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 דף טו 

 

 בין מים העליונים למים התחתונים 

שהיה עומד על   ,מעשה ברבי יהושע בן חנניה

הבית בהר  מעלה  זומא,  גב  בן  ולא   ,וראהו 

תבוא  מאין רבי יהושע, אמר לו . עמד מלפניו

 לבך טרוד? ש ,ולאין בן זומא

הייתי  ,זומאבן    לו  אמר במעשה   צופה 

בין מים העליונים למים ומתבונן,    ,בראשית

במקום חיבורן,    ואין בין זה לזה  ,התחתונים

בקרקע  הרקיע  כיפת  קשרי  שלש אלא    ,מקום 

ֹתהּו ָוֹבהּו   ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה "  ,שנאמר  .אצבעות בלבד

ים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני  ק  ְורּוַח ֱאֹלְוֹחֶשְך ַעל ְפֵני ְתהֹום  

ם יונה שמרחפת על מו  כ  ב'(,  בראשית א')"  ַהָמי 

 . בניה ואינה נוגעת

לה לתלמידיו  םאמר  יהושע  בן  יעדי,  רבי  ן 

, כלומר לא נכנס להבין ולדעת זומא מבחוץ

 " על בריו. שהרי הכתוב  ֱאֹלהדבר  ים ק  ְורּוַח 

ם מדבר ביום הראשון    "  ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהָמי 

של הבריאה, והבדלה בין מים עליונים למים  

ַויֹאֶמר  "תחתונים היתה ביום שני, שנאמר בו, 

ם  ק  ֱאֹל יַע ְבתֹוְך ַהָמי  י ָרק  ם  ים ְיה  יל ֵבין ַמי  י ַמְבד  יה  ו 

ם  ו'(.   בראשית א')" ָלָמי 

אחא  אמר  ו יעקברב  מים    בר  בין  שההבדל 

הוא   תחתונים  למים  נימא עליונים    כמלא 

   כלומר כעובי שערה.

עליונים    אומריםורבנן   מים  בין  שההבדל 

הוא   תחתונים,  בגודא למים  שיש  כרווח 

, הוא גשר העשוי מלוחות סמוכים זה  דגמלא

 לזה, שיש בין לוח ללוח רווח מועט.

זוטראו  רב אסי אמרו   מר  בין או  , שההבדל 

הוא   תחתונים  למים  עליונים  כרווח  מים 

 .שיש בין שתי גלימות הפרוסות זו על זו 

אומרים עליונים  ויש  מים  בין  שההבדל   ,

הוא   תחתונים,  שתי  למים  בין  שיש  כרווח 

 . כוסות הכפופות זו על זו 

 

 אחר קיצץ בנטיעות

, קלקל בפרדסאחר    נכנסלעיל נתבאר, שכש

 ועיוות. וכך היה הדבר. 

לו רשות לשבת,  ראה את מיטטרון  , שניתן 

 הלא,  ואמר.  לכתוב את הזכויות של ישראל 

, ולא תחרות,  ישיבהלא    למעלה אין למדנו, ש

ולא עיפוי שיש להם פנים מכל צד,  ולא עורף,  

שמא חס ושלום שתי רשויות כלומר עייפות,  

 .הן 

שיתין פולסי  והיכוהו  ,  הוציאו את מיטטרון 

הכאות במקל של אש. כלומר ששים    ,דנורא

ואמרו לו, מדוע כשראית את אחר, לא קמת  

 מפניו. 

וניתנה למיטטרון רשות למחוק את זכויותיו  

ׁשּובּו ָבִנים " ,יצתה בת קול ואמרה. של אחר

  .חוץ מאחר י"ד( ירמיהו ג' ) "ׁשֹוָבִבים

עצמו,  אמר על  ו   אחר  זה   נטרדהואיל  אדם 

עולם הזה,  מאותו  בעולם  ויהנה   ויצא .  יצא 

 . לתרבות רעהאחר 

וכי אין  אותו,    שאלה.  מצא זונה ותבעהיצא  

אבויה בן  אלישע  צנון .  אתה  מערוגה   עקר 

  .אחר הוא ,אמרה, ונתן לה. בשבת

 

ת ֶזה ָעָשה ָהֱאֹל"  " יםִק גַּם ֶאת ֶזה ְלֻעמַּ

שיצא  לאחר  מאיר  רבי  את  אחר  שאל 

רעה שנאמר, לתרבות  מהו  ֱהֵיה "  ,  טֹוָבה  ְביֹום 

ַגם ֶאת ֶזה ְלֻעַמת ֶזה ָעָשה  ְבטֹוב ּוְביֹום ָרָעה ְרֵאה  

ַאֲחָריו ים  ק  ָהֱאֹל ָהָאָדם  ְמָצא  י  ֶשלֹא  ְבַרת  ד  ַעל 

   י"ד(.  קהלת ז' " ) ְמאּוָמה 
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דוש ברוך  כל מה שברא הק,  השיב רבי מאיר

ברא    ,הריםברא  .  כנגדו   דבר ברא  ,  הוא

 . נהרותברא  ,ימיםברא . גבעות

,  כך  אמרלא    , רבך  רבי עקיבא,  אחראמר לו  

גן עדן  ברא    .רשעים ברא  צדיקים    ברא  ,אלא

 , כל אחד ואחד יש לו שני חלקים.  גיהנםברא  

נטל   ,זכה צדיק.  אחד בגן עדן ואחד בגיהנם

נטל   ,נתחייב רשע.  חלקו וחלק חברו בגן עדן

  .חלקו וחלק חברו בגיהנם

משרשיאו רב  ש,  אמר  זה,  הצדיקים  שענין 

, מבואר בכתוב.  נוטלים שני חלקים בגן עדן 

ֶחְלָקם  ",  שנאמר ָיֹרּנּו  ָמה  ּוְכל  ְשֶנה  מ  ָבְשְתֶכם  ַתַחת 

ִייָרׁשּו ָלֵכן   ִמְׁשֶנה  ְרָצם  ְהֶיה    ְבאַּ ת  עֹוָלם  ְמַחת  ש 

)ָלֶהם ס"א"  שז'(.    ישעיהו  זה,  הרשעים וענין 

  , מבואר בכתוב, נוטלים שני חלקים בגיהנם

י ֵיַחתּו ֵהָמה ְוַאל  ",  שנאמר ֵיֹבשּו ֹרְדַפי ְוַאל ֵאֹבָשה ָאנ 

ָרָעה   יֹום  ֲעֵליֶהם  יא  ָהב  י  ָאנ  ִׁשָברֹון ֵאַחָתה  ּוִמְׁשֶנה 

 י"ח(.  ירמיהו י"ז)" ָׁשְבֵרם

 

ְרֶכָנה"  " ָזָהב ּוְזכֹוִכית ּוְתמּוָרָתּה ְכִלי ָפז לֹא יַּעַּ

שיצא  לאחר  מאיר  רבי  את  אחר  שאל 

לֹא ַיַעְרֶכָּנה ָזָהב , מהו שנאמר, "לתרבות רעה

י ָפז ית ּוְתמּוָרָתּה ְכל   י"ז(. איוב כ"ח )" ּוְזכֹוכ 

  ם שקשי  ,אלו דברי תורה,  השיב רבי מאיר

 םונוחי  שהם יקרים,  לקנותן ככלי זהב וכלי פז

שכחה   לאבדן  ידי  זכוכית  על  שנשברים    ככלי 

   בקלות.

,  כך  אמררבך לא    רבי עקיבא,  אחרלו    אמר

פי    ,אלא על  אף  זכוכית  וכלי  זהב  כלי  מה 

אף    ,אף תלמיד חכם,  שנשברו יש להם תקנה

  .יש לו תקנה ,על פי שסרח

.  אף אתה חזור בךרבי מאיר אם כן  אמר לו  

  , כבר שמעתי מאחורי הפרגודאמר לו אחר,  

  ".חוץ מאחרשובו בנים שובבים "

 

 רבי מאיר ביקש להחזיר  

 את אחר ולא עלה בידו 

על הסוס בשבת  ,מעשה באחר ,  שהיה רוכב 

תורה  ללמוד  אחריו  מהלך  מאיר  רבי  והיה 

חזור    ,מאיר  אחר,   אמר לו. לאחר זמן  מפיו

עד כאן   ,שכבר שיערתי בעקבי סוסי  ,לאחריך

 . תחום שבת

אמר  .  אף אתה חזור בך  ו רבי מאיר,אמר ל

כבר שמעתי    , לא כבר אמרתי לךהו  ו אחר,ל

הפרגוד חוץ  "  ,מאחורי  שובבים  בנים  שובו 

 ".מאחר

עד ש  רבי מאיר,  עליו  לבית התחזק  הכניסו 

לתינוק.  המדרש פסוקך,  ואמר  לי  , פסוק 

ופעמים  שלמדת.  פסוק  אמור  כלומר 

בתשובת   רמז  למצוא  יש  כן,  כשעושים 

התינוקהתינוק.   "  ואמר  הפסוק,  ֵאין את 

ר     כ"ב(. ישעיהו מ"ח )" ָלְרָׁשִעים ה' ָׁשלֹום ָאמַּ

מאיר    הכניסו  אחררבי  כנסת  ואמר לבית   ,

את    ואמר התינוקלתינוק, פסוק לי פסוקך.  

" ָלְך הפסוק,  ְרִבי  ְותַּ ֶנֶתר  בַּ ְבִסי  ְתכַּ ִאם  ִכי 

י     ירמיהו ב' לאקים" ) ה'ְנֻאם  ֹבִרית ִנְכָתם ֲעֹוֵנְך ְלָפנַּ

  כ"ב(.

מאיר    הכניסו  אחררבי  כנסת  ואמר לבית   ,

את    ואמר התינוקלתינוק, פסוק לי פסוקך.  

" ְת הפסוק,  ִתְלְבִׁשי    ְואַּ ִכי  ֲעִשי  תַּ ה  מַּ ָׁשדּוד 

ִיְך  ָׁשִני ִכי תַּ  ּפּוְך ֵעינַּ ְעִדי ֲעִדי ָזָהב ִכי ִתְקְרִעי בַּ

ִּפי   ִתְתיַּ ָשְוא  ְיַבֵקשּולַּ ַנְפֵשְך  ים  ֹעְגב  ָבְך  "  ָמֲאסּו 

   ל'(.  ירמיהו ד')

אחר   כנסת  לבית  מאיר  רבי  עד  הכניסו 

וכל  כנסת  בתי  עשר  לשלושה  שהכניסו 

פסוקים התינוקות  אמרו  כאלו   מקום 

הקדוש  שמראים   חפץ  שאין  הוא  ברוך 

 של אחר.   בתשובתו 

האחרון  הכנסת  התינוק,  ובבית  את    אמר 

ֱאֹלהפסוק, " ָאַמר  ְלַסֵפר ק  ְוָלָרָשע  ְלָך  ַמה  ים 

יָךֻחָקי   פ  ֲעֵלי  י  ית  ְבר  ָשא  ) ַות  נ'"  והיה  ט"ז(.    תהלים 
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כאילו  נשמע  והיה  בלשונו  מגמגם  התינוק 

ר ֱאֹל  ולאלישעאומר, " ה ְלָך לְ ִק ָאמַּ ֵּפר  ים מַּ סַּ

 ". ֻחָקי

וקרע  של אחר,    שהיה סכין בידו   יש אומרים

לשלושה עשר קרעיו    ושלח,  בו את התינוק

כנסיות ש .  בתי  אומרים  בידו ויש  היה  לא 

בידו סכין ,  אמרסכין, אך   היה  ,  שאם היה 

 . עושה כן 

 

 ר מותור אחַּ דינו של אחֶ 

אחר   ויש  כשמת  נפשיה".  נח  "כי  גורסים  ]יש 

שכיב"[,   "כי  ברקיע,  גורסים  נדון  אמרו  לא 

בגיהנם בתורה,  אותו  שעסק  ולא ,  משום 

 .משום שחטא, יבוא לעולם הבא

שידונו אותו ואז יבוא מוטב    ,אמר רבי מאיר

,  אעלה עשן מקברוו  ,מתי אמות,  לעולם הבא

]=נח  וכשנפטר  כלומר שאפעל שידונו אותו.  

של אחר  עלה עשן מקברו  ,  רבי מאיר  נפשיה[

 לומר שהחלו לדונו. 

יוחנן  רבי  את   ,אמר  לשרוף  היא  גבורה  וכי 

, אחד היה בינינו, שנכשל ויצא לתרבות רבו 

הבא?   לעולם  להביאו  בכולנו  כח  ואין  רעה, 

מי  הבא,  לעולם  להביאו  בידי,  אם אתפסנו 

  . ואכבה עשן מקברו   ,מתי אמותדי?  יקחנו מי

פסק העשן רבי יוחנן,    ]=נח נפשיה[ וכשנפטר

 לומר שהביאו לעולם הבא. מקברו של אחר

יוחנן,   רבי  את  להספיד  אחד  ספדן  פתח 

לא עמד   ,של גיהנם  אפילו שומר הפתחואמר,  

 .להוציא אחר משם ולפניך רבינו בבוא

 

 תורתו של אחר

  ,רבי, ואמרה לו,  רבי  באה לפניבתו של אחר  

בתו של   ,אמרה לו  ?בת מי אתשאל,    .פרנסני

אני שאל,  אחר  בעולם .  מזרעו  יש  ?  עדיין 

ְוֵאין  "  נאמר,א  לוה ֶנֶכד ְבַעמֹו  ְולֹא  ין לֹו  נ  לֹא 

ְמגּוָריו יד ב  זכור   ,אמרה לוי"ט(.    איוב י"ח ) "  ָשר 

תזכור מעשיו   ,לתורתו  ירדה אש.  ואל    ,מיד 

ומה    ,בכה רבי ואמר.  וסכסכה ספסלו של רבי

על אחת   ,בה  םלמשתבחי  ,כך  , בה  םלמתגני

 .כמה וכמה

הזה   הענין  רבא  ועל  הפסוק,דרש  ֶאל "  את 

ַהָּנַחל   ֵבי  ְבא  ְראֹות  ל  י  ָיַרְדת  ֱאגֹוז  ַּנת  ְראֹות  ג  ל 

ים ֹמנ  ָהר  ֵהֵנצּו  ַהֶגֶפן  י"א(.  ֲהָפְרָחה  ו'  )שה"ש  למה " 

מה ,  לומר לך?  י חכמים לאגוזנמשלו תלמיד 

,  אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה  ,אגוז זה

אף ,  אף תלמיד חכם,  אין מה שבתוכו נמאס

  .אין תורתו נמאסת, על פי שסרח

 

 ללמוד תורה מרשעים

" ְותֹוָרה  נאמר,  ת  עַּ דַּ ִיְׁשְמרּו  ֹכֵהן  ִשְפֵתי  ִכי 

ְך   ְלאַּ מַּ ִכי  ִמִּפיהּו  ְקׁשּו  הּוא  ה'ְיבַּ "  ְצָבאֹות 

ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי  ז'(.    מלאכי ב')

מלמד,   הזה  הכתוב  הרב  יוחנן  דומה  אם 

ואם  , יבקשו תורה מפיהו   , למלאך ה' צבאות

 .  אל יבקשו תורה מפיהו  ,לאו 

,  שהדברים הללו אמורים,  הגמראומסקנת  

, שלא יוכל להיזהר, ואם ילמד  בתלמיד קטן 

לחטוא   ממעשיו,  ילמד  תורה,  הרשע  מהרב 

 כמותו.

גדול יכול להיזהר שלא לקבל ,  אבל תלמיד 

וילמד ממנו  ,  מהרב הרשע את מעשיו הרעים

חכמתו  דברי  את  ללמוד רק  שיש  כפי   ,

הבאים,   מאיר  מהפסוקים  רבי  עשה  וכן 

 .  מאחר שלמד תורה

,  לדברי ריש לקיש יש ללמוד זאת מהפסוק

ָתִׁשית  " ְוִלְבָך  ֲחָכִמים  ִדְבֵרי  ע  ּוְׁשמַּ ָאְזְנָך  ט  הַּ

ְעִתי כ"ב) "  ְלדַּ רק  י"ז(.    משלי  דבריהם  כלומר, 

, כי רשעים הם, דעתם לא תשמע, אבל  שמע

 ואף על פי כן דבריהם שמע.

,  ולדברי רבי חנינא יש ללמוד זאת מהפסוק
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 דף טו    חגיגה   מסכת

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ֵמְך ּוֵבית  ִׁשְמעִ " ִטי ָאְזֵנְך ְוִׁשְכִחי עַּ ת ּוְרִאי ְוהַּ י בַּ

מ"ה )"  ָאִביְך וראי כלומר,  י"א(.    תהלים  שמעי 

ו  אבל את המעשה שמעשי    לא תלמדישכחי 

 רשע הם, ואף על פי כן מותר לשמוע ולראות.

דימי רב  ישראל    וכשבא  כך ,  אמרמארץ 

רבי מאיר    היא ארץ ישראל,אומרים במערבא  

הגרעין   והשליך  התמרה  תחלא  אכל  ]=אכל 

 .[ושדא שיחלא לברא

וכשרבה בר שילא פגש את אליהו. שאל את 

אליהו, מה עושה הקדוש ברוך הוא. והשיב  

לו אליהו, שהקדוש ברוך הוא אומר שמועות 

ומפיו של רבי מאיר אינו   מפי כל החכמים, 

 אומר.  

שאל רבה, מדוע. והשיב אליהו, משום שרבי  

מאיר למד שמועות מפי אחר. שאל רבה, ומה  

מאירבכך,   מצא  ,רבי  אכל  , רמון    ,תוכו 

  .קליפתו זרק

אמר לו אליהו, עכשיו שמע הקדוש ברוך הוא 

ואומר,   מפיו,  שמועה  ואומר  מאיר  לקולך, 

שכינה מה    ,בזמן שאדם מצטער  , בני אומר

 קלני  ,מראשי  ]=קל איני[  קלני  ,לשון אומרת

הקדוש ברוך הוא אם כך    .מזרועי  ]=קל איני[

דמ על  רשעים  םמצטער  על   ,של  וחומר  קל 

 . דמן של צדיקים שנשפך

 

 חכמים גדולים שיצאו לתרבות רעה

יהודהשמואל מצא את   על  שהוא    רב  נשען 

ובוכה הדלת  שיננא בריח  אותו,  שאל   .

 על מה אתה בוכה.  ]=מחודד[ 

מה   הוא  קטן  דבר  וכי  יהודה,  רב  והשיב 

של   בחכמתם  שיצאו שנאמר  החכמים 

רעה הלא  לתרבות  בהם,  ֶיְהֶגה ",  נאמר  ְבָך  ל 

ֶאת  ֵאיָמה   ֹסֵפר  ַאֵיה  ֹשֵקל  ַאֵיה  ֹסֵפר  ַאֵיה 

ים  ְגָדל     י"ח(.  ישעיהו ל"ג)" ַהמ 

ֵיה ֹסֵפרודרשו זאת, " שהיו סופרים כל    ",אַּ

שבתורה ֹׁשֵקל"  ,אותיות  ֵיה  שהיו   ",אַּ

קלי "שבתורה  םוחמורי  םשוקלים  ֵיה ,  אַּ

ִמְגָדִלים הַּ ֶאת  שוני  ",ֹסֵפר  שלש    םשהיו 

 . מאות הלכות במגדל הפורח באויר

אמי רבי  שאלו   ,ואמר  שאלות  מאות   שלוש 

באויר הפורח  במגדל  ואחיתופל  הרי  דואג   .

ואף על פי כן  שהיו גדולים בחכמה עד מאוד, 

עד    חטאו  כן  בהםמאוד,  גם  ששנינו  , עד 

מלכים ומנשה, ,  שלשה  אחאב  ירבעם    הם 

בלעם ודואג ואחיתופל  הם  ,  וארבעה הדיוטות

ואם כן מה . אין להם חלק לעולם הבא ,וגחזי

 . יהא עלינו 

, טינא היתה בלבם, שיננא,  אמר לו שמואל

 . כלומר רשעים היו מימיהם

כן ,  רואחֶ  כך,  גם  לידי  שבא  ולא  ,  הסיבה 

, משום שגם בעודו כשר,  עליו תורתו הגינה  

]ורש"י גורס מביתו[.  ,  זמר יווני לא פסק מפיו 

שנאמר  והיה לו להניח בשביל חורבן הבית,  

ן" ְשתּו ָיי  יר לֹא י  אמרו  עוד  .  (ט'  ד")ישעיהו כ"  ַבש 

אחרעליו   מבית  ,  על  עומד  שהיה  בשעה 

רעה, ,  המדרש לתרבות  עצמו  שהפקיר    קודם 

מיני ספרי  הרי מחיקו   םנושרי   םהרבה   ,

 שטינא היתה בליבו.

 

 מי תורתו מגינה עליו שלא יחטא

מאיר רבי  את  הגרדי  נימוס  האם  שאל  כל , 

כל צמר  כלומר, האם    ,עמר דנחית ליורה סליק

סממני של  ליורה  היטב?  לצבוע    םשניתן  נצבע 

  ם לה  מועילהכל הלומדים לפני חכמים,  האם  

 מן החטא? םלהגן עליה םתורת

לו רבי מאיר,   נקי אגב  השיב  כל מאן דהוה 

נצבע    ]=כל שלא נתלכלך בגיזתו  סליק    אימיה

 לא סליק   כל דלא הוה נקי אגב אימיההיטב[,  

היטב[. נצבע  אינו  בגיזתו  שנתלכלך   ]=וכל 

לחכמתו כלומר,   קודמת  חטאו  שיראת  ,  כל 

 מועילה לו תורתו ומגינה עליו. 
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