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חגיגה – ט"ו
.1

אלו שאל ות שאלו את בן זומא?
א.

האם מותר לסרס כלב כיון שאינו ראוי לקרבן .וענה "ובארצכם לא תעשו" ואפילו כלב אסור.

ב.

בתול יה קיימים ונמצאה מעוברת ,האם אסורה לכהן גדול ,כיון ששמואל אמר ' יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם' וא"כ בעולה היא.
וענה שאינו שכיח ותולים להקל שנתעברה באמבטיה .ואע"פ שאינ ו יורה כחץ ,מכל מקום אם כשנפלט הי ה 'יורה כחץ' תוכל להזריע באמבטיה.

ג.

בן זומא לא עמד מלפני ר' יהושע בן חנניה כיו ן שהיה עסוק בלהתבונן ב ין מים העליונים למים התחתונים ואין בין זה לזה אלא שלש אצבעות
בלבד  ' -ורוח אלק ים מרחפת' כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת .ואמר רבי יהושע שבן זומא אינו מבין מעשה בראשית כיון ש'רוח אלק ים
מרחפת' נאמר ביום הראשון ו הבדלה בין המים נאמרה ביום שני .וכמה באמת ההבדלה? לרב אחא בר יעקב  -כחוט שערה ,לרבנן  -כריווח שבין
שני קרשי הגשר .למר זוטרא  -כרווח שבין שתי טליתות הפרוסות אחת על השניה וי"א כריווח שבין שת י כוסות.

.2

אחר קיצץ בנטיעות .מה קרה כשנכנס לפרדס?
ראה את מיטטרון יושב לכת וב זכו יות יהם של ישראל ,אמר מקובלנו שאין ישיבה למלאכים ולא תחרות ולא עורף ולא עיפות שמא חס ושלום ב'
רשויות הן .הכו את מיטטרון  06פולסי דנורא על שלא עמד כשאחר הגיע ,כדי שלא יטעה .וניתנה לו רשות למח וק זכו יות יו של אחר .יצתה בת קול
ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר .אמר ,אלך וא הנה מעוה"ז ,תבע זונה ,אמרה ל ו ולאו אלישע בן אבויה את? עקר צנון [בשבת] ,אמרה ,אחר הוא.

.3

אלו מעשים למדנו שהיו בין אחר לתלמידו ר' מאיר ,לאחר שיצא לתרבות רעה?
א.

שאל אחר את ר"מ ,מה פירוש 'זה לעומת זה עשה האלק ים' ענה לו :הרים – גבעות .ימים – נהרות .אמר לו ,ר"ע רבך לא אמר כך אלא צדיקים –
רשעים .גן עדן – גיהנם .ולכל אדם יש חלק בגן עדן וחלק בגיהנם ,צדיק נטל אף חלק חברו בגן עדן ,רשע נטל אף חלק חברו בגיהנם.

ב.

שאל את ר"מ מה הפירוש 'לא יערכנה זהב וכו' ענה לו 'דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב ,ונוחין לאבדן ככלי זכוכית' .אמר לו ר"ע רבך לא אמר
כך ,אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אע"פ שנשברו יש להם תקנה ,אף ת"ח אע"פ שסרח יש לו תקנה .אמר לו אף אתה חזור בך ,אמר לו כבר
שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר.

ג.

רכב על הסוס בשבת ,ורבי מאיר הלך אחריו ללמוד תורה מפיו .אמר לו ,מאיר ,חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת.
א"ל אף אתה חזור בך ,א"ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד וכו' החזיקו והכניסו לבית מדרש ואמר אחר לילד קרא לי פסוקך,
אמר לו 'אין שלום אמר ה' לרשעים' שוב שאל ילד בבית כנסת אחר ואמר לו 'כי אם תכבסי וכו' נכתם עונך' .ועוד ילד' :כי תעדי עדי זהב וכו'
לשוא תתיפי וגו' וכן הלאה ב  31-בתי כנסיות .ובאחרון אמר הילד ' ולרשע אמר אלק ים מה לך לספר חקי וגו'' וכיון שהיה מגמגם הי ה נשמע
' ולאלישע אמר אלק ים ,י"א שקרעו בסכין וי"א שרק אמר לו ש היה קורעו בסכין.

.4

אלו מעשים למדנו שארעו אחר פטירתו של אחר ,וכיצד ר"מ למד ממנו תורה ,אחר שיצא לתרבות רעה?
א.

אמרו בשמים לא נדונו משום שעסק בתורה .אבל לא יכנס לעוה"ב משום שחטא ,אמר ר"מ ,מוטב שיתנקה בגיהנם ויכנס לעוה"ב ,מתי אמות
ואעלה עשן מקברו ,כשנפטר ר' מאיר העלה עשן ,אמר ר' יוחנן אחד מאיתנו ו איננו יכולים להצילו ,אמר ,אם אני יכניסו לעוה"ב ,מי יכול בעדי,
מתי אמות ואכבה עשן מקברו וכשנפטר פסק העשן והספידוהו 'אפילו שומר הפתח לא עמד לפניך רבינו'.

ב.

בתו של אחר באה לפני רבי שיפרסנה אמר לה עדיין יש מזרעו בעולם ,אמרה לו זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו ,מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו.
בכה ואמר רבי ,ומה למתגנין בה כך התורה מגינה ,למשתבחין בה עאכו"כ.

ג.

ר"מ למד ממנו אע"פ שאינו הרב הדומה למלאך ה'  -א .כיון שדרש ' הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי' ב .לרב חנינא  ...הטי אזנך
ושכחי וגו' אמנם רק לחכם גדול שיודע להזהר מותר .ג .אמר ו במערבא ר"מ אכל בשר הפרי וזרק הגרעין .ד .דרש רבא 'אל ג ינת אגוז וגו' –
נמשלו ת"ח לאגוז שאע"פ שמלוכלך בטיט ובצואה אין מה שבתוכו נמאס ,אף ת"ח אע"פ שסרח אין תורתו נמאסת.

ד.

רבה בר שילא שאל את אליהו מה עושה הקב" ה ,א"ל ,אומר שמועות מכל החכמים מלבד מר"מ ,כיון שלמד מאחר ,א"ל הרי ר"מ ,רמון מצא תוכו
אכל ,קליפתו זרק ,א"ל עכשיו שמע ה' לקולך ואומר ,מאיר בני אומר ,כשאדם מצטער שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי אם כך הקב" ה
מצטער על דמן של רשעים ק" ו על דמן של צדיקים שנשפך.

ה.

רב יהודה בכה ' -איה סופר'  -סופרים כל אותיות שבתורה' .איה שוקל'  -שוקלים קלין וחמורין שבתורה' .איה סופר את המגדלים'  -שונין ג'
מאות הלכות בענין מגדל הפורח באויר  -דואג ואחיתופל ואעפ"כ אין להם חלק לעולם הבא ,התקלקלו ותורתם לא הגינה עליהם ,וכיצד אנחנו
נחזיק ,אמר ו לו הם היו עם הרהורי עבירה קודם :זמר יווני לא פסק מפ יו של אחר ,ובשעה שהיה עומד מבהמ"ד הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה

ואחת" (חגיגה ט)

