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  .יד �ד חגיגה

 ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִ�י ָכְרָסָו� ְרִמיו ) "ט:דניאל ז(שבי� שני חלקי הפסוק יכיצד מתי

  ?"ְוַעִ+יק י*ִמי� ְיִתב ְלב#ֵ$% ִ&ְתַלג ִחָ#ר #ְ'ַער ֵראֵ$% ַ&ֲעַמר ְנֵקא ָ&ְרְסֵי% ְ$ִביִבי� ִ�י נ#ר

  

 ' לשו� רבי� משמע ב, ָכְרָסָו� ְרִמיו חד לשו� יחיד כסא א,ָ&ְרְסֵי% ְ$ִביִבי�   

  והשני לדוד  ה"אחד לקב א"עקיבא בהו' לר

  ואחד לצדקה  אחד לדי�  יוסי הגלילי' לר

  ואחד לשרפר� להדו� רגליו  אחד לכסא לשבת עליו אלעזר ב� עזריה' לר

  

  ?"ִמיר#ָ$ַלִ� #ִמיה#ָדה ְצָבא*ת ֵמִסיר 'הִ&י ִה0ֵה ָה/ד*� "בקרא ) ה,א:ג( ישעיה ניבאאיזה קללות 

  

  ביאור�  הקללות  

  אלו בעלי מקרא  ַמְ�ֵע�  .א

  אלו בעלי משנה  �ַמְ�ֵעָנה  .ב

  אלו בעלי תלמוד  $ֹל ִמְ�ַע� ֶלֶח�  .ג

  אלו בעלי אגדה  ְוכֹל ִמְ�ַע� ָמִי�  .ד

   יש בידו הלכות פסוקות מרבותיו( זה בעל שמועות  ִ'&%ר  .ה

  שיודע לישא ולית� במלחמתה של תורה  ָמהְוִאי� ִמְלָח  .ו

  דיי� שד� די� אמת לאמיתו  �%ֵפט  .ז

  כמשמעו  ְוָנִביא  .ח

  שנאמר קס� על שפתי מל* ( קוס� זה מל*  ְוקֵֹס�  .ט

   וליטול ממנו עצה בכל חכמה( שיבהישב בישראוי ל  ְוָזֵק�  .י

  שיודע לישא ולית� בחמשה חומשי תורה ) א  2ַר ֲחִמִ+י�  .יא
  שי� שראוי להעמיד לו מתורגמ�ישהוא ב� חמ) ב

 כגו� רבי חנינא ב� , למעלה:שנושאי� פני� לדורו בעבורו  �ְנ2�א ָפִני�  .יב
   כגו� רבי אבהו בי קיסר, למטה.דוסא

  שיודע לעבר שני� ולקבוע חדשי�  ְוי%ֵע>  .יג

  זה תלמיד המחכי� את רבותיו  (וחכ�   1ַוֲחַכ� ֲחָרִ�י�  .יד
   הכל נעשי� כחרשי�ת"בדבשעה שפותח  (� חרשי

  המבי� דבר מתו* דבר  זה (ונבו�   �ְנב%� ָלַח�  .טו
  זה שראוי למסור לו דברי תורה שניתנה בלחש (לחש 

  אלו בני אד� שמנוערי� מ� המצות ְוָנַתִ=י ְנָעִרי� 2ֵָריֶה�  .טז

  בני שועלי�) ני�ליצ; ערמומיי�((שועלי�  ְוַתֲעל�ִלי� ִיְמְ�ל� ָב�  .יז

  ָהָע� ִאי� ְ&ִאי� ְוִאי� ְ&ֵרֵעה�) ודחק((ְוִנַ'2                         .יח

  ולא נתקררה
 דעתו עד

 שאמר לה� 

  ִיְרֲהב� ַהAַַער ַ&ָ@ֵק� 
  ְוַהAְִקֶלה ַ&Aְִכָ&ד

בני אד� שמנוערי� מ� המצות ירהבו  (ירהבו הנער בזק� 
  במי שממולא במצות כרמו� ) יתגאו(

יבא מי שחמורות דומות עליו כקלות  (והנקלה בנכבד 
  וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות

                                                           

  ".ְ&ִאי� ְוִאי� ְ&ֵרֵעה�ִנַ'2 ָהָע� ִאי� ְו"לח "ומכח זה מנה לקמ� בי. א לאחד"כ� החשיב� הגר 1
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  :חגיגה ד� יד

  ].ה והתניא"תוד['? מה הביאו בתירו� של הגמ

  

 דארצי ולא ארצו קמיה לא קא חשיב  דארצי וארצו קמיה קחשיב  

 לכ* הזכירה הברייתא   י"לרש
  1לשלשה אלו

 רבי אלעזר  את הולכ� לא הזכיר
  2יוחנ�'  שהרצה לפני רב� ער*

 הזכיר רק לאלו שהצליחו ברציפות   'לתוס
  3להרצות לפני רבותיה� דור אחר דור

ע דא� שהרצה " לראבהולא הזכיר
  4לפני רבו אבל לא הרצו לפניו

  

                                                           

. רבי עקיבא הרצה לפני רבי יהושע) ב. רבי יהושע הרצה דברי� לפני רב� יוחנ� ב� זכאי) א: וה� 1
 .חנניא ב� חכינאי הרצה לפני רבי עקיבא) ג
הוא הרצה לפני ד' תירצה הגמ. לוחשיב ובכל אופ� ה, לא ארצו קמיה (חנניא ב� חכינאי והא ד 2
 הרצה לפני חנניאולכ* א� שאחרי� לא הרצו לפניו כיו� ש.  שהרצה בפני אחרי�ע שהוא אד�"ר

ע הרצה ואחרי� הרצו "להודיע שר, עקיבא' דהיינו שמנו אותו משו� ר, אחרי� לכ� מנו אותו
י "אול� בתחילת דבריה� פירשו בש� רש, י"בסו� לפרש את רש' התוסג� וכ� הביאו . (לפניו

 ).באופ� אחר ונתקשו בו
וחנניה ב� חכינאי הרצה לפני , יהושע' ע הרצה לפני רבו ר"ור, ז"יהושע הרצה לפני רבו ריב' רד 3

 .ע"רבו ר
ולכ* ', יהושע וכו' ע שהרצה לפני ר"כיו� שהוא הרצה לפני ר, אבל את חנניא ב� חכינאי כ� הזכיר 4

  .בודורות זה אחר זה תלמיד לפני ר' הוצר* להזכירו כדי להראות שהצליחו להרצות ג


