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שהיה ראש  בענין רב הונאמביאה  )קו.(הגמרא בכתובות 
ישיבה בבבל, והיו לו שמונה מאות תלמידים, ומחמת ריבוי 
התלמידים: "רב הונא הוה דריש בתליסר אמוראי", שמסר את 
שיעורי התורה שלו באמצעות שלשה עשר מתורגמנים, שהיו 

 ים.מתחלקים למסור את השיעור לכל קבוצות התלמיד

י הוו קיימי רבנן א: "כעל כך דבר פלומביאה הגמרא 
ממתיבתא דרב הונא ונפצי גלימייהו, הוה סליק אבקא וכסי 
ליה ליומא, ואמרי במערבא, קמו ליה ממתיבתא דרב הונא 

פירוש, שנהגו התלמידים בשעת השיעור לשבת על אי". בבל
בגדיהם שפרשו על הארץ, ואחרי שסיים רב הונא את השיעור 

וניערו את בגדיהם מן האבק שדבק ם, קמו התלמידים ממקומ
הם בשעה שישבו עליהם על הארץ, ועלה האבק עד לשמים ב

וכיסה את אור השמש, והיה ניכר הדבר לבני ארץ ישראל 
מרחוק שאמרו: עתה קמו להם התלמידים מישיבתו של רב 

 .הונא בבבל

משייך מעשה זה אל )פרשת וישלח( בספה"ק מגלה עמוקות 
חז"ל על כך דרשו ש: 'ויאבק איש עמו עד עלות השחר', הפסוק

 "ויאבקוז"ל:  ד.שהעלו אבק ברגליהם עד כסא הכבו )חולין צא.(,
 שהעלו אבק והואוכו',  הכבוד כסא עד אבק העלה עמו איש

 .הונא דרב ממתיבתא קמו דכ במערבא

וצריך ביאור מה הקשר בין האבק שהיה עולה לאחר שיעורו 
של רב הונא לאבק שהיה במריבה של עשו הרשע ויעקב 

 אבינו?

ונראה לומר רעיון חדש, כי עשו במלחמתו עם יעקב מסמל 
את המלחמה של עמי הארצות בתלמידי חכמים אשר מרבים 

בה זו מגיע עד כסא הכבוד, והאבק היוצא ממרי ם.לבזות אות
 מעין כהנא דרב שופריה: )בבא מציעא פד.( שכן אמרו חז"ל

 דיעקב שופריה מעין אבהו דרבי שופריה ,אבהו דרבי שופריה
דם הראשון. ע"כ. דא שופריה מעין אבינו דיעקב שופריה אבינו

נמצא  )חולין צא.(,ודמותו של יעקב אבינו חקוקה בכסא הכבוד 
כי כל תלמיד חכם שזכה להשלים עצמו, נעשית דמותו 
כדמותו של אדם הראשון קודם החטא החקוקה בכסא הכבוד, 

 חכם, פגיעתו מגיע עד כסא הכבוד. ע בגוולכן הפ

המסתיר את ו של רב הונא שיעורוזהו האבק העולה לאחר 
אור השמש, שבאים עמי ארצות ומדברים כנגד שיעורו של 

ומשמיצים אותו, עד שכהה אור השמש של החכם.  החכם
ניעור הבגדים מן האבק עד שכיסה את אור השמש, בא 

 לגנותם ולא למעלתם. 

שמצינו שעשו הרשע המבזה את  ועל פי זה נסביר מה
 "רע עין"יע עם ארבע מאות איש עמו, כי החכמים מג

, הנובע מעינו הרעביזוי החכם ארבע מאות, והיינו  הגימטריב
 שאינו יכול לראות בהצלחתו של החכם. 

 מצינו במסכתגלו ישראל למצרים ארבע מאות שנה, שכן ולכן 
 נענש מה מפני אלעזר, רבי אמר אבהו רבי : אמר)לב.( נדרים

 שנים? ועשר מאתים למצרים בניו ונשתעבדו אבינו אברהם
 את "וירק שנאמר ,חכמים בתלמידי אנגרייא שעשה מפני

ביתו". ובאמת גזירת השעבוד היתה ארבע מאות  ילידי חניכיו
שנה )והגמרא נקטה מאתיים ועשר, כיון שלמעשה היו רק 
מאתיים ועשר שנים במצרים(, כי בא זה לכפר על ביזוי תלמיד 

 חכמים שנעשה על ידי אברהם אבינו. 

 אמר יהודה רב אמרמביאה:  .(נח) גיטין כתבמסכמו כן, הגמרא 
 עוללה עיני" דכתיב מאי :גמליאל בן שמעון רבן משום שמואל
 בכרך היו כנסיות בתי מאות ארבע ",עירי בנות מכל לנפשי
 ,תינוקות מלמדי מאות ארבע בה היו ואחת אחת ובכל ביתר

 ,רבן בית של תינוקות מאות ארבע לפניו היו ואחד אחד וכל
 וכשגבר בחוטריהן אותן דוקרין היו לשם נכנס אויב וכשהיה

 באש. והציתום בספריהם כרכום ולכדום אויב

אות? אלא שבא ללמדו ממה ענין הספר ארבע  ,וצריך להבין
סרון שלהם היה בכבוד תלמיד חכמים שעל כך חרבה ישהח

 ביתר. 

: "עולא אקלע לבי מביאה )נא:( גמרא במסכת ברכותכמו כן ה
ריפתא בריך ברכת מזונא )עולא ביקר בביתו של רב נחמן כריך 

רב נחמן, אכלו, ועולא בירך ברכת המזון( יהב ליה כסא 
דברכתא לרב נחמן אמר ליה רב נחמן לישדר מר כסא 
דברכתא לילתא )לאחר הברכה, שתה עולא מיין הברכה 
והעבירו לרב נחמן, אמר לו רב נחמן, העבר גם לילתא את כוס 

אמר רבי יוחנן אין פרי בטנה של אשה  הברכה( אמר ליה הכי
מתברך אלא מפרי בטנו של איש ... )לכן סירב עולא להעביר 
את הכוס לילתא( אדהכי שמעה ילתא קמה בזיהרא ועלתה 
לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא )נעמדה ילתא בכעס 
ועלתה לבית היין וניתצה ארבע מאות חביות יין( אמר ליה רב 

ר כסא אחרינא )הציע רב נחמן לעולא נחמן נשדר לה מ
שישלח לילתא עוד כוס( שלח לה כל האי נבגא דברכתא היא 
)אמר עולא: שתיקח יין מהחביות( שלחה ליה ממהדורי מילי 
ומסמרטוטי כלמי )אמר לו ילתא: ממחזיֵרי בעיירות ירבו תמיד 

 ם"(.דברים, וממשחקי בגדים בלויים וממורטים ירבו כיני

 ה הענין בשבירת ארבע מאות חביות יין?וצריך ביאור מ

הגמרא ילתא אשה חשובה היתה, אולם לפי דרכינו יתבאר, 
שבתות מיוחדות, שבהן היו אומרת, שב )דף כה:(במסכת ביצה 

מתכנסים הציבור בבית הכנסת לשמוע את דרשת החכם, היו 
אלונקה מיוחד, משום שחששה -נושאים את ילתא על כסא

למרות . ואומרים התוס' שם, שם מהדוחק והצפיפות שהיו
שנשיאת אדם על כיסא מותרת רק לחכם גדול שהרבים 

רבים היו צריכים לה, והייתה  אבל היא אכןצריכים לו, 
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מלמדת את הרבים בהיותה בתו של ראש הגולה ורעייתו של 
 .רב נחמן

ש"אשת חבר הרי היא כחבר", וחייבים לנהוג בה והלכה היא 
שרב נחמן רצה לעמוד בפני אשת רב הונא שבועות ל: כמבואר ב) כבוד

ס' שם תוהדין זה הוא מן התורה כן משמע מאם ונחלקו הראשונים, 
מדפי הרי"ף; רשב"א  .יד שבועות  ד"ה והאמר; רמב"ן ד"ה והא; ר"ן

יש מן הראשונים שכתבו שאין זה מדברי אולם  .ד"ה אבלשם שבועות 
וכ"כ הריטב"א שם סימן ה', בועות שכ"כ הרא"ש , אלא מדרבנן התורה

לכן מחתה על בזיון  (,תובות קו. ד"ה אסתתםבועות שם ובכשב
 כבוד התורה בשבירת ארבע מאות חביות דייקא. 

: )קיט:( שבת ונראה על פי זה לבאר את דברי הגמרא במסכת
 למכתו. רפואה לו אין חכמים, תלמידי המבזה כל

של  זקנואברהם לחסד למה שכתב בספה"ק  וזאת על פי
וז"ל: וסוד העניין הוא, כי היותר  )עין הקורא נהר נ"ז(החיד"א 

רשע שבישראל אע"פ שִהרבה להרשיע ולפשוע, א"א ליכנס 
בהיכל חמישים שערי טומאה עד שירשיע ויפשע ארבע מאות 

ומתבאר, שבכדי להיכנס  עכ"ל. וכו'. יום רצופים זה אחר זה
לשער החמישים של טומאה, זהו רק אם ירשיע ארבע מאות 
יום רצופים, ושער נו"ן של טומאה הוא השער אשר ממנו אין 

פרשת הקדוש אור החיים )כמבואר בביד האדם לצאת ממנו לעולם 
 .שמות ג', ח'(

ארבע לפי זה יש לומר, שהמבזה תלמידי חכמים שיש בו 
ה, דומה הוא לנכשל בעבירות ארבע מאות מאות כוחות טומא

המבזה תלמידי חכמים נכנס אל שער יום רצוף, ממילא 
 החמישים שממנו אין יציאה ולכן אין רפואה למכתו. 

מקום לבוא ולבאר מדוע היו לרב הונא שמונה מעתה יש 
ארץ חכם של כי  )כתובות עה.(מאות תלמידים, שכן מצינו 

חכמי חוצה לארץ, לכן אם רוצה רב הונא שוה כשני ישראל 
שמונה אה של עשו, צריך מארבע מאות כוחות הטו תאלבטל 

חכמי דים בני חוצה לארץ השוים כארבע מאות מאות תלמי
 ארץ ישראל. 

כהן במום שנפל המספרת בענין נאמנות  )לו.(הגמרא בבכורות 
ה אכילה לו בהמת בכור והתהיכהן הרבי צדוק בבכור בהמה, 

ם, מתוך האכילה נקרעה קלועים מנצרירים בתוך סלים ושע
ם. ונעשה בעל מושפתו של השור מהנצרים שהיו חדים, 

לשאול האם מאמינים לו שמום י רבי יהושע דוק לפנרבי צ בא
ְקנּו וכך שאל את רבי יהושע: כזה נפל שלא במתכוון,  לּום ִחילַּ

ם ָהָאֶרץ ְלכהן תלמיד חכם( כמוני) ָחֵבר כהן ֵבין לגבי נאמנות  עַּ
 ר?על מומי הבכו

: ֵהן עַּ ר לֹו ר' ְיהֹושֻׁ  ן. כיון שתלמיד חכם אתה הרי אתה נאמ, ָאמַּ

ְמִליֵאלבא רבי צדוק לפני  ָבן גַּ הנשיא, שהיה ראש הישיבה  רַּ
ְקנּו ֵבין ָחֵבר ְלָעם חִ  האם ה, ואמר לו:ביבנה באותה שע ילַּ

ר ֵליּה ְמִליֵאל: ֹלא. ָאמַּ ָבן גַּ ר ֵליּה רַּ והרי ר' ק: ר' צדו ָהָאֶרץ? ָאמַּ
ֲעֵלי ְתִריִסין  ד ֶשיֲַּעלּו בַּ ְמֵתן עַּ ר לֹו: הַּ ר ִלי ֵהן! ָאמַּ עַּ ָאמַּ ְיהֹושֻׁ

ִמְדָרש. ֵכיָון  (שהוא כינוי של כבוד לתלמידי החכמים) ְלֵבית הַּ
ּׁשֹוֵאל ד הַּ ִמְדָרש, ָעמַּ בפומבי את  ְוָשַאל ר' צדוק ֶשִנְכְנסּו ְלֵבית הַּ

ר ֵליּה רְכלּום ע: יהוש ביר ְקנּו ֵבין ָחֵבר ְלָעם ָהָאֶרץ? ָאמַּ  ביִחילַּ
ֲהֹלא ִמִּׁשְמָך ָאְמרּו ִלי ֵהן!  ְמִליֵאל: וַּ ָבן גַּ ר ֵליּה רַּ : ָלאו. ָאמַּ עַּ ְיהֹושֻׁ

ְגֶליָך, ְוָיִעידּו ְבָך ל רַּ , ֲעמֹוד עַּ עַּ ת! יעיד ר' צדוק שכך אמר, ְיהֹושֻׁ
ר: ְגָליו ְוָאמַּ ל רַּ עַּ עַּ ד ר' ְיהֹושֻׁ  ִאיְלָמֵלי? ֶאֱעֶשה ֵהיָאְך ָעמַּ

מֵ  הייתי ֲאִני ְכִחיש ֶאת הַּ י ְלהַּ חַּ י ְוהּוא ֵמת ָיכֹול הַּ והייתי ת, חַּ
י י, יכול לומר שלא כך אמרת י, ֵהיָאְך חַּ י ְוהּוא חַּ ְכָשיו ֶשֲאִני חַּ עַּ

חַּ  ְכִחיש ֶאת הַּ  י. אכן כך אמרתי? ָיכֹול ְלהַּ

ְמִליֵאל עֹוֵמד ְודוֹ וְ  ָבן גַּ עַּ ש, בבית המדר ֵרשָהָיה רַּ  עוד ְור' ְיהֹושֻׁ
ְגָליו ל רַּ ד ת, שהרי רבן גמליאל לא נתן לו רשות לשב עֹוֵמד עַּ עַּ

ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ְלחּוְצִפית ו( תלחשו והתלוננ)ה ֶשִריְננּו
ְמתּוְרְגמָ  שהיה מתרגם את דברי רבן גמליאל לעם: ֲעמֹוד, ן, הַּ

 ".פסיקהד, ְוָעמַּ ם. כלומר, הפסק את התרגו

 הרוגי תמעשר הוא המתורגמן חוצפית שרבי ,כותבים פותתוס
 . מלכות

 ואפשר .בזה לנו להשמיע' תוס באו מה, נתן חוק בספר וכתב
ת אחהגמרא בסוף מסכת חולין אומרת, שש, בזה לנו שרמזו

 את ראההגיע לידי כפירה, כיון ש אבויה בן שאלישעהסיבות 
 פה :אמרמוטלת באשפה,  המתורגמן חוצפית רבי של לשונו

 עם מדקדק ה"שהקב ,לנו ורמזו .עפר ילחוך מרגליות שהפיק
בן ר שגזר כשראה חוצפית לרבי לו והיה השערה כחוט חסידיו

 להניח ולא, לשתוק ,רגליו על לעמוד יהושע רבי על גמליאל
 התשהיה לשון שאות נענש ולכן, צער באותו יהושע' לר

 וטלת באשפה.מ התהי ,מרגליות המפיק

החטא של מבזה תלמיד ולפי דרכינו יש לומר, שמחמת ש
כן הכפרה שלו היא חכמים חמור הוא ומגיע עד כסא הכבוד, ל

כפרה חמורה, ורק על ידי מיתתו על קידוש ה', והועיל לו 
 לכפר על ביזוי רבי יהושע. 

דבר מענין מצינו  ת התנא הקדוש רבי עקיבא,נסיים במעל
אצל רבי עקיבא שמוזכר בש"ס לגביו הלשון "עד שבא רבי 

עד שבא רבי עקיבא : )יז:(השנה עקיבא", למשל במסכת ראש 
 . לאחר גזר דין -קודם גזר דין, כאן  -כאן ד: ולימ

מרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו : א:(סב)מסכת יבמות ב
לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני 

בי עד שבא ר שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם,
אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור'  עקיבא

יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה 
 אותה שעה.

שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן  :(סב.)בא מציעא בב
 -מתים, ואם שותה אחד מהן  -קיתון של מים, אם שותין שניהם 

ואל  ו,מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימות
יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: 

 .חייך קודמים לחיי חבירך -וחי אחיך עמך 

, זקנים הראשונים "הדוה בנדתה"וכדתניא: : :(סד)מסכת שבת ב
עד  אמרו: שלא תכחול ולא תפקוס ולא תתקשט בבגדי צבעונין,

שבא רבי עקיבא ולימד: אם כן אתה מגנה על בעלה, ונמצא 
דתה יבנ -. אלא מה תלמוד לומר והדוה בנדתה בעלה מגרשה
 א במים.ותהא עד שתב

 בענין חים כב:, ב"ק מא. קידושין נז.()פס מוזכר בש"סכמו כן 
המעשה עם שמעון העמסוני שהיה דורש כל אתין שבתורה עד 

עד שבא רבי עקיבא ודרש: רש, יפושהגיע ל"את ה' אלהיך תירא" 
 לרבות תלמידי חכמים. -את ה' אלהיך תירא 

ר ולימד: נדר שהות עד שבא ר' עקיבא.(: כז)מסכת נדרים וכן 
 ו.מקצתו הותר כול

 נכנסו ארבעה: )יד:(לפרש על פי דברי הגמרא בחגיגה ונראה 
 להם אמר ,עקיבא ורבי אחר זומא ובן עזאי בן: הן ואלו בפרדס

 תאמרו אל ,טהור שיש אבני אצל מגיעין כשאתם ,עקיבא רבי
 בן ".עיני לנגד יכון לא שקרים דובר" שנאמר משום ,מים מים
 המותה' ה בעיני יקר" אומר הכתוב עליו ,ומת הציץ עזאי

 מצאת דבש" אומר הכתוב ועליו ,ונפגע הציץ זומא בן ".לחסידיו
 עקיבא רבי, בנטיעות קיצץ אחר ",והקאתו תשבענו פן דייך אכול
 . ע"כ. בשלום יצא

א עליית וומבאר שם המהרש"א שענין זה של כניסה לפרדס ה
נשמה, ומתבאר, כי רבי עקיבא היה עושה עליית נשמה, והיינו, 

אלא שפעמים רבות כלל לא , בבית המדרש הציבורהיה יושב עם 
היה עמהם, על אף שגופו היה שם אולם נשמתו היתה בעליונים, 

לכן מדגיש לאחר מכן היה יורד ושומע מה חידשו בבית המדרש, 
תלמוד ואומר "עד שבא רבי עקיבא", היינו שנשמתו ירדה ה

 והייתה עמם חזרה. 
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