
 פד-בבא מציעא פג>> יט כסלו -יח>> הרחבות וכיווני מחשבה על אגדות התלמוד סביב הדף היומי 

-קטעים רבים שנראים מתמיהים ובלתי   , עלילה סבוכה ,  סיפור ארוך 
בפרט במרוצת  קצב הדף ,  לסוגיית רבי אלעזר ברבי שמעון יש הרבה מאפיינים של סוגיה עמוקה וקשה להבנה . מציאותיים

 . בפרט אם מצפים מהן להיות בהירות וברורות, קשה לעסוק בה בכמה שורות. היומי
שיכולים לסייע ,  להלן נעלה כמה קווים לפרשנות .  לא בהכרח ?  ונשאיר אותה סתומה ,  האם זה מחייב שנדלג על הסוגיה 

ייעזר הקורא בקריאת הכיוון וינסה , אדרבה. גם מבלי להציע פירוש יסודי ומקיף, בקריאת האגדה ובהבנת תחום העיסוק שלה
 .לפתח פירוש בעצמו

 

 :הנה כמה כיוונים למחשבה ולתשומת לב בקריאת הסוגיה, אם כן
נקטע ,  בשלב שבו מוכח לכאורה שרבי אלעזר ברבי שמעון צדק בהענשת הכובס . נקטעת באמצעהאגדה , באופן חריג. עריכה

ולאחר מכן ,  גודל אבריו והשוואתו לרבי ישמעאל ברבי יוסי   –תחילה מסופר על עניין אחר הקשור לרבי אלעזר  :  הסיפור 
לאחר כל הסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש חוזרת .  ובראשן רבי יוחנן ,  מדברת הסוגיה על דמויות אחרות שהתבלטו ביופיין 

כיוונים . על הפיצול ועל ההשהייהיש לתת את הדעת . בסיפור והוא מצטער על מעשהו מפנהופתאום חל , הגמרא לרבי אלעזר
הגמרא נותנת לנו להישאר ; הגמרא מכוונת אותנו לקרוא כל חלק בנפרד: אפשריים לקריאת הסיפור לאור הקטיעה שבאמצעו

 –מחוץ לסיפור    –יש צורך בהסבר ארוך  ;  ואינה ממהרת להגיע לשלב המבטל אותה ,  קצת עם המסקנה של החלק הראשון 
 .כדי להסביר את סיבת המפנה בו

ביטחון עצמי ,  ( וייסורים מאידך , כולל ענייני אכילה ומין מחד) הגוף והגופניות: האגדה נוגעת בכמה סוגיות חשובות .נושאים
, י " השאלה אם רבי אלעזר ממשיך את רשב ) בעולם התורה  אבות ובנים יחסי , (כולל אינטואיציה והסתמכות על תחושות בטן)

 (.נושא זה מלווה את הסוגיה גם אחרי הסיפור על רבי אלעזר". חומץ בן יין"או שהוא 
הוא מסגיר פושעים ובטוח שלא תשלוט בו רמה .  השאלה היא מהו ומה משמעותו ,  תהליך רבי אלעזר עובר  .  מבנה עלילה 

מתחרט ומקבל על עצמו (  שמתבטאת כאמור בקטעיה והשהיה ) לאחר נקודת המפנה  ;  מתלבט אך נשאר בעמדתו ;  ותולעה 
 . לאחר מותו באמת לא שולטות בו רמה ותולעה; חוזר לבית המדרש ושוב פוסק בביטחון מוחלט; ייסורים

פוסק דיני   –נשאר בבית ואינו פוסק דינים   –פוסק דין שמביא למות הפושעים : למשל, אפשר לשים לב לכמה צירים בתהליך
 . גופו נשאר שלם לאחר המוות –מתרפא על ידי אוכל  –גופו עובר ייסורים  –גופו גדול . טהרה המרבים פרייה ורבייה

 "חומץ בן יין " הביקורת  :  למשל .  מוטיבים חוזרים מכוונים אותנו להבנת התהליך והמסר . חלקים בסיפור המתכתבים זה עם זה
ואחריו ) אלא שבפעם הראשונה זהו רבי יהושע בן קרחה  ,  כלפי רבי אלעזר וכלפי רבי ישמעאל ברבי יוסי ,  מופיעה פעמיים 

ההשוואה ) כשאליהו חורץ את דינו של רבי ישמעאל לגלות בעוד רבי אלעזר נשאר בתפקידו  ,  ובפעם השנייה אליהו  )הכובס
פעמיים רבי אלעזר מבחין ; (כיוון שטענותיו של רבי ישמעאל זהות לטענות השוטר שרבי אלעזר יצא נגדו, מורכבת מעט יותר
חוזר ונשנה בסיפור ייסוריו של רבי אלעזר   שישים המספר  ;  בשיטת לכידת הפושעים ובקבלת הייסורים ,  בין יום ובין לילה 

 .ועוד, "שלהן גדול משלנו"מקביל ל" שלנו גדול משלהם"הביטוי ; ורפואתו
שם מתגלה שהיא דומה לרבי , שיח עם המטרוניתא-מוזכרת לראשונה בדו –אשת רבי אלעזר  .דמויות נוספות שעוברות תהליך

לבסוף היא ,  ( ועדיין שולחת לשאול בשלומו ) אחר כך נפרדת ממנו  ,  ולאחת הדעות היא מרפאת אותו ,  אלעזר בממדי גופה 
בעקבות התקרית עם ) בעבר רבי אלעזר היה מסוכסך עמו    –  רבי .  שומרת על גופו אחרי מותו ואף מסרבת להינשא לאחר 

לפי ) שהרחיקה אותו מבית המדרש  "  רשעה " שמח בפסיקותיו של רבי אלעזר ואף מוחה נגד ה , (ג ורבי יהושע בן קרחה"רשב
 .מחזיר בתשובה את בנו, מבקש לשאת את אשת רבי אלעזר, (אחד הפירושים זו אשת רבי אלעזר

 (ולאחר הסרת מחסום הוא אכן נקבר לידו, בהמשך הוא מורה להביאו לקבורה, רבי אלעזר מואשם בסטייה מדרכו. י"רשב: דמות ברקע)
בייחוד בהקשר של , היחס לגוף המתבטא כאן. אגדתנו מתכתבת עם אגדות אחרות בנוגע לרבי אלעזר. הקבלה לאגדות אחרות

מוזכר כאן (  שבת לג )   במערה י ורבי אלעזר  " סיפור מחבואם של רשב ; (תענית כ)אדם מכוער מתקשר לדבריו שהעליבו , היופי
 . עובר ייסורים ולבסוף עוסק בתיקון, מכלה פושעיםואף כאן רבי אלעזר , ברמז

 

 !לימוד פורה ומוצלח

 רבי אלעזר ברבי שמעון


