
  הרב דוב ברקובי�/  שמעו� 'רבי אלעזר ברכרסו של 
  

  מקור ראשו�', שבת'פורס� במוס� 

  

סדרת אגדות מופלאות ומוזרות מאלצות את הקורא לצאת מעול� הנחותיו ולהיכנס 
  הרואי� את הגו� בדר� אחרת, לעולמ� של חכמי�

האגדות על  להעידאפשר , של מעו� הדמיו� של אבותינו נוספות ותמדהימ כמה דוגמאותיחד ע� 
 לא ראה אגדותשלא ראה אגדות שבתלמוד הבבלי  מי": שבתחילת פרק השוכר את הפועלי� במסכתנו

 ".מעול�

אמר ", למשל. על אודות חכמי הגמרא ביותר כמה מהסיפורי� המפורסמי�י� האגדות הללו יש למצוא ב
יביא כוס כס� , ו של רבי יוחנ�מי שרוצה לראות את יופי. אני נשארתי מהיפי� שבירושלי� :רבי יוחנ�

 זר ורדי� אדומי� על פי ניחי, ימלא אותה בגרעיני רימו� אדו� ,)כאשר הכס� לב� ביותר(מבית הצור� 
על פי תרגו� " (ואותו הזוהר הוא מעי� יופיו של רבי יוחנ� –הכוס ויעמיד אותה בי� החמה והצל 

  ).שטיינזל!

 שהיה, לאחוז ברבי יוחנ�כדי  –י� שודדאז ראש כנופיית  – ריש לקיש סיפור קפיצתו לנהר של ,ומיד
, של אחת החברותות התלמודיות הפוריות ביותר הטראגי סופה –ובהמש# . של אישהכיופי  בעל

שלא  ,השניי� נפטרי� בפחי נפש לאחר שרבי יוחנ�. בנהר חברותא שנוצרה בתו# המפגש המבי#
 ריש לקיש .חברו ותפוגע ברגש ,ריש לקישיה של השורות הראשונות בביוגרפהשלי� בעומק נפשו ע� 

מחדד היה שנלקח ממנו מי ש נפטר לאחרבי יוחנ� ור ,שחש החריפה האונאהבגלל מסתלק מ� העול� 
  .)א"ע ד� פד( מקשה על עמדותיוהיה שאת תלמודו היות 

את מותו  מצארבה בר נחמני . "לא בשמי� היא" לאמירה הידועה מובהק נו ביטוייהסיפור נוס� המובא 
להכריע במחלוקת ) הישיבה שבשמי�" (מתיבתא דרקיעא"הוזמ� על ידי שלא בטובתו הוא כאשר 

להופעת  �א� נגע בהרת בעור הבשר קוד: תחו� מומחיותו ,בהלכות צרעתש� שהתעוררה הלכה ב
אי� הנגע נחשב  –א� שער לב� קוד� לבהרת ; האד� הנגוע טמא –שער לב� הצומח ממקו� הבהרת 

: רו# הואהקדוש בפסק בדיו� שנער# בישיבה שבשמי� ? במצב של ספקומה . טהורוהאד�  ,צרעת
הוא צידד  ,רבה הובא על ידי מלא# המוות להכריע במחלוקת כאשר. טמא: וכל החכמי� קבעו, רטהו

על פי כללי ההלכה  ,הכנגד פסק� בהלכות טומאת צרעת "רמבה(קדוש ברו# הוא בפסיקת ה
   ).המקובלי�

  ל מיני טהרהטהור בכ

כל את  הויש בו פיסקה הממצ, )א"ד� פו ע(לקראת סו� סדרת האגדות  מובא סיפור מיתתו של רבה
: יצאה בת קול ואמרה. טהור, טהור): פסק( אמר ,בשעת מיתתו: "אגדההמהל# הארו# של סיפורי ה

דברי רבה ב משמעות נוספתע זה מרמז לקט". ויצאת נשמת# בטהור, אשרי# רבה בר נחמני שגופ# טהור
למצב  ,בעצמו בשעת פטירתורבה של רבה מתקבל כמתייחס לתוכ� הפסיקה ". הורט, טהור: "האחרוני�

למרות שהוא עשוי  –מצב נפשו בחיי� נו מומחה לטהר נגעי צרעת מתו# יהרבה . גופוו ובעיקר לתנשמ
  .אינו יודע טומאה מהיהוא  ,בשר וד�, מחומר

משקפת את שאלת היסוד של  ,אלא ג� גופו, בה יצאה בטהרהשל ר ושלא רק נשמתהבת קול  עדות
? כאשר הוא שומר על טהרתוהא� אד� מסוגל לממש את חייו כבעל יצרי� חזקי� : הסוגיה כולה

נגעי הצרעת  –הטומאה בגו� המתבלה הופעת חכמי� היודעי� לטהר בפסיקותיה� את מה שנראה כ
מוטיב חוזר המלמד  הוא –) בר יוחאי(ר שמעו� "לעזר בשי� כתמי ד� נידה על ידי רבי איעל ידי רבה וש

 תמתמקד מהל# האגדילאור# הנקודה זו המודגשת  .החומר עשוי להיות בסיס לחיי� של טהרהג� ש
הגרוטסקית , המדדי� תרבדמותו ב, כלומר – )ש"להל� הראב(ר שמעו� "בעיקר בדמותו של רבי אלעזר ב

  . שומ�השכבות  ורווית

שלו " תחושות הבט�"ח שיסוד� של תיאור ניסיונו להוכי יאהש "בסיפורי ראבסטיות אחת הסצנות הפנט
קילל שהיות לבית הסוהר ביא יהודי ה, קצי� גבוה במשטרת המל#ש ל"כאשר התמנה ראב .קדושהב הוא

לאחר . הוצא להורג היהודי. לאב צדיק' מקולקל'ב�  :או בלשוננו ,"� יי�חומ! ב"במילי�  ש"את ראב
דבר  – המימדי� ברשעותו של הנהרג תבשחש בבטנו רלהוכיח  ש"ביקש ראב ,יפות מצפו�שסבל מנק

ירקב כגו� האד� לא יו" לעהומה ותיר"ששומנו הרב לא יעלה  הוא טע�. א# לא לו, שהיה ידוע בקהילה
 )חומר הרדמה(יו לתת לו ס� שינה חברש מ"ביקש ראב? זאת בעודו בחיי� א# אי# יוכיח. לאחר מיתתו

. ולשי� את שכבות השומ� בשמש, כרסואת  כדי לחתו#) חדר ניתוחי�" (שולחנות שיש"על  ולותלהעו
  .מה ותולעתיר אכ� לא עלו בבשר המת ,והנה

מספיק  הש כגדול"המתאר את כרסו של ראב אי# יש להתייחס לסיפור אחרו ?זהכ סיפורשל  ופשרמהו 
ובי� חררק ל במערה ע� אביו כאשר אכ עשרה שני� הא� אחרי שלוש? ששור יוכל לעבור תחתיו #כ



 תסלתפי המפוקפקת הא� פעילותו! ?עצמו מלאכול לא היה יכול לעצור) שבת ד� לב(מי�  רק שתהו
 ש�כ ,ביטאה את יחסו לעול� החומר ,ל חכמי�ונ� שכנגד רצ ,� לשלטונותתריגנבי� יהודי� ולמס

הא� הצטרפותו למשטרת ? "תרוחניהתעלות "מתו# ביציאתו מהמערה שר� כל דבר שהביט בו ש
 מושחתת ואה באה כריאקציה לעמדתו הנוקבת של אביו שהתרבות הרומית הנההשלטו� הרומי השנ

 בנו להסתתר במערה ולהתנתק מכל מגע ע� חברת האד�את שהכריח את האב והגור�  – מהיסוד
  ?ע הדברדכאשר נו

יי� רכי אוכל בסיסות סיפוק צחוב. חובת המעביד להאכיל את פועליוהאגדה מובאת מתו# דיו� ב
 בפרק כבר במשנה הראשונה. ה במפורשתודה ג� א� לא הותנעבהחוזה תנאי בסיסי ב הלפועלי� נחשב

עבודה ע� התנאי את שולח את בנו לסגור רבי יוחנ� ב� מתיא ה. לכתיתיסוד אגדי לפסיקה ההמשתרבב 
אפילו א� אתה עושה : "באומרו –פועליו גוער בו כאשר לא התנה במפורש שיסופק רק אוכל בסיסי 

  ". שה� בני אברה� יצחק ויעקב, שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובת# עמה�לה� כסעודת 

ת יה לעופוכמי שמספק מח הקדוש ברו# הואהמתאר את  ,מחברת חובה זו לפרק קד בתהילי�הגמרא 
 דימויל פרקהל ש מסיט את מובנו הפשוט ש"לסיפורי ראבקטע המעבר . לחיות השדה ולאד�, השמי�

ההפשטה של ברכת החיות החומרית משקפת . האוכל כבסיס להתקשרות רוחנית בי� אד� לבורא
, והחומר בכלל, בפרט להיות האוכל הראיה המוכחת. בבירור את עוצמת היצירה האגדית שבהמש#

  .ש"של ראב סוכרשל  טהרתה וקדושתהא יה ,צינור להתקשרות רוחנית

  כוחה של המיניות

ר כאש .והנו ההתייחסות של הגמרא למיניותש "ביותר בסיפורי ראב) מבי#הו(הפרוע קטע נדמה שה
 ר� לגבירה רומאיתהמראה ג, זה על יד זה ,בעל כרס כמוהו ,רבי ישמעאל ברבי יוסי ש וחברו"הלכו ראב

לקיי� חיי אישות ע�  דעתה לא יכלושלעד , ה� היו שמני� כל כ#" (בניכ� אינ� שלכ�: "לטעו� אחת
". גדול משלנו )הכרס של נשותינו(= שלה�: "תגובת� המדהימה היאהחכמי� אינ� נבהלי� ו). שותיה�נ

 יש אומרי�". פלא"ל תשובותללא הסבר ממשי ומציעה מעצמה שתי  עניי�מניחה את האיננה  הגמרא
אבל קצר  דיו�זהו פתח ל. "אהבה דוחקת את הבשר: "ויש אומרי� ;)כא, חשופטי� " (כי כאיש גבורתו"

דיו� שלא היה מבייש את אוהלי חיילי המילואי� המשועממי� , י�מיניות� של חכמלגבי  מפורש מאוד
  . למקור המתעניי� יפנה; לצטט כא� את הדיו� הזהבחרתי לא . למעלת הגמרא ע� כל הכבוד ( ביותר 

חרי�  באופ�משקפת  והחברתי שלנו והיא ירחוקה מההקשר התרבות למיניותכזו מפורשת חסות התיי
 בלשונו �יי חוששבעינ ,ל לקטע זה"פירוש המהראביא את . המכוננת את מהל# הסוגיה את התפיסה

בבא מציעא לנאמר מסכת אגדות על  יחידושמחברי� בי� הנאמר ב הציטוטי�( שלו את כוונת הגמרא
ות אגד אות�ל התייחסותובל משב! קטע זה "מהרה). ומסודרי� מעט מחדש, חמישיבאר , באר הגולהב

 .יסודות קבליי� וסתרי תורה טמוני� בה�בעוד ש, ולהמעוררות לעג וזלז

אומרי� כי , )פילוסופי� ותיאולוגי� של ימי הביניי�( הרבה מחכמי� וה� החוקרי� בשכל� על הנמצאי�. 1

חוש המישוש חרפה ' :מוחלטתעד שאמרו בהסכמה  ;שתו וכלימתווזה חרפת האד� וב חיבור איש ע� אשתו

אשר הוא קיו� העול� שהוא  ,לויסוד הכ: כי לא יסבול דבר זה הדעת, ודבר זה באו להרחיק חכמי�. 'הוא לנו

הש� יתבר$ שיהיה דבר שהוא יסוד  אי# זה מכבוד :ויותר מזה! ?יהיה נבנה על דבר גנאי וחרפה ,פריה ורביה

  .ות כללתחיכי אי# בחיבור איש ע� אשתו שו� דבר של פ... רפהחהעול� על דבר שהוא גנות ו

שתי  )  עשרת השליטי� בגופו"אצל האיש עשרת אבריו הראשיי� . שבו" להי�) צל� א"גו& האד� מגל� את . 2

. מגלמי� את עשרת הספירות – "והפה )אבר הזכרות( יהישתי רגליי� וראש הגו, שתי ידיי�, שתי עיניי�, אוזניי�

ומזה תוכל להבי# כי אלו ה� שליטי� על . �ה� יחידי ה והפהיואילו ראש הגוי ,זוגותכל האיברי� נבראו ב

בחינת  ,להית הטמונה בזרע ובדיבור) הא שניה� קשורי� לשורש ברכת היצירתיות. השליטי� וה� שקולי� בשוו

כשממוללי�  בקלות #הזרעי� יוצאי� מהה# שיבולי הדג# שהבשילו כאשר  – "מלילות"מלשו# " מילה"ברית ה

 .#אות

בה� שמשקפות שני אופני�  � יחסי אישותמיקיימכרס הבעלי כיצד מסבירה בה# הגמרא שדרכי� שתי ה. 3

 .במיניות מתגליתעל טבעית  להית)אברכה 

והחיבור הזה אל תאמר כי  .שיהיה לדבר אחד לגמרי כי חיבור האיש ע� אשתו –" אהבה דוחקת את הבשר"

ר מ# הש� יתבר$ וכמו שנרמז במילת כי כוח החיבו. אי# הדבר כ# )ר גשמי כמו חיבור שאר בעלי החיי� הוא דב

בר כי הש� יתבר$ מח )  לומר, א באישה"ד באיש והה"היו, ה"שמו ביניה� הוא ש� יכי שיתו&  "אישה"ו "איש"

 )דוחקת את הבשר( "אהבה"ו# מחבר אות� ועל זה אמר ולכ# כוח עלי... לכ$ שמו ביניה�, ומאחד אות�זיווג זה 

השאיפה (החיבור  דאי ראוי שיהיה גובר כוחושו .ר$ דוחק הבשר הגשמיוא מ# הש� יתבשהוא עצ� החיבור שה

  .על הבשר הגשמי) "לדבר אחד"להיות 



נת# לו כוח מיוחד שאינו גשמי כמו שאר האיברי�  ...כי אבר התשמיש יש לו כוח איש" –" איש גבורתוככי "

וכל כ$ גדול כוחו של  – רא איש זה נק שבשביל, עד שגומר פעולתו לו #תיוהוא מושל ודוחה בכוח גבורתו שנ

  ".איש שהוא דוחק את הבשר

ע�  השאיפה להאחדה – בגופונפשו ועול� החומר המתגלית בבלהית ) משהו מהברכה האטמו#  האד� במיניות

   .והחיות הבלתי נשלטת בגבורת אבר התשמיש אד� אחר

י� משקפת את החכמובתיאור של אברי  ש"פורט בגופו של ראבהמעיסוק בהמתעוררת  המבוכה
דברי . ותנו ואבותינוהחייה� של אמלבי� תפיסת עולמ� ו ,יורשי תרבות המערב ,המרחק הנפשי בינינו
, לא נמנעו חכמי� לכתוב דבר זה בספר הקדוש כי ג� דבר זה קדוש ומקודש: "ל ה�"הסיכו� של המהר

ואי� , וג� צלמו ,אשר החוקרי� מדעת� ושכל� בדו אותו, מעניי� אד� וצלמו, וה� מסתרי התורה
 ".  להארי# עוד

  
  


