
 שבתעל הסוס בשתי רכיבות 
  ביום השבתיום הכיפורים ועל סוסו ב'אחר' 

 חוצפהשל לרשעים כביטוי משמשת היא אסורה רק מדרבנן, אבל הרכיבה על הסוס בשבת 

בעת יוסי בן יועזר התגרה בדודו ש , איש צרורותיקום ב יווניםהמי . דוגמא לכך עוד מיוהתנשאות

על סוסו: "אמר ליה: חמי סוסי דארכבי מרי וחמי רכוב א לפניו בויקום בשבת, שהוצא להיצלב 

  .(ב כה)בראשית רבה ס" סוסך דארכבך מרך!"

על הסוס, אחת ביום בן אבויה הירושלמי מספר על שתי רכיבות פרובוקטיביות של אלישע 

 לפני בית קודש הקדשים: שחל להיות בשבת הכיפורים 

קדשים רכוב על סוסי ביום הכפורים שחל להיות פעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש ה"

בשבת, ושמעתי בת קול יצאה מבית קדש הקדשים ואומרת: "שובו בנים" חוץ מאלישע בן 

 אבויה שידע כוחי ומרד בי. 

 ואחת רכוב על הסוס ביום השבת בתוך טבריה היהודית:

וסיא ביום רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטבריה. עבר אלישע רביה רכיב על ס

שובתא. אתון ואמרין ליה: הא רבך לבר! פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה )רבי מאיר ישב 

בבית המדרש בטבריה ודרש. עבר אלישע רבו כשהוא רוכב על הסוס ביום השבת. באו 

   .ואמרו לו: רבך בחוץ! פסק מלדרוש ויצא אליו(

קודם לאלישע, ובימיו נבנה במקומו היכל עבודה זרה. בגזירות  ני דורותבית המקדש חרב ש

אלישע שעזב את התורה ושיתף פעולה עם  רקר על יהודים להיכנס לירושלים. אדריינוס נאס

   .השלטונות הרומאיים יכול היה להיכנס אל מתחם הר הבית

ראל הכפרה מן ברכיבתו על סוסו ביום הכיפורים ליד בית קדשי הקדשים החרב, שבו באה ליש

ם באופן בוטה. להחצין את כפירתו ולבטא את מרידתו בקונו, את את שניה השמים, ביקש לחלל

עמיק את וה ,אלישע ביום הקדוש ובמקום הקדושעט ב ,במקום להשתתף בכפרהבוזו ו'אחרותו'. 

'נצחונו', שמע לפתע את 'אחר'  חגגכאשר . אלא שוהביא את פרישתו לקרע מוחלט רשעתו, חתך

ת גט לתורה, את עצמו מן היהדות ולתע וקרבמקום ל'בת קול' שיצאה והכריזה שאין לו דרך חזרה. 

 . , ומן השמים הרחיקוהוהתברר לו שהוא הדחוי

מן השמים מאחורי הפרגוד? או ששיודיעוהו דבר 'אחר' ראוי האם אכן הייתה זו 'בת קול'? האם 

  .שהגיע לסוף דרכוהבין ו ,'אחר' שמע מהרהורי לבוו ,התעלמו ממנו

ולא נתנו לו מנוח. הדברים פעפעו בליבו וקדחו במוחו  כך או כך, דברי 'בת הקול' צללו באוזניו

 ,לטבריהשוב על סוסו, הפעם בשבת חול המועד לא התאפק ודהר מיום הכיפורים ועד סוכות. 

ים, ואמר זמנהסדר ר' מאיר ולהגיע לכלל הכרעה. 'אחר' אמנם טשטש את תלמידו להתעמת עם 

ובר בתהליך רוחני יש לשער שמד: 'פעם אחת', אבל התרחש מזמן אירוע 'בת הקול'ש לר' מאיר

  .אל שיאועתה שהגיע  ,עכשווי



בו שתי תחושות מנוגדות. מצד אחד  ההולידזעזעה אותו, והיא  ה אותותהקשה שדח 'בת הקול'

משבר מילא את רוחו, , הירותוי א פוגגה אתימאידך, העוד יותר, ולפגוע לכת כעס ורצון להרחיק 

ונדחף לוויכוח עם  סדק של קרבהביודעין או בלא יודעין לבו היכה אותו על שעשה, והוא חיפש 

 ר' מאיר.

המשך רכיבתו לטבריה היא שהשוואת שתי הרכיבות מלמדת שתי פעמים עלה אחר על סוסו, 

 ר' מאירטבריה ויהודי זע את זעציה שנועדה לרובוקזו פישיר לרכיבתו מול בית קודשי הקדשים, 

השלים את , וכאן הגמור עמוביטא את הקרע מול קדש הקדשים עמד מול אלוהיו ותלמידו. 

אפשר שבעת פרישתו סבר שרבים ילכו אחריו, אבל העולם העם. והפנה את חיצי זעמו אל המהלך 

אלא המשיך להתקיים ולהסתדר בלעדיו. אלישע מצא  ,היהודי והתורני לא התמוטט עקב עזיבתו

עצמו לבד, זכרו הלך ונשתכח מקרב היהודים, והוא לא הצליח לתפוס מקום כראוי לו בין 

להתנצח  ,הנוכרים. אלישע רכב אל רחובות טבריה כדי להזכיר ליהודיה את קיומו ואת פרישתו

 ולהוכיח את צדקתו. אתם 

באדישות התייחסו אליו גם לא , באבנים ואת פנילא קבלו יעה. פתההציבור היהודי תגובת שאלא 

רעה, תה י"הא רבך לבר"! אפשר שכוונת המבשרים הי :רצו והודיעו לר' מאיר אלאוהסתגרות, 

בעוד רבו עושה את  ,לשלול את זכותו של ר' מאיר לדבר לפני הציבור. מן הנמנע שימשיך לדרוש

בגלל  נשמעים נסערים אלבחוץ".  אבל המבשרים  רבך" ו:מראו ולכן הדגישאולי  ,תורתו פלסתר

ו של סוס וחילול השבת, אלא מבליעים את האיסור ומזכירים רק את עובדת עמידתה תחוצפ

שהקשרים המתמשכים בין ר' מאיר לרבו הסוטה, לא היו לצנינים אלישע בחוץ. משום כך נראה 

איננו "אחר" אלא עדיין בעיניהם שע בגנות והתנכרות, אלי ום לא נאמרהדברי, ובעיני הציבור

 "רבך".  

סלע והחליקו על  התמסמסוחיצי הרעל שלו  .שתיקת העם הוציאה את הרוח ממפרשיו של 'אחר'

. מועאחיו ו נגדמעשיו של אלישע ומרת לנוכח ח ,. הבלגה זו מפתיעה עוד יותרהסבלנות היהודית

השלטון הרומי להילחם בתורה  מןסמכות  קיבלהוא לא עמד בכפירתו רק מול השמים, אלא 

פתח צעירים להתרחק מן התורה, וע שכנישיבות, הת א והוא סגר ,ולהעביר את היהודים על דתם

 :במסע רצחני נגד תלמידי חכמים

אלישע בן אבויה שהיה הורג רבי תורה, אמרין כל תלמיד דהוה חמי ליה משבח באוריתא 

וועדא והוה חמי טלייא קומי ספרא, והוה  הוה קטיל ליה. ולא עוד אלא דהוה עליל לבית

אמר: מה אילין יתבין עבדין הכא? אומנותיה דהן בנאי, אומנותיה דהן נגר, אומנותיה דהן 

צייד, אומנותיה דהן חייט, וכיון דהוון שמעין כן הוון שבקין ליה ואזלין לון. )אמרו: כל 

שבא לבית המדרש  תלמיד שראה אותו מצליח בתורה היה הורג אותו. ולא עוד אלא

וכשראה ילדים יושבים לפני רבם שאלם: מה אלה עושים כאן? אומנותו של זה בנאי, של 

זה נגר, של זה צייד, של זה חייט. וכיון ששמעו שאין תועלת בתורה עזבו והלכו להם.(  



עליו הכתוב אומר "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו'" שחיבל מעשה ידיו של אותו 

 האיש.

שומדא הוון מטענין לון מטולין, והוון מתכוונין מיטעון תרי חד מטול משם "שנים  בשעת

שעשו מלאכה אחת", אמר אטעוננון יחידאין אזלון ואטעונינון יחידיין. והוון מתכוונין 

מיפרוק בכרמלית שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אמר אטעונינון צלוחיין. 

שאות, והיו מתכוונים לטעון שניים משא אחד, משום )בשעת השמד היו מטעינים להם מ

"שנים שעשו מלאכה אחת" שפטורים. אמר: הטעינום יחידים, הלכו והטעינום יחידים. 

והיו מתכוונים לפרוק בכרמלית שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אמר: הטעינום 

ירושלמי חגיגה ב'  (צלוחיות, שלא יוכלו לזורקם אלא יצטרכו להניחם בנחת ויחללו שבת

 .א'

 

 סוכותב קהלת

ה מה דרש. שיחשאל אותו , ר' מאיר אלישע הפסיק את ר' מאיר מדרשתו, אבל כאשר יצא אליו

שככה את חמתו והביאה  םיהודיהת תגובשגם אם רכב בתחילה לחולל מהומה, מורה  ולמדנית ז

 אותו לפתוח בשיח. 

מול קדש הקדשים הייתה בחוצפה והתגרות, אך  . רכיבתוו הרכיבות שוותילא ה המלכתחילואולי 

הייתה לא  ונדהם ורכב אל טבריה מגשש אחר דרך חזרה. ז ,את הקול מאחורי הפרגוד ששמע חריא

, ת נימוסיןשאלו לא היור' מאיר  לאשאלותיו ושבת מקרית, השבת הראשונה אחרי 'בת הקול', 

לקרוא במגילת קהלת )כמנהג ה בטברינהגו  בשבת של סוכותייתכן ששאלות מכוונות. לא א

בא ידע היטב שר' מאיר יעסוק בדרשתו בנושאים שעניינו אותו, שהאשכנזים היום(, ו'אחר' 

 . ולהתנצח תודרשעל אותו  לואלש

 ת.בסוכומאפשרים לנו לשחזר את דרשת ר' מאיר  ודברי

בפסוק היינו,  ,'פתיחהב' את הדרשה חותלפוון למנהג יכ: 'מה פתחת בה'. ואת ר' מאיר אלהוא ש

דרשה חורזים פסוק התוך כדי אלא שקשר לנושא היום או פרשת השבוע, אין לו מן הכתובים ש

הנוגעות  פסוק הפותח תובנות מופלאותמגלים בו ,עד שמתבהרים הדבריםורעיון ברעיון בפסוק 

 .לעניין היום

 ב"ר בסוף איוב )מבאמוהוא פתח ופרק ז' בקהלת.  ספר איובשני מוקדים, סיום דרשת ר' מאיר ל

ְך 'הו  ( יב ר  אִשתוֹ  ִאּיֹוב ַאֲחִרית ֶאת בֵּ רֵּ  .לאמור בקהלת ז'ה את הדברים שווה. ומֵּ

הבבלי והירושלמי חלוקים ביניהם קוטבית בתוכן דרשת ר' מאיר ותגובת 'אחר', אבל שניהם 

פסוק נוסף  שך השיח ביניהםבנוסח הירושלמי מופיע בהמאותה דרשה. אותו אירוע ומדברים על 

ְרֶכנָּה ֹלא( יז ח"כ) באיוב ב י ע  הָּ ּה ּוְזכֹוִכית זָּ תָּ ז ְכִלי ּוְתמּורָּ לא הוזכרה שובבבלי אף על פי  ,פָּ

ם :קהלתפסוק נוסף מאותו פרק בב באותם פסוקים. וכן ו'הדרשה', דנ ת ֶזה ֶאת ג  ה ֶזה ְלֻעמ  שָּ  עָּ



ֱאֹלִהי  נהמר את פירוש הכתוב, ואחר ער' מאיר אם )יד(. בשני המקורות מופיעה אותה מתכונת, הָּ

 אותו אירוע.שתי מסורות למדובר אפוא ב ."ר' עקיבא רבך לא אמר כךב" לו

 סיוםה לדרשאולי ) בפסוקי איובבפסוקי קהלת ושנייה יש כאן שילוב של שתי דרשות, אחת 

סוכות הוא חג  דוגמא לביאור בפסוק.כבא הוואיוב  ייתה עיקרדרשה בקהלת המסתבר שה .(הספר

הינו חג של סיכום השנה, בו האדם חג האסיף של שמחה, סיכום עילאי של חודש התשובה, תשרי. 

 .תוכחתו של שלמה המלך ניצב במלוא כוחו, עצמתו, ועושרו. ולכאן מתאימה קריאת קהלת,

, יש לאדם כל טוב, אבל הוא לא מוצא בו טעם ומשמעות, אין ערך ממשי בספר קהלת אין חטא

דרשת ר' מאיר על קהלת מעלה על נס את  הבל. – יהחומר מוכל עולוקיום למעשיו והישגיו, 

, עד שהוא לחייולחפש תוכן  האדם תה אמביאתחושת הריקנות  'התשובה' המיוחדת של קהלת.

ר סֹוף :(יג ב"י) שצריך למלא אותם בתוכן עילאימגיע למסקנה  בָּ ֹכל דָּ ע ה  ֱאֹלִהים ֶאת ִנְשמָּ א הָּ  ְירָּ

יו ְוֶאת ל ֶזה ִכי ְשמֹור ִמְצֹותָּ ם כָּ ָאדָּ  .הָּ

שנה עוד הרגשת תשובה, סתמית כללית. י" :'(אורות התשובה ג)קוק ה מתאר הרב זתשובה מסוג 

שהוא מדוכא מאד, אין חטא או חטאים של עבר עולים על ליבו, אבל ככלל הוא מרגיש בקרבו 

שהוא מלא עוון, שאין אור ה' מאיר עליו, אין רוח נדיבה בקרבו. לבו אטום, מידותיו ותכונות 

נפשו אינן הולכות בדרך הישרה והרצויה, הראויה למלאות חיים הגונים לנפש טהורה. השכלתו 

מעצמו, יודע  מתבייש הוא .היא גסה, רגשותיו מעורבבים בקדרות וצמאון שמעורר לו גיעול רוחני

הוא כי אין אלוה בקרבו, וזאת היא לו הצרה היותר גדולה, החטא היותר איום. מתמרמר הוא על 

עצמו, אינו מוצא מנוס מפח מוקשים שלו, שאין לו תוכן מיוחד, רק הוא כולו כמו נתון בסד. מתוך 

, סמיכותה מרירות נפשית זו באה התשובה כרטיה של רופא אמן. הרגשת התשובה ועומק ידיעתה

הגדולה בעומק הנפש, בסתר הטבע, ובכל חדרי התורה הכוללת, שהתשובה מושיטה לכל הדבקים 

 . "בה, מעביר עליו רוח חן ותחנונים, "כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם

עידה ההשכינה  .אדם חוטא ולא איש צדיקהיה  איוב .גם אצל איוב מתחולל תהליך של תשובה

יָּה ִאיש: (' אא איוב)עליו  יָּה ְשמוֹ  ִאּיֹוב עּוץ ְבֶאֶרץ הָּ ִאיש ְוהָּ הּוא הָּ ם ה  ר תָּ א ְויָּשָּ ר ֱאֹלִהים ִוירֵּ ע.  ְוסָּ רָּ מֵּ

על שבתוקף מעשיו מגיע לו טוב, ו ל הנדמ .שכר ועונששל  יתההיחבריו ו ושל העולם של תפיסת

על הה ות. שלו לתבוע אתמול קונו עמד וו האשמות חברי כן נפגע כל כך מסבלו, התקומם כנגד

תגלה הבסוף הוויכוח  בעולם.השורר חוסר הצדק על ערער באופן נוקב מוטיב הנהגת השכינה 

ה מדילעצם ההתגלות לו דבר, אבל  ודשיחוכיח לו את אפסותו. לכאורה לא המן הסערה וה' אליו 

 ה' קרוב אליו ומתעניין בגורלו. וגם בייסוריו השכינה מלווה את האדם ש אותו

אינם נשקלים באופן פשטני, האדם אינו עומד  שכר והעונשיותר, האפוא הנהגת העולם מורכבת 

איוב זכה לבסוף  מצא בתוכו את קרבת אלוהים.שיהם, והעיקר הוא בפנימול השמים אלא בטל 

ה :(מ"ב י)וה' גם השיב את שבותו החומרית  ,שובהבין זאת ולל ב 'ו  ְללוֹ  ִאּיֹוב ְשבּות ֶאת שָּ  ְבִהְתפ 

ד הּו ְבע  עֵּ ֹּיֶסף רֵּ ל ֶאת 'ה ו    .ְלִמְשֶנה ְלִאּיֹוב ֲאֶשר כָּ

 



 את פתח לו

 (נוסח הירושלמי)

ן הבמגמת דברי ר' מאיר ו'אחר' ו בשתי גרסאות קוטביות תוכן הדרשה נמסר בבבלי ובירושלמי

  :הפוכה

' ויי :(ב"מ איוב) ל"א : מה הויתה דרש יומא דין?)אלישע בן אבויה לר' מאיר( אמר ליה

 ,למשנה לאיוב אשר כל את' יי ויוסף :(שם) ל"א ?ביה פתחת ומה :ל"א .'וגו אחרית את ברך

 אלא ,כן דרש הוה לא רבך עקיבה ,משכחין ולא דמובדין ווי :אמר .ממונו כל את לו שכפל

 בידו שהיה טובים ומעשים מצות בזכות מראשיתו איוב אחרית את ברך' ויי( שם)

  ...מראשיתו

ומה הייתה דורש תובן? אמר ליה: "לא יערכנה זהב וזכוכית". אמר ליה: ומה  :אמר ליה

פתחת ביה? אמר ליה דברי תורה קשין לקנות ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית. ומה כלי 

זהב וכלי זכוכית אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו שהיו, אף תלמיד חכם 

 .דו יכול הוא לחזור וללמדו כתחילהששכח תלמו

 .(ירושלמי חגיגה ב' א) שבת תחום כאן עד ,מאיר דייך :ל"א

נראה  ."מה דרשת?" :אלושו ת ר' מאירמתייחס ישירות אל דרשאלישע בנוסח הירושלמי 

ובא ברוח לוחמנית להתווכח ולדחות את כל  מגילת קהלת. היהיהדרשה  נושאידע שאלישע ש

רעיונות הקוראים תו חר להעלות מתוך דרשבו ,נימה פייסניתפתח ב מאיר ר'דברי ר' מאיר. 

 .ואילו אלישע דחה ושלל את האפשרות הזאת מכל וכללתשובה, 

אל שאלישע בן אבויה, שמו כיו, הצדיק שפרש וכפר בצדקת אלושהיה איוב, ר' מאיר פתח ב

וגם לאחר שהטיח דברים כלפי מעלה . איוב זכה על השכר והעונש בעולם אפיקורסיותשאלות 

דמותו הקב"ה שב לבסוף את שבותו. , וחזורנתבקש להוא . לפניופתוחים  ונשארשערי תשובה 

את  אותולמד בפני אלישע פתח ל יםתחום פהם מופת לדורות, וה ,ויחס השכינה אליושל איוב 

 . התשובה עיקרון

"טוב אחרית דבר מראשיתו", המ"ם של "מראשיתו" את הכתוב בקהלת: דרש הוסיף ור' מאיר 

סופו טוב יותר מתחילתו. אפשר להעריך תופעה ולמדוד אותה אם היא כלומר, היא מ"ם היתרון, 

טובה או רעה, רק בסופה, כי יש שבראשית הדבר נראה כולו רע ואילו סופו טוב. ר' מאיר הביא 

דיו מתו בצעירותו, ונולדו לו ילדים לכך שני משלים ההולמים את דמותו של איוב: מי שיל

ר' מאיר הוסיף משל אך בזקנותו ונתקיימו, או מי שהפסיד את עושרו אבל לבסוף חזר וזכה בו. 

 ,אינו מתאים לאיובזה משל  .שלישי על תלמיד חכם ששכח את תורת נעוריו וחזר ולמד בעת זקנתו

 . ה אליוישיר היינ. יש פה אפוא פאלישע בן אבויההולם את דמותו של  לבא

התחלה גורלית ה לפיהם ,לישע השיב לר' מאיר בציטוטים דטרמיניסטיים מדברי ר' עקיבאך אא

קשה להאמין שר' עקיבא אמר דברים אלה.  אין מקום לשינוי ומהפך. ,נקבע מלכתחילההעתיד ו



ר' עקיבא הוא בעל התשובה הגדול, שחולל תפנית בחייו בגיל מבוגר, ושינה אותם מן הקצה אל 

 : בחירה החופשיתבעיקרון ההאמין באפשרות השינוי, והקצה. הוא 

 .(אבות ג' ט"ו) ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה ,הכל צפוי והרשות נתונה

י השאיר לאדם עצמו את החירה. החוק האלוסתירה לחופש הבין זו אל צפוי, אבל והכאמנם 

ית אינה קובעת את גורל האדם ההחופש לעצב את דמותו, "הכל לפי רוב המעשה", והידיעה האלו

 ודמותו המוסרית. 

יחד עם ציג הו"לא יערכנה זהב וכלי זכוכית",  :הפסוקאת גם בדרשתו ר' מאיר  רשיבירושלמי פ

ם את אפשרות התיקון והשינוי, בייחוד ביחס גהקושי בהשגת דברי התורה וההחזקה בהם, 

 שוב רמז ברור למצבו של אלישע. לתלמיד חכם.

שיש לאלישע, שהוא תלמיד חכם ששכח את תלמודו,  רמזכאשר הגיע ר' מאיר אל עיקר העניין ו

נראה  !"חזור לאחוריך" :ואמר לו ,לחזור בתשובה, השיא אותו רבו לדבר אחרלו אפשרות 

 סיבתה:לאלישע גם  מזזו רשבהתחמקותו 

ן מתורה אלא גם מגבול הלא רק יוצא  ום מחנה ישראל, והיוצא מתחום שבתתחום שבת הוא תח

אותו אל קונו ואל עולם שר וגשר הקיש לו בר אל העם, שאר מחוהחוטא שסרח נהעם. מן  ,חנההמ

 ,אל העםקרע את החוטים שקשרו אותו אלישע  .שובהתורה, הקשר הזה מרים אותו ומאפשר לו ל

זהיר את ר' מאיר שאם ימשיך ללכת עמו, ייצא גם מ. הוא איעצמלחזור באופן וחות אין לו את הכ

 . גם הוא ייפולו ,הוא מגבול ישראל

 :בת הקול שדחתה אותות לישע אהזכיר אלחזור בתשובה, במפורש הפציר בו ר' מאיר כאשר 

העקרונית של אלישע נסדקה, הוא  "שובו בנים חוץ מאלישע בן אבויה". תפיסתו הדטרמיניסטית

הקול קוראת לכולם לחזור בתשובה, "שובו בנים שובבים". גורלו של האדם לא -מודה עתה שבת

"ידע את כי וא יצא מכלל זה, נגזר מראש, ויש לו אפשרות לתקן את דרכיו המקולקלות, אבל ה

התפיסה ש'אין דבר  קיבל אתא ל לישעאשאין לו דרך חזרה.  עדהרחיק לכת , וכוחי ומרד בי"

המהפכנית לשבר מחיצות של ברזל, ולהרים את  הלא האמין ביכולתהעומד בפני התשובה', ו

 האדם מבירא עמיקתא לאיגרא רמה.

 

 זעקת הטובע

 (ילנוסח הבב)

. מה ר' מאירהסברו של  אתהציג פסוק וביקש עליו אלישע הסיפור הוא הפוך. בנוסח הבבלי 

בפסוק ובחשיבות מסריו? הוא כבר ידע את פירושו של ר' עקיבא מטרתו בשאלות אלה, הן כפר 

 לפסוק, ומדוע שאל עליו את ר' מאיר? האם רצה לבחון אותו, ומדוע התאכזב מתשובותיו?

הבבלי מפרש . הםלדון ב ר' מאיר וון אתיוכ ,ברור ששאל על פירושם של פסוקים מסוימים מאד

נציג החברה  ,הססנית על דלתו של ר' מאירתה חיובית, הוא דפק דפיקה ימטרתו הפעם היש

הוא  שאלתו ביטאה זעקה פנימית, בקשת עזרה וציפייה שיושיטו לו יד וסיוע.והיהודית כולה, 



ל בבחירת האדם והעניק לו את ויקש להזכיר לר' מאיר את פתרונו של ר' עקיבא, שתלה את הכב

 אפשרות החזרה בתשובה. 

                     ום:נה לאותו מקה כיוויגם שאלתו השני

שאל אחר את ר' מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה: מאי דכתיב "לא יערכנה זהב וזכוכית 

ותמורתה כלי פז". אמר לו: אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן 

על פי ככלי זכוכית. אמר לו: ר' עקיבא רבך לא אמר כך. אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף 

 .)חגיגה ט"ו א( שנשברו יש להם תקנה אף תלמיד חכם אף על פי שסרח יש לו תקנה

מלכתחילה את תשובתו של ר' עקיבא, ופתח בדברים עם ידע שאלה זו ברורה עוד יותר. אלישע 

ר' מאיר כדי להעלותה, ולרמוז באמצעותה שהוא מבקש לשוב בתשובה. אלישע עצמו נהג לדרוש 

מאיר, "הוא היה אומר" פירושו שהדבר היה שגור על פיו והיווה תוכן מרכזי  את הכתוב  כמו ר'

   במשנתו:

הוא )אלישע בן אבויה( היה אומר: קשין דברי תורה לקנותם ככלי זהבים ונוחין לאבדם 

ככלי זכוכית, שנאמר "לא יערכנה זהב וזכוכית". ותמורתה כלי פז, לומר לך כל העמל בהן 

אבות דר' ) כפז, וכל העמל בהן ואין מקיימן פניו משחירות כזכוכית ומקיימן פניו מצהיבות

 .(כ"דנוסחה א' נתן, 

עתה שינה אלישע את טעמו וציטט את פירושו של ר' עקיבא, שיש תיקון לתלמיד חכם שסרח, 

  ורמז רמז עבה לכמיהתו לשוב בתשובה.

 התנצחות וניגוח.ו, מתקפה עליכתפס את שאלותיו של אלישע א הו .אלא שר' מאיר לא נרמז

זו תה יהיאבל , ונראה חיוור ורחוק מן הפשט ,פירושו של ר' מאיר נפל בהרבה מזה של ר' עקיבא

 מן ההתמודדות עם שאלותיו הנסתרות של אלישע.  ותאפולוגטית והתחמק התשוב

כחזרה אל שאלתו הראשונית של אלישע על  ר' מאירגוניותו של העולם נראתה ל-השאלה על רב

 ברח מקשייעל כן  ,לחדש את הוויכוח הזה הרצר' מאיר לא והשניות בעולם, שבגללה התפקר. 

כתוב, בכך שפירש את מסריו באופן הומוגני: כל השינויים שבעולם הם בעיניו אותו דבר עצמו, ה

לא רק על את הדברים עמיד הל הרים וגבעות, ימים ונהרות. ר' עקיבא לעומת זאת, לא היסס

הפסוק  .עמיק את הניגודים המוסריים בעולםלההאנושי, וגם אל התחום  אהחומרי, הטבעי, אל

 תחילתו וסופו באדם ובחשבון עולמו, ולכן מסתבר שגם אמצעו מתייחס לתחום האנושי.עוסק ב

ספרא שמיני פרשה ) צביע על הניגודיות שבעולם, וראה בה ביטוי לגדולת הבורא ושלמותוהבכך 

 :(ה'

כשהיה ר' עקיבא מגיע לפסוק הזה היה אומר: "מה רבו מעשיך ה' וגו'". יש לך בריות 

גדילות בים וגדלות ביבשה. הגדילות בים אם פרשו ליבשה מתו, וגדילות ביבשה אם פרשו 

 לים מתו.

פרשו גדילות באור גדלות באויר. גדילות באור אם פרשו לאויר מתו, גדילות באויר אם 

 לאור מתו.



מקום חייו שלזה מיתתו שלזה, ומקום חייו שלזה מיתתו שלזה, ואומר "מה רבו מעשיך 

 ה'".

ן ואיזנוצר ביניהם זה לזה,  אותם קשרם גבכך אך . הרע זה לעומת זהאת הפסוק העמיד את הטוב ו

דם יש ושלמות הרמונית. הניגודים בעולם אינם קבועים ומוחלטים, יש מעבר מצד לצד. לכל א

 חלק בטוב וברע גם יחד, ברצונו יכול הוא לתקן את עולמו או להחריבו והכל נתון לבחירתו.

. קיימים אפוא עקרון ההבדלה, הבדלה בין אור לחושך ובין שמים לארץלרמז פה ר' עקיבא 

ין אאחד, ה' ההוא מקורם של הקטבים כיוון ש, אבל קדוש ברוך הואהעולמו של תוך ניגודים ב

   להרמוניה. ולהגיע דיאלוגביניהם אפשר ליצור וניגוד מוחלט, ביניהם 

 בעולם וחידדו בדבריהם את המתח בין הרוח והחומר שבו:שקיטוב דנו בבית שמאי ובית הלל 

בית שמאי אומר: שמים נבראו תחילה אחר כך הארץ, ובית הלל אומרים: הארץ נבראת 

 .(ו"י חגיגה י"ב א, ובראשית רבה א' טירושלמי חגיגה ב' א', בבל) תחילה ואחר כך השמים

ר' עקיבא את שיטתו המאחדת. ר' שמעון בן יוחאי חיבר שמים וארץ  ישמו תלמידייבוויכוח זה  

  יחדיו:

תמה אני היאך נחלקו אבות העולם על ביריית העולם שאני אומר שמים וארץ לא נבראו 

 וימיני טפחה שמים".אלא כאלפס הזה וככיסויה, מה טעמא "אף ידי יסדה ארץ 

גם ר' מאיר, שדחה את שאלותיו של אלישע, הלך בעקבות ר' עקיבא רבו והביא את התפיסה 

 :האחדותית אל שיאה

 . (בראשית רבה ט' ה') בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, "והנה טוב מאד" והנה טוב מות

 מבליטים את הטוב הטמון בתוך הרע גם בתחום המוסרי: ויח( -ממשיכים בכך האמוראים שם )ז

 -"וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". נחמן בשם ר' שמואל "הנה טוב מאד" 

זה יצר הרע. אמר רב הונא הנה טוב מאד זה מידת הטוב,  -זה יצר הטוב, "והנה טוב מאד" 

 "והנה טוב מאד" זו מידת ייסורין.

לשרת מטרה אחת. אלמלא הרע, היה הטוב נשאר מטושטש וחיוור, אבל הרע מצטרף אל הטוב 

במסלול המכשולים שהציב הרע לפני הטוב, הוא מתברר, מתעצם ומופיע במלוא משמעותו, 

 .ובזכותו מתגלה הטוב השלם, טוב מאד

א נתפסה הזכרת דברי ר' עקיב .חו זהבוויכו אלא שר' מאיר לא נרמז ולא עמד יפה על כוונת רבו

כדי  לר' עקיבא השוואשתמש בהא מהומאבקו בתורה. אלישע ו לשיניו כהמשך להתנצחותו בע

ר' מאיר ראה בכך התנשאות של אלישע, . מעט בערכםול נגח את תלמידי החכמים שבדור הזהל

לא חש שכל אלה לא באו אלא לחפות על קריאתו הנואשת של אלישע לעזרה, ולהצניע את ו

דחה אותו את השערים לפניו במקום לפתוח ומסויג, אר ר' מאיר ה. לכן נשבקשתו לשוב בתשוב

  .אבד אותהגורמת לו לה, וכל פגימה תורב אדםהת את הקושי באחיז הדגיש, ובתשובותיו

כאשר ר' מאיר ואלישע חזר ונסגר בקונכייתו.  -בדחייתו זו החמיץ ר' מאיר את שעת הרצון 

 :כבר נענה בסרבנותהתעורר וביקש לבסוף מאלישע לחזור בתשובה, 



חוץ  שובו בנים שובביםאמר לו: אף אתה חזור בך. אמר לו: כבר שמעתי מאחורי הפרגוד 

 .מאחר

ת"ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה 

מפיו. אמר לו: מאיר, חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר 

אתה חזור בך. אמר לו: ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו  לו: אף

 בנים שובבים חוץ מאחר.

אחריו, לשמור ר' מאיר הוא שהלך בנוסח זה אין רכיבתו על הסוס בשבת פרובוקציה, אלא 

הדלתות סגורות שראה אלישע בעקשנות קשר עם רבו ללמוד ממנו תורה ולהחזירו בתשובה. 

להתעלם מדברי בת  ור' מאיר הפציר ב. בשיטתו הדטרמיניסטיתונשאר  ,בכפירתו כנסהת ,בפניו

: "דברים הנועלים דרכי התשובה כי .הקול ולעשות תשובה, למרות הקשיים החיצוניים והפנימיים

בפני עושיהן... כל אלו הדברים וכיוצא בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה אלא 

)רמב"ם הלכות תשובה ד'  שובה מהן הרי זה בעל תשובה ויש לו חלק לעולם הבא"אם עשה אדם ת

 ו(-א'

. נעלמהלהשתנות כולתו כוחו תשש ויבה,  התלוהוא נ'אחר' את הלהבה שבעה בה תבכ'בת הקול' 

אלעזר בן דורדיא, שהתקשה לחזור וביקש מכל הגורמים החיצוניים אך כבר למדנו מתשובתו של 

ר בלתי אפשרי ואחרי שכולם סרבו הבין את העיקר: 'אין הדבר תלוי אלא בי' לסייע בידו. שהדב

שימשוך אותו מן  ,סיוע חיצוני וביקש למצוא לר' מאיר נגרר אחריו לדרך זו ו )עבודה זרה י"ז א(.

קול אחרת, -לבית המדרש, וביקש מן הילדים לפסוק את פסוקם, להביא בת ותוא הוא לקחהתהום. 

  אבל כולם חזרו ודחו את אלישע באותו מסר, ור' מאיר נכנע.

והתרחקותו  ,דחייתו נחרצתתגובתו להוא שפתח הפעם בצעד של התקרבות,  חר'אכיוון ש'

כדי  ,ויעלה עשן מקברו ר' מאיר ביקש שייענש לאחר מותוגם מצד ישראל המרחק גדל.  .מוחלטת

 .לפרנס את בנותיורב יסיהודה הנשיא רבי ושיזכה לעולם הבא. 

אמר ר' יוחנן על בקשת  "?"חכמתא למיקלא רביהמן השמים לא דחאוהו דחייה מוחלטת, אבל 

יש , ואילצה אותו לשנות את דעתושל רבי, מן השמים וסכסכה את ספסלו ירדה  אש  ר' מאיר.

על תורתו ד סנגוריה ומייש לעל כן זרעו. א את תיקונו בומצוהוא יכול ל ,מ'אחר'אפילו תקווה 

                     .ממנה ואפשר ללמוד

 


