי קרא  .ץארל  וכנסנא הם למת א, ובבאו לארץ

דור המדבר   (י:רין קנהדק )ס מצינו תנא דאמר בחלמת א דב דעתו  ,ארץ משתעי אלא בחלק לעולם הבא

 – איכא למידרש והדרנא בים הבא עולק לחלש להם דים סובריהאותם א"כ  ,יש להם חלק לעוה"ב

 . עהושר' ית יטכש ,עתוחזר משבוה 'קבהש

ה  צעל יטקפם ת עלת שבקבלים מתחי מה ל ון יעצריך . ותב בלת שקחלת התב זה  קסופ ם ומריחנו אנאו

ה ב'אה התורה לפני הקץ באראל לנסו ישרכן שנבזמדרש מ ביא" מבתאורות שבספר "? וה" נרננו כ"ל 

בת לבן  השאת  ה אני נותן לך  'הקב  אומרה?  עליה תהא  מדהו תורה  ה הולך לשז ו ומ כרה הולך ל אמרה, ז ו

קי סועם פה' ומסיימים ח לקי שבם פסועילים תחה מטעל ז יקי קפשפסוץ תר לפשר אה ג. ולפי ז זו

אל  ת ישרסובכני   ר' יהושע(לפי  )  חזרתות ה' ובעבושבדובר  י," שמחתאל מנוון  אם יבוא...נהם שארבעי"

קראת  צאים לכשאנו יוו  נ ון לה זכרז , וגן זובלדש  קות  דושה והשב התורה הקתן  ח ת קבע ונז נאש  –ץ  ארל

ת  בל הבימה לקד על החזן עומהג שנד למחאטעם זה צרף שאולי יש ל וגה. )ת בן זוירים אנו מזכאשבת 

 - גהבן זום יריכז אנו מהשבת ת יל חת וב ,רההתום קריאת וקא מבימה היד, שהועמצל האשבת ולא 

 (. תורה ה

 

אלא מעתה  רחמנאממאי דהאי וחגותם אותו חג לה' זביחה דלמא חוגו חגא קאמר 

 ויחוגו לי במדבר הכי נמי דחוגו חגא הוא דכתיב 

ה  יבות שמחאים חשמינא אנו רוא אוה, מהןהקרבנו היי גיגה"ח"מוכח ש גמראנת הף על פי שלמסקא

ד  ה לרקו צוינו שיש מהידולות, ח ים ומדמלשון ריקוא" ו חגגחושמפרש " תוספות לפי ט ובפר ברגל

ז ובכל עכר ר מכז ומפז " היה  אלך ישרד מלשדוינו ומצה'. לפני נו הראות שמחתי עם גופו לולשמוח 

ראוי למלך  ו  וה ז דבועת  חשיבובינה  שלא ה  עלו  אשתענש מיכל  נ, ויםושלרילה'  ארון  ה  כשהעל  '"הלפני  

ב"ם  הרמא מבית תורה שמושמחת  כו ות ס כו בהלברורה  ה  משנעיין ב. ועםהני  לפ ה  ברקידה  מחהראות של

טו(  ז:דברים ט) ברק דהעמב בצי"נהזה לשון . והתלהבות ג בחעל שמחת היר הומז  לךמוד הת ד גמוד

,  חולותדים ומג" משמע שמחה הבא בריקוחותבכלל לשון "דידי פשוטו קרא יוצא מאין מם קוכל ממ"

משניות ובחז"ל בשם בנקרא א קכות דוו סהג חמה צי"ב ל ני זה מפרש ה." ולפדת קודשרעבילו גנו והיי

חה( גיגה, שמכה, ד' מינים, חיש שבע מצות )סו כי    –עדות  המואר  כל שעל  יש שמחה מכות  סו ב," כי  גח"

  – ד  ה לשמוח ולרקום הדין, ולכן יש מצוון ביוח יצאות על הנ  אהי  הנות, והשמחעוות  כפרת  וגם יש שמח

 ." גחא "הוט היו"שם נו דהיי


