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היום נלמד בעזרת ה':
חגיגה דף יד
)המשך מדף קודם(
על אשר קומטו :אלו תתקע"ד ) (974דורות שנגזרו להיבראות לפני מתן תורה .מפני
שראויה היתה התורה להינתן לאחר אלף דור כנאמר 'דבר ציוה לאלף דור' ,אבל
כשראה הקב"ה שהעולם לא יכול להתקים בלא תורה הוא לא ברא אותם ,וברא רק כ"ו
) (26דורות עד מתן תורה .ואת ה 974דורות שהיו אמורים להיבראות הוא שתל בכל
דור ,והם האנשים עזי הפנים שבכל דור ,ועליהם נשפך נהר דינור.
שמקמטין עצמן על דברי תורה :מנדדים שינה )-ר"ח( ,ויש מפרשים :מכחישים
ומצערים עצמם )-ר"מ מאימראן(.
ופליגא דרבי שמואל בר נחמני :מהיכן נבראים המלאכים; האם מנהר דינור או
מדיבורו של הקב"ה.
כתוב אחד אומר לבושיה כתלג חיור :ודאי שאין לקב"ה דמות ,אלא במראה הנבואה
שראה דניאל הראו לו כעין דמות שהיא מסמלת הנהגה מסויימת של הקב"ה .הוא
אשׁהּ ַכּﬠֲמַ ר נְ קֵ א"  -הקב"ה יושב
וּשׂﬠַ ר ֵר ֵ
בוּשׁהּ כִּ ְתלַג ִחוָּר ְ
יוֹמין י ְִתב לְ ֵ
ראה "וְﬠַ ִתּיק ִ
לבוש בבגד כשלג לבן ושער ראשו )לבן( כצמר נקי .הגמרא מקשה משיר השירים שם
מתואר שערו של 'הדוד' המסמל את הקב"ה בצבע שחור?
כאן בישיבה :במושב בית דין )-רבינו חננאל( מתאים אדם זקן שיש לו שער לבן .כלומר
צבע השיער במראה הנבואה מתאים להנהגה של הקב"ה שעליה מדובר; הנהגת
מלחמה או הנהגת משפט.
יוֹמין י ְִתב )= רואה הייתי
כתוב אחד אומר כרסיה" :חָ זֵה הֲ וֵית ﬠַ ד ִדּי כ ְָרסָ וָן ְר ִמיו וְﬠַ ִתּיק ִ
אשׁהּ ַכּﬠֲמַ ר נְ קֵ א,
וּשׂﬠַ ר ֵר ֵ
בוּשׁהּ כִּ ְתלַג ִחוָּר ְ
עד שהכינו את הכסאות והקב"ה יושב( לְ ֵ
יבין ִדּי נוּר )= כסאו ניצוצות של אש(" כלומר בתחילת הפסוק משמע
כּ ְָר ְסיֵהּ ְשׁ ִב ִ
שהקב"ה יושב על שני כסאות ,ואילו בסוף הפסוק משמע שהוא יושב על כסא אחד?
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כי אתא רב דימי אמר שמונה עשרה קללות :הגמרא חוזרת לבאר את חמשת
הדברים שנאמרו לעיל )יג' ע"א( במי שמוסרים לו סתרי תורה 'שר חמישים ונשוא
פנים וכו' .פסוק זה נאמר בקללות שקילל ישעיהו את עם ישראל שלא ישארו בהם
אנשים ראויים.
שש מאות סדי משנה :היו בימיהם.
רבי אבהו בי קיסר :רבי אבהו שהיה חשוב בבית הקיסר.
תעלי בני תעלי :שועלים בני שועלים .אנשים שפלים וערמומיים )-מהרש"א ובן יהוידע(.

לא פסקו מהם בעלי אמנה :אנשים דוברי אמת .שכאשר ישאל אחד את חבירו על
דברי תורה 'שבני אדם מתכסים כשמלה'  -מתחבאים מחשש שישאלו אותם והם לא
ידעו לענות ,וכן על דברי תורה שאין אדם עומד עליהם אלא אם כן נכשל בהן ,הוא
ישבע להם שמעולם לא היה חובש בית המדרש ולכן שלא ישימו אותו 'קצין עם'.
ודלמא שאני התם :הגמרא מקשה מניין שהוא באמת דובר אמת ,יתכן שפשוט אינו
יכול לשקר ,כי אם יאמר שהוא יודע ישאלו אותו שאלות שלא ידע להשיב עליהן?
הגמרא מתרצת שהוא יכל לומר להם שלמד בעבר ושכח את תלמודו ,ולא לומר
שמעולם לא למד.
במזמוטי חתן וכלה :בזמירות שאומרים לפני החתן והכלה לשמחן )-ערוך(.
מזומנין לכת שלישית :מהשבע כיתות היושבות לפני השכינה )ירושלמי(.

שלושה הרצאות הן :שלושה דרשות היו במעשה המרכבה.
דארצי וארצויי קמיה קחשיב :הברייתא מונה רק את מי שגם דרש לפני רבו וגם
תלמידו דרש לפניו ,ולא את רבי אלעזר בן ערך שדרש לפני רבו אך לא היה לו תלמיד
שדרש לפניו.
הגמרא מקשה מרבי חנניה בן חכינאי שהוא האחרון ברשימה ,שלא היה לו תלמיד
שהרצה לפניו? ומתרצת שהוא הרצה לפני רבו שהרצה לפני רבו ,אבל רבי אליעזר בן
ערך הרצה לפני ריב"ז אבל ריב"ז לא הרצה לפני רבו.
]רש"י מבאר שכוונת הגמרא לומר שמנו את רבי חנניה בן חכינאי רק בשביל רבי עקיבא שהוא
הרצה והרצו לפניו .אבל תוס' מבארים שהברייתא מונה את שלשלת הדורות שרבי חנניה בן
חכינאי היה חלק ממנה ,ואילו רבי אלעזר בן ערך היה חכם לבדו[.
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ארבעה נכנסו לפרדס :כלומר נכנסו לחכמת הקבלה .וביארו התוס' שהיה נראה להם
כאילו הם עלו למעלה .הר"ח מבאר שהם התטהרו והתפללו והשתמשו בשמות
הקודש ועל ידי כך ראו מראות רוחניים.
אבני שיש טהור :זהו סוד בחכמת הקבלה ,ולכן אמר להם רבי עקיבא אל תגידו שיש
שם 'מים' כי אין זה באמת מים.
הציץ ונפגע :נטרפה עליו דעתו.
קיצץ בנטיעות :יצא לתרבות רעה .ומכיון שקרואים לחכמת הקבלה 'פרדס' ,המקלקל
בה נקרא 'מקצץ בנטיעות'.
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