בית פרת

מדרשה ישראלית

לב מבין לשמוע
חידוש מול שמרנות ; ראייה מול שמיעה
עיון בסוגיא מתוך מסכת חגיגה העוסקת בלב ליבו של עולם בית המדרש
◆

גל אלניר

חג שמח לכולם!
יש כנראה כבר כמה מכם שלמדו איתי את הסוגיא הזו .היא כל כך נהדרת בעיניי וכל כך מתאימה ללימוד בשבועות – חג מתן תורה.
הסוגיא שלפנינו מורכבת משני חלקים :הלכתי ואגדתי .הקשר ביניהם הוא מרתק בעיניי ,אך אתם יכולים לבחור האם ללמוד רק את
החלק האגדי ,או את שניהם .בכל מקרה ,ממליצה דווקא להתחיל בחלק האגדי ,למרות שזה לא תואם את הסדר הכרונולוגי.

החלק הסיפורי:
מסכת חגיגה דף ג׳ ע"א" :תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה"  -דף ג׳ ע"ב" :יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו" (אות ג׳ אצל שטיינזלץ)

כמו שאנחנו קוראים כל סיפור ,נסו להבין את התגלגלות העלילה ,הדמויות השונות והמסרים שעולים .נסו לחלק את הסיפור לחלקים
ולקבוע מה לדעתכם החלק המרכזי בסיפור.
שימו לב שהסיפור מורכב משני סיפורים :הראשון מתחיל במילים "מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה" והשני במילים "מעשה ברבי יוסי בן
דורמסקית" .לאחר שתקראו את הסיפור בכללותו ,נסו להבין מה הקשר בין הסיפורים.

◆זהו את שלוש הדרשות השונות המובאות בסיפור (הראשון) ועמדו על משמעותן.

שלושת הפסוקים הנדרשים" :הקהל את העם האנשים והנשים והטף " ; "את ה' האמרת היום וה' האמירך היום " ; "דברי חכמים כדרבנות
וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד".

◆האם ניתן למצוא מכנה משותף בין הדרשות? האם הן בעצמן מספרות סיפור?
◆האם יש לכם רעיון מדוע הסיפור מובא בהקשר למסכת שלנו?

להעמקת שלב נוסף בסיפור ,כדאי להכיר את הדמויות ההיסטוריות המופיעות בסיפור :ר' יהושע ; ר' אלעזר בן עזריה ; ר' אליעזר בן
הורקנוס (רבי אלעזר מלוד).
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החלק ההלכתי:
לאחר שסיימתם ללמוד את הסיפור בעיון ,כדאי להבין מהו ההקשר שבו הוא מובא.
למדו את הסוגיא על חרש:
דף ב׳ ע"ב" :חוץ מחרש שוטה וקטן"  -דף ג׳ ע"א" :פרט לשומע ואינו מדבר"

◆סכמו לעצמכם :מי חייב בראייה ומי פטור? כיצד הגמרא לומדת את הדינים הללו ממעמד הקהל?
◆מה הקשר הטקסטואלי והמהותי בין מעמד הקהל לבין שלושת הרגלים? (כדאי להציץ בפסוקי ההקהל בדברים לא)
◆מהם ה'לינקים' המקשרים בין הסוגיא ההלכתית לסיפור? (טקסטואליים ומהותיים) וכיצד שני החלקים מזינים זה את זה?

מחשבות שלי:
אני לומדת מהסוגיא הזו כל כך הרבה ויהיה קשה לסכם את הדברים בקצרה.
האָד ֹן ה') .כבר התנאים מסתבכים
פנ ֵי ָ
שׁנ ָה י ֵ ָראֶה כָּל ז ְכוּרְך ָ אֶל/אֶת ּ ְ
פעָמִים ּב ַ ּ ָ
ש ְּ
שׁל ֹ ׁ
המצווה העיקרית בשלושת הרגלים היא לראות את ה' ( ָ
עם המצווה הזאת ,שהרי "לא יראני האדם וחי" ומה זה בכלל אומר לראות את אלוהים או להראות בפניו? לא ניכנס לסוגיא סבוכה
זאת ,אך הדבר המרתק שאנו פוגשים בו בסוגיא שלמדנו הוא את יכולת התרגום של הגמרא .הגמרא מציגה באופן כה מורכב ועדין את
המעבר מראיית פני ה' להקבלת פני הרב ; את המעבר מעולם בית המקדש לעולם בית המדרש ; את המעבר מראייה לשמיעה .האגדתא
מציבה את לימוד התורה כערוץ המרכזי למפגש עם אלוהים וכל אחת מהדרשות בסיפור הראשון טומנת בחובה תיאור מסוים של עיצוב
היחסים בין העם לבין אלוהים .הסיפור השני הוא כמובן אנטיתזה לסיפור הראשון ומתאר באופן כה ויזואלי את המעברים שציינתי
לעיל .האם בית המדרש הוא מקום של חידוש ,של מעין המתגבר ,או שמא הוא מקום ללימוד ידע העובר במסורת ואגירתו כמו בור סוד
שאינו מאבד טיפה? מה הסכנה בכל אחת מהאפשוריות והאם ניתן לשלב ביניהן? היחס בין שני הסיפורים שואל ביתר שאת – איפה
נפגשים עם אלוהים? באיזה אופן? ואחת התשובות המרתקות בעיניי שמופיעה בסיפור היא ש"צריך לב מבין לשמוע".
חג של טוב ושל אור.
גל

מקורות לשיעור בעמודים הבאים
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דף ב׳ ע"ב" :חוץ מחרש שוטה וקטן"  -דף ג׳ ע"א" :פרט לשומע ואינו מדבר"
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דף ב׳ ע"ב" :חוץ מחרש שוטה וקטן"  -דף ג׳ ע"א" :פרט לשומע ואינו מדבר"
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מסכת חגיגה דף ג׳ ע"א" :תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה"  -דף ג׳ ע"ב" :יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו" (אות ג׳ אצל שטיינזלץ)
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מסכת חגיגה דף ג׳ ע"א" :תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה"  -דף ג׳ ע"ב" :יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו" (אות ג׳ אצל שטיינזלץ)
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מסכת חגיגה דף ג׳ ע"א" :תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה"  -דף ג׳ ע"ב" :יהי רצון שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו" (אות ג׳ אצל שטיינזלץ)
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פתיחה לפרק ראשון במסכת חגיגה

8

