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 מטטרון והאל ובעיית שתי הרשויות: 
לבירור הדינמיקה של מסורות, פרשנות ופולמוס

מאת

מנחם קיסטר

חכמים  של  הדתי  עולמם  להבנת  רבה  שחשיבותם  הבבלי,  בתלמוד  סיפורים  שני  נדונים  במאמר 

ולפולמוס עם התפיסה שחז"ל כינו 'שתי רשויות'.

הסיפור הראשון, בבבלי, חגיגה טו ע"א, מספר שאלישע בן אבויה ראה את המלאך מטטרון יושב   

ברקיע והסיק 'שתי רשויות הן'. לפי הסיפור ניתנה למטטרון הרשות לשבת כדי לכתוב את זכויותיהם 

של ישראל. במקור מקביל, בספר ההיכלות המכונה 'חנוך ג', מסופר שאלישע ראה את מטטרון על 

כיסא מלכותו. לפי שני המקורות ישיבתו של המלאך הביאה את אלישע לסברה המוטעית שיש שתי 

זו – על שני פיתוחיה, בתלמוד וב'חנוך ג' – הצטרפו שתי  רשויות. מחבר המאמר מראה שבמסורת 

 הנחות יסוד, שכל אחת מהן מוכרת מתקופות קדומות. לפי הנחת יסוד אחת דמויות הראויות לכך – 

)לפי  הגדול  השר  מטטרון  נמנות  הללו  הדמויות  ועם  למעלה,  לשבת  רשאיות   – אדם  ובני  מלאכים 

'חנוך ג'( או הסופר השמימי )לפי התלמוד; הכפילות בין השר הגדול לסופר השמימי משקפת כפילות 

במסורות על חנוך מימי בית שני(. לפי הנחת יסוד מנוגדת אין ישיבה למעלה אלא לאל לבדו. עניין זה 

קשור בכיסאות הנזכרים בדנ' ז 9: על אחד מהם יושב האל־האב, ולפי פירושם של כמה סופרי כנסייה 

קדומים ריבוי הכיסאות מוכיח שיש עוד דמות אלוהית אחת שווה לאל־האב, שכן בדניאל נאמר במפורש 

שהמלאכים עומדים. טענה זו היא בדיוק הסיבה לטעותו של אלישע לפי הסיפור הנדון. שתי הנחות 

היסוד הללו כשלעצמן אינן נובעות מתפיסות תאולוגיות, ואולם הן קיבלו מטען תאולוגי במקורות 

9 בספרות התלמודית.  ז  נוצריים ויהודיים. בחלק זה של המאמר נדונה גם המחלוקת על פירוש דנ' 

המחבר מראה שהמפתח להבנת הסיפור הוא קודם כול בהבנת המסורות שביסודו וגלגוליהן. המאמר 

מוקדש לבידודן של המסורות שביסוד הטקסטים ולהבנת הדינמיקה הפנימית ביניהן.

מנתח  המאמר  מחבר  למין.  אידי  רב  בין  ויכוח  מובא  ע"ב,  לח  סנהדרין  בבבלי,  השני,  בסיפור   

מהיבטים שונים את טענותיו של רב אידי. גם בוויכוח זה נשזרו מסורות פרשניות – חלקן קדומות – 

לפסוקי מקרא; הן הותאמו בדברי רב אידי לצורך הפולמוס נגד ההנחה שיש ריבוי באלוהות האחת. 

יוסטינוס מרטיר בחיבורו דיאלוג  דומים לטיעוניו הנוצריים של  נגד טיעונים  כוון  דומה שהפולמוס 

עם טריפון. בהקשר זה נדונים במאמר גם קטע מספר שיעור קומה וקטעי גניזה של ספרות ההיכלות. 

בין  ומצד אחר דמיון  יוסטינוס למינות שתי רשויות  ניכר מצד אחד הדמיון שבין שיטת  באחד מהם 

הטיעונים שבו לטיעוניו של רב אידי, המטעימים שגם המלאך הגבוה ביותר אינו חלק מן האלוהות.
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