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  חמרא וחיי
  

  ]מחקרי� בדרכי התלמוד וחידותיו לרב ראוב� מרגליות: מאמר מתו�[
  
  

: ועל כל כוס וכוס שהביא אמר] ועל כל ככר וככר[מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לבנו 

  ב, ז"שבת ס                        .     תלמידיהו�) רבנ� ו(חמרא וחיי לפו� רבנ� חיי וחמרא לפו� 

                                                 

מעשה ברבי עקיבא שעשה משתה לשמעו� בנו על כל חבית וחבית שהיה פותח היה מבר� 

  ח"ו סה"ירושלמי ברכות פ                    .     עליה ואומר חמרא טבא לחיי רבנ� ותלמידיהו�

                                                             
על כל חבית וחבית חמרא טבא שהיה , שיחתו של רבי עקיבא המובאת בירושלמי מיוסדת על אחת מהלכות סעודה

חידה זה "ברור כי ג� מאמר,  )ראה מפרשי הירושלמי ש�(פותח ביר� והעיר את המסובי� על ברכת הטוב והמטיב 

  .המובא בבבלי ג� הוא מיוסד על אחת ההלכות אשר במסיבה

  

ומתי הוא בא לגיל שראוי " תלמיד"נסה לעמוד על ענינה עלינו לברר עד כמה שני� אד� נתכנה בר� טר� נ

  .אחרי שהגדיר נוסחא אחת לפו� רבנ� ונוסחה שניה לפו� תלמידיהו�, "רב"להקראות 

 

כי בציר מבר שית  "שהיה מלמד תינוקות  "א שאמר ליה רב לשמואל בר שילת "ע' והנה מבואר בבבלי כתובות נ

ד בהיותו ב� שש יגמור חוק "והב� הנכנס לביהמ, ב ב"וידענו כי בבי רב למדו תריסר שני� ראה ש� ס, תקבל לא

, )ג א"שבת ס(ח גמר למודו בכולא תלמודא "וכ� מצינו כי רב כהנא בהיותו ב� י, לימודו בהיותו ב� שמונה עשרה

ח זה "ושמוש ת, י כ� את גדולי דורואבל על המתלמד היה לשמש אחר, א"ב סע"ק כ"וכמוהו רב חגי ראה מוע

, א וכמוהו"נחו� איש גמזו בבראשית רבה פ' כאשר מצינו שמושו של רבי עקיבא אצל ר, נמש� עשרי� ותרתי� שני�

שאז הוא , ב� בינה, ובכ� כאשר יגמור האי צורבא מרבנ� חוקו בשימוש תלמידי חכמי� הוא כבר ב� ארבעי� שנה

ב� : ב"ב רע"וכ� מבואר בסוטה ק, ט ו"פ תבוא כ"י ס"ב וברש"רע' ש� ה, ט ב"זרה יראה עבודה , עומד על דעת רבו

נמצא , ב תלמיד שהורה לעשות פטור"ו סע"וראה סנהדרי� פ, ב� ארבעי� שני�? וי להוראהכמה הוי התלמיד רא

חומר שהחמירו עליו שאינו ראוי להוראה עד שיהא ב� ארבעי� שני� נעשה לו קל לפוטרו : י"וברש, חומרו קולו

                        .א ל שא� מב� ארבעי� שנה ראוי אד� להיות שר ושופט"ומבואר בשמות רבה פ, מדי� זק� ממרא

                                                   

האי : ב"א סע"כאמר� בשבת קנ, וידענו כי בהגיע אד� לשנת הארבעי� משנות חייו מתחיל טבעו ומזגו להשתנות

מכא� ואיל�  האי כוחלא עד ארבעי� שני� מרווח: ועוד ש�, מכא� ואיל� לא הדרא, דמעתא עד ארבעי� שני� הדרא

שפטי� הירא ור� הלבב זה ב� ארבעי� שאז מתחילי� ימי תשישות הכח ורפיו� אמיצת ' וזה שאמרו בספרי פ', כו

ב א עד ארבעי� שני� מיכלא מעלי ומארבעי� ואיל� "שלכ� אמרו בשבת קנ, וג� טבע העיכול שבמעיו משתנה, הלב

                                         .משתי מעלי

  

וג� , בהביאו להמשתה לח� שזהו עיקר המזו� חיי גבר, עקיבא שכל שיחותיו דברי תורה' ומעתה יאירו לנו דברי ר

התלבטו המסובי� בהלולא על מה יברכו , יי� כמנהג� לפני� להביא כוס יי� לפני המזו� וג� בתו� הסעודה

                         ?ראשונה

  

יע� לה� , ה� יברכו בראשונה על היי�, אלו בני ארבעי� ולמעלה, י לפו� רבנ�עקיבא באמרו חמרא וחי' הורה ר

ה� יברכו , חיי גבר, לה� מוקד� וחביב הפת, אבל לפו� תלמידיהו� שעוד טר� הגיעו לארבעי�, משתה מעלי

                                                     .ואחרי כ� יברכו על היי�, תחילה על הפת לח� כי אצל� מיכלא מעלי

ברכה שבה משתוי� , עקיבא לאורחיו לבר� הטוב והמטיב' וכאשר פתחו שוב חבית יי� מעולה וטובה יותר הזכיר ר

  .ולכ� אמר חמרא טבא לחיי רבנ� ותלמידיהו�, הרב והתלמיד


