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 )יום של חורף, ירושלים(

אליעזר היה עומד ומביט בגשם. טיפות של מים נלכדו בזקנו ובשערותיו, נמהלו בדמעות הזולגות 

 מעיניו ללא הרף.

 –כמה זמן הוא כבר עומד כך? קשה לשער, הזמן השתנה. זה לא אותו הזמן שאליו היה רגיל 

יר... רק הגשם קיים. ממלא את כל המרחב, עולה מהים כמו אד אל השמים חרישה, זריעה, קצ

 ויורד, שוטף את כל רחובות העיר, מחלחל אל מעמקי האדמה ושוב אל הים.

 הוא לא הרגיש ביהושע עד שזה הניח יד על כתפו, והוא ניעור.

א, בן זכאי 'מה לך פה, אליעזר?' אמר יהושע, 'זה יום שלם שאני מחפש אחריך בכל העיר. בו

 מבקש אותך שתבוא'.

 'הגשם, הבט בגשם', אמר אליעזר בלי להפנות את מבטו.

 'כן, הגשם. ברוך הוא וברוך שמו שנותן טל ומטר לברכה'.

 'הבט', המשיך אליעזר, 'ראה איך הוא עולה מן האוקיינוס ויורד על הארץ'.

למצוא את  –עליו רבו לרגע שכח יהושע את הדחיפות שאחזה בו לקיים את השליחות שהטיל 

התלמיד החדש והמוזר ששמו אליעזר. זה שבעיניו רעב למשהו לא ברור ובידיו שאריות של אדמה. 

לבדוק היכן הוא מתאכסן והאם הוא אוכל כיאות. במקום להגיד לו שיעזוב את הגשם ויבוא, מצא 

 –גיע, ממנו יתברך עצמו יהושע ממלמל בינו לבינו, 'לא מן האוקיינוס אלא ממים עליונים הוא מ

 "למטר השמים תשתה מים", וחוץ מזה מי הים מלוחים והגשם לא'.

 'העננים', אמר אליעזר, 'הם מתמתקין בעננים'.

יהושע הביט באליעזר ואחר כך בגשם, ושוב באליעזר, ואף שהיה מורגל ומלומד בסיג ושיח שכזה, 

אחד החלו ללכת במעלה העיר אל שתק. לכמה רגעים עמדו שניהם מביטים בגשם. ואחר כך כאיש 

 בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי. 

*     *     *     * 

רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן  –ואלו הן . "חמישה תלמידים היו לו, לרבן יוחנן בן זכאי

י חנניה, ורבי יוסי הכוהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. הוא היה מונה שבחן: רב

אליעזר בן הורקנוס, בור סיד שאינו מאבד טיפה; יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו; יוסי הכוהן, 

 חסיד; שמעון בן נתנאל, ירא חטא; אלעזר בן ערך, מעיין המתגבר...".

 

 )שעת בין ערביים, פקיעין אשר בשפלה( 

 ישנם דברים שחוצים מקום וזמן, קשרים שלא ניתן להתיר לעולם...

עץ שהפכה לפחם עדיין מקיימת זיקה לעשן שהתבדר לו ברוח וסימא את עיניו הבוהות של חתיכת 

 מן דהוא שישב על שפת המדורה, קצת קרוב מידי.

אני כותב דברים אלו עכשיו לא על מנת למסור דין וחשבון על מה שהתרחש ולא על מנת להוציא 

והרבה חוקים והלכות לימדתי.  דבר הלכה וחוק. איש זקן אני, זקן מאוד. הרבה תורה למדתי

ד ובהיקשים, סברות ושמועות, גרסתי שניתי וקראתי יותר ממה שאדם יכול לזכור. אינני בור ס



והדברים מתחילים להישכח, אך אין זה משנה, דור חדש צומח בארץ הזאת, דור חדש של תלמידי 

אינני יודע מדוע אחז בי חכמים שממשיכים לקרות, לשנות ולגרוס. ומה שנשכח ישוב ויימצא. 

לפתע הרצון לספר את מה שהתרחש אי אז. אני שכל ימיי גדלתי בין החכמים והשכלתי לשמור 

 בתוכי את מה שטעון שמירה, לא לחשוף דברים שאין תועלת בחשיפתם.

הזמנים השתנו. ירושלים נראית כמו חלום רחוק ואפילו מיבנה כבר לא נותר דבר, כולם עולים  

עוד כאלה שבדרכם צפונה נכנסים אליי, שואלים בהלכות, באגדות, מתדיינים עמי  לגליל. יש

מי אתה יהושע? איך  –בסברות והיקשים. מביטים בי בסקרנות ותימהון מסוים  –ברהיטות 

 נותרת לבד? אשרי יולדתך יהושע, חוט משולש חזק...

עזר, אליעזר. כולם מתו, חלקם אח! אשרי יולדתי. איפה הם? בן זכאי, עקיבא, גמליאל, שמעון, אל

מיתות זרות ומשונות. רק אני נשארתי ומן הסתם גם אמות מיתת עצמי, בשקט, בשיבה טובה, 

 בלי לעורר מהומה, בלי לעורר מאומה...

אמש הם הגיעו. קבוצה קטנה של תלמידי חכמים רהוטי לשון וזקופי קומה. 'ללמוד תורה באנו' 

לעלות ִאתם צפונה, מקומי כאן בין ירושלים ליבנה. כאן עברו  אמרו. כבר לא מנסים לשכנע אותי

 עלי חיי וכאן גם אמות. 'מה כבר יש בכוחי ללמד', אמרתי.

 'הלכות  כלים, שנה לנו בהלכות כלים'. 

 'הלכות כלים... מה רצונכם לדעת?' 

 'מסרוק של צרצור, מטמא באוויר או אין מטמא באוויר?'

 'מסרוק של צרצור מטמא'.

 של נחתומים שקבעו במסמר שחיבר במריש או בקורה?' 'דף

 'טמא'.

 'מנעול על האימום?'

 'טמא, ודאי שטמא'.

 'תנור שחתכו חוליות חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא, טמא או טהור?'

 'טמא, התנור טמא'.

 'ואין חולק?'

מבעד לזמן שחלף, אינני זוכר מה השבתי להם, כי לפתע הכול נעשה מעורפל ושמעתי אותו אומר 

טהור, התנור טהור, וכל המראות מאי אז חלפו שוב לנגד עיניי. כמו  –כאילו היה יושב בתוך ראשי 

קרב, החרוב, המים, הכתלים. ומעל לכול, קול ענוג כמעט נשי, שנזרק -קרב או אולי ריקוד דו-דו

ני שהלכה כמותו בכל לחלל בית המדרש, לאט, כאילו אין כבר זמן בעולם. 'מה לכם אצל אליעזר ב

מקום'... אינני יודע עד היום מהיכן עמד לי כוחי לקום ולדחות את הקול הפלאי הזה, בגסות 

ובעזות. עשיתי את מה שהיה צריך להיעשות, כך לפחות אמרתי לעצמי כל השנים. אבל עכשיו 

ולו לרגע בשעה שכזאת הייתי נותן את כל חיי הארוכים לשמוע שוב את הצלילים המכושפים ההם 

 אחד...

אח! את געגועיי מבקש אני לכתוב. האחריות האופיינית לי מסתלקת, מפנה מקום לגעגועים 

שמנסרים במעיי עד בלי די. את געגועיי לבנות קול קסומות ולשמים קרובים. את געגועיי לאותו 

ענו ליבנה. האיש שהיה ִאתי מאז בא לירושלים רעב ובודד, יחד יצאנו מהעיר ערב החורבן ויחד הג

 מעגל של אש היה מקיף אותנו, רק אותנו.  –אותו האיש שכשהיינו לומדים תורה 

 אליעזר קראו לו, והוא מת מנודה ובודד לפני שנים רבות. 



הייתי שם. הייתי שם כשנידו אותו, והייתי שם כשהוא מת. האם נהגתי כשורה? אינני יודע ואין זה 

 חשוב עכשיו. 

וח קלה מגיעה מהים, מצמררת את גופי הזקן. כבר ערב, אנשים השמש מתחילה לשקוע ור

מכניסים את תנוריהם ועומדים לתפילת ערבית, במזרח מתחיל לעלות חרמש הירח ההולך 

ומתמעט, מסמן את סופו של החודש. כבר לא נותר לי זמן רב לשחרר את געגועיי לפני שאשחרר 

 בטוח בשום דבר.  את נשמתי לבוראה, ואחר כך מי יודע? אני כבר לא

 הוא תמיד היה בטוח, בזה אין ספק. בטוח בדעותיו ובטוח במעשיו.

 עד הרגע האחרון. 

שוב חלמתי על ברור חיל. בן  –אני זוכר באותו היום שמת, התעוררתי בבוקר מחלום מוזר וברור 

גופתו  זכאי שכב במיטתו גוסס ואני ואליעזר משני צדיו, כמו אז כשיצאנו מירושלים סוחבים את

המדומה של רבנו, חומקים מבעד לחומות העיר החוצה אל עבר דרך חדשה... מוזר, אף פעם לא 

חשבתי על כך, אבל מן הסתם זו הייתה הפעם היחידה שראיתי את אליעזר עושה משהו בהיחבא, 

 בגניבה.

. ובאמת בכל אופן, בחלום בן זכאי גסס לאטו, ולפתע נעשה לי כבד כל כך, כאילו רק אני תומך בו

הבטתי הִצדה וראיתי שאליעזר איננו. ניסיתי לצעוק לו: אליעזר, אליעזר, אך לא יצא ממני קול. 

נפניתי להביט שוב בבן זכאי הגוסס וראיתי שזהו אליעזר ששוכב שם, מביט בי במבטו החודר, 

אך עוד  מדוע הוא תופס את מקומו של רבנו ושאין זו דרך ארץ כלל. –העצוב. באתי כבר לנזוף בו 

 לפני שפתחתי את פי הוא חייך. ואז התעוררתי.

כשעקיבא הגיע כבר ידעתי לשם מה בא, הזמן הרי עושה את שלו ואין עצה ואין תבונה כנגדו. 

 עקיבא נכנס ועוד לפני שהסדיר את נשימתו אמר 'רבי, הוא גוסס'.

 'מי?' היתממתי.

 אליעזר. הוא גוסס, אומרים שלא יזכה לקבל את פני השבת'.'ר' 

 'עד כאן?'

 'מה נעשה?'

 'בקשר למה?'

 'לנידוי, מה נעשה בקשר לנידוי, הוא הולך למות מנודה?'

 'אין מה לעשות, הוא לא יחזור בו'.

 'מנין לך, הוא יחזור, הוא יחזור, אל תאמין בעצמך עד יום מותך'.

 זה שהוא לא יחזור בו'. 'אם יש משהו שבו אני בטוח

 'אז מה נעשה?' 

 'אין מה לעשות'.

 נלך אליו, נמצא לו פתח, נחשוב על משהו. הוא לא ימות בנידויו!'

כעסתי עליו אז, על עקיבא, ואמרתי לו במפורש שזה באשמתו ושהוא הביא את זה על עצמו. תמיד 

ודק ועצוב. חוץ מזה ההלכה הוא חייב להיות הכי צודק והכי עקשן. תמיד זה היה כך, עקשן וצ

ברורה בעניין הזה, ואסור לקרב אל המנודה יותר מארבע אמות. 'יש עוד הלכה' אמר לי עקיבא, 

ולשבריר רגע ראיתי את הפחד בעיניו )או שמא היה זה הפחד שלי שהשתקף במבטו( 'המת בנידויו 

 סוקלים את ארונו'. 

את ארונו של אליעזר נסקל באבנים. יותר כמובן שהוא צדק. אף אחד לא היה מעוניין לראות 

מהמראה המזעזע של תלמיד חכם הולך לבית עולמו בצורה כזו, היה זה פשוט הפחד מפני מה 



שיקרה אם וכאשר... כולם עוד זכרו, מה קרה אז כשעקיבא הלך אליו ואמר לו 'כמדומני שחברים 

אילו עוד רגע השמים נופלים וכולנו נלך בדלים ממך', ונמנינו וגמרנו והכרזנו על נידויו. היה נדמה כ

 לאבדון. דברים מוזרים מאוד התרחשו בימים ההם, מראות מופלאים ומפחידים כאחד. 

בסופו של דבר הלכתי ִאתו. הגענו ללוד ממש עם חשיכה ועקיבא נכנס יחד עם כמה מתלמידיו 

 וכמה מתלמידיי לביתו של אליעזר הגוסס.

ה באנו', שמעתי אותם משיבים לשאלתו. 'לא היה לנו פנאי', הם אני נשארתי בחוץ. 'ללמוד תור

 אמרו כששאל אותם, כמו שרק הוא יכול לשאול, למה לא באו עד עכשיו.

 מצאו להם עם מי להתעסק...

*      *      *      * 

 )ערב שבת, העיר לוד. ספק חשיכה ספק אינה חשיכה...( 

על השולחן. הוא לא הופתע כשמהטרקלין נכנסה אליעזר היה שוכב במיטתו מביט בנר הכבוי ש

חבורה נכבדת של תלמידי חכמים )הוא ספר עשרה שנכנסו ועוד אחד שלא, גם עובדת חוסר היותו 

של אותו אחד לא הפתיעה אותו, אף ששבריר של ציפייה או תקווה ניצת בו לרגע(. את חלקם הכיר 

שם מה באו, ולרגע קצר אחד כבר חשב לתת היטב ואת רובם לא ראה זה זמן רב. הוא ידע בדיוק ל

 להם את מבוקשם, אך הרגע חלף...

בעודם מתפתלים בניסיונות מגושמים למשוך אותו בלשונו שיענה על טמא טמא ועל טהור טהור, 

ראה אותם אליעזר בעיני רוחו נאנקים ומתייסרים במיני מיתות משונות, ראה אותם ולא הצטער 

 שהשליכו אותו לבור, הם שלא נתנו לו לחזור...על סופם הזר והמנוכר. הם 

שיח האכזרי שהתחולל בתוך החדר, מבין את כל מה שנאמר ועוד -מבחוץ עמד יהושע מקשיב לדו

 יותר את מה שלא נאמר. מחזיק את עצמו לא להתפרץ פנימה ולעמוד לצדו עוד פעם אחת, כמו אז.

ליה, טמא או טהור', שמע יהושע את 'תנור שחתכו חוליות חוליות ונתן חול בין חוליה לחו

 החכמים שואלים. 'טמא', מלמל לעצמו יהושע, 'תגיד טמא. תחזור בך... אל תחזור בך...'

 'טהור', עוד הספיק לשמוע את אליעזר משיב בקול ברור, 'התנור טהור', אמר ומת.

ם חבורת החכמים שהקיפה את המיטה עמדה נבוכה מול מה שנותר מהאיש אליעזר, מחפשי

בעיניהם המפוחדות פתרון. נדמה היה כאילו הזמן אכן שינה את מנהגו ועמד מלכת כשנכנס 

 יהושע אל החדר וניגש אל המיטה.

לתדהמת כולם, במקום להכריז על המנוח כמת בנידויו )הוא הרי לא חזר בו( החל יהושע לגפף 

ולנשק את המת המוטל שם, כמו ספר תורה ששכחו לגלול ולהחזיר לארון, ודמעות בעיניו ותהום 

 במבטו.

'הותר הנדר', אמר יהושע בקול חנוק מצער ומהחמצה. 'אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו', המשיך 

 אליעזר בן הורקנוס. –להספיד את חברו, אהובו, יריבו 

 

 אפילוג

 אליעזר נגלל והונח בארון
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