
  שלום רוזנברג

  (רבי מאיר ו'אחר') םוקליפת יםעל אגוז

  

בשורות הבאות מבקש אני להביא בפניכם הרהורים בדילמה חשובה בה התלבטו חכמי העבר 

והוגי ההווה. דילמה זו באה לידי ביטוי דרמטי בתולדותיו של אלישע בן אבויה, שלפי חז"ל 

עזאי, בן זומא ואלישע, שנכנסו היה אחד מארבעת החכמים, רבי עקיבא, בן  (חגיגה טו ע"א)

לפרדס המיסטיקה המסוכן. שלא כרבי עקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, אלישע בן אבויה על 

כפר, חטא והחטיא. מהספרות הענפה שנכתבה על פרשת חייו, רוצה  .פי חז"ל "קיצץ בנטיעות"

ן שטיינברג, אני להמליץ לא על מחקרים מדעיים אלא דווקא על הנובלה הנפלאה של מילטו

  'כעלה נידף'.

  

אלישע בן אבויה פרש מדרכם של חז"ל, ומאז הוא נודע בכינויו 'אחר', כינוי שקשור כנראה 

רבי מאיר.  - פרשו ממנו, מלבד יוצא מן הכלל אחד ישראל שהוא פיתח. חכמי הדתית בהשקפה

-פני מרד ברהוא המשיך להתרועע עם 'אחר' ולשמוע את התורה שהיה מוסר לו מחכמי הדור של

מעשה ”כוכבא, ובייחוד מר' עקיבא רבו. אגדה מרגשת מתארת לנו את אחד המפגשים שביניהם: 

 ללמוד תורה מפיו. אמר לו הסוס בשבת. והיה רבי מאיר מהלך אחריו שהיה רוכב על 'אחר'ב

אלישע הכופר הזהיר את רבי מאיר מלעבור . "תחום שבת עד כאן... לאחריך : מאיר חזור[אלישע]

 אמר !אף אתה חזור בךעל איסורי שבת. אלישע מאיץ בר' מאיר לחזור. כך גם עושה ר' מאיר: "

דלתות ! 'מאחר מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים חוץ לו: ולא כבר אמרתי לך 'כבר שמעתי

  התשובה נראו לו נעולות. 'אחר' נשאר מחוץ לתחום.

  

מלאכי תוך התייחסות לפסוק ב דעה זורבי יוחנן ביטא לא קבלו את גישת רבי מאיר.  חכמים רבים

האדם לא מסוגל להיות מלאך, אמנם ". ָבאֹות הּוא-צְ  ה'ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי ַמְלַא , ז): "ב(

חכמים אחרים  ואף על פי כן, אישיותו מהווה מדד לתורתו. אם מעשיו פגומים, אסור ללמוד ממנו.

הינה גם אחת שאלה זו אנשים "מפוקפקים". לתורתם של  על המטים אוזן הגנו על רבי מאיר ו

יז) , כביש לקיש הסתמך על הפסוק במשלי (בי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. ררבין מהמחלוקות ש

. דעתו של הקב"ה -" דעתם לא נאמר אלא לדעתי" ומוסיף "ְוִלְּב ָּתִׁשית ְלַדְעִּתי... ַהט ָאְזְנ ּוְׁשַמע"

 חנינא ירבעל ידי אלה שהשחיחתו דרכם. אמת שעלולה להתגלגל אף , עלינו לשמוע לכלומר

". עלינו ְוִׁשְכִחי ַעֵּמ ּוֵבית ָאִבי - - ַהִּטי ָאְזֵנ: "יא), מה(תהלים  תומך בשיטת ריש לקיש ואומר:

מו לגישה שהסכינוספים . חכמים הבעייתי"ייחוסה"  - אמת ולשכוח את 'בית אביה'הלחפש את 

 ,תוכו אכל ,מון מצאירבי מאיר רהשתמשו במטפורות שהפכו קלאסיות. רבה בר שילא אמר: "זו, 

רב דימי אמר  .אנו יכולים ללמוד, אך אחרי סלקציהמאדם כזה במילים אחרות, ". קליפתו זרק

בדימוי רבא דבק האמורא תוך שינוי קטן אך משמעותי: "תמר אכל וזרק את גרעינו". רעיון דומה 



קליפת  :משמעותה המקוריתאצלו את . הקליפה מקבלת אבל תוך שינוי חשוב במשל הקליפה

מה אגוז זה אף על פי ... ֶאל ִּגַּנת ֱאגֹוז ָיַרְדִּתי" , יא):שיר השירים ו (על הפרי,  תשומרההאגוז 

שמלוכלך בטיט ובצואה אין מה שבתוכו נמאס אף תלמיד חכם אף על פי שסרח אין תורתו 

חכם -בפי תלמידתורה שדרך ה במילים אחרות, אנו יכולים  לחזור על דברי הקב"ה". נמאסת

אפשרות  :שניסחו סינתזה כאלווהיו ביניהם גם חז"ל נעו בין שתי העמדות אכן, . "התלכלךש"

וזהירות, דהיינו  המאפשרת ללמוד תוך ביקורתובשלות גרות הלמידה "מכל אדם" מחייבת ב

סיכם את חיפוש הסינתזה רבי חיים אבן עטר, בעל "אור החיים", כשהוא מתבסס . ניקיון האגוזים

אתה    - "ְׁשֹמר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוּךָ " : על הפסוק בספר דברים (יב, כח) 

  לקבל את מה שנאמר.שתוכל כדי בשמירה צריך 

  

 ""הפסולהאדם   – ואלישע בן אבויה כמו  במקרה של רבי מאיר –כאשר האם יש  פתרון לדילמה? 

אותו "אדם קיימת אך קטנה. לא כך כאשר  אולי הסכנהבמקרה זה ? תורה של הקודמים מעביר

בין    פיצול אישיותמעין אדם אותו שלפעמים מתרחש בדמה לי נ.  למד את תורתו הואפסול" מ

שני החלקים שבתוכו פועלים כאילו בצורה החלק החוטא בו לבין תורתו אותה הוא מלמד. 

 ,לא כך, לדעתי .היא וודאי עצמאית .מתמטיקההדבר נכון אולי ביחס לאכן, . זה מזהעצמאית 

   אחזור אי"ה בעתיד. לזהמה עם המוסיקה והאמנות? ורבים בפילוסופיה.  בתחומים

   

עלינו במי שאנו מקבלים כמורה ואף במי שאנו מקבלים כתלמיד.  חז"ל לימדו אותנו להיזהר

אף את אותה פילוסופיה הנראית למראית עין מושכת ומקסימה. זאת הייתה  ללמוד תוך ביקורת

עמדתם של אותם חכמים בימי הביניים שהתנגדו להיגררות בלתי מבוקרת אחרי הפילוסופיה. גם 

מעתה אין מרי בן משה הירחי ('ספר הירח', יד): "כך כתב, ברוח הסינתזה של החכמים, אבא 

ה ננעלת, מפני שהם ָר אך לחכמים הגדולים אין עזָ ... ללמוד מספריהם, ולא לשמוע חכמה מפיהם

, ויודעים לנפות המאמרים המוציאים קמח וקולטין את הסולת, ויש להם שכל נקי ונפה יפה וחריפ

מון מצא תוכו יר רבי מאיר ... ְלַדְעִּתיְוִלְּב ָּתִׁשית ... ַמעבי"ג נפה, ועליהם אמר שלמה ַהט ָאְזְנ ּוְׁש 

 !זהר, יברחו מן האוכליואינם יודעים לה... אכל קליפתו זרק, אבל שאר בני אדם שאינם שלמים

מבלי הו בשלמותו שאכלו טוב נחנקו בקליפה של אגוזהיו כאלו ש נכון...." שמא יחנקו בקליפה

  ואמנם כן, יש אגוזים כאלה.  .םבתוכ יםרקוב ושהי יםאכלו אגוזו ויותר טעאך רבים  לקלפו,

  

 


