
 התפוצה לבין בארץ־ישראל המרכז בין היחסים

והשנייה הראשונה במאה והמזרחית ההלניסטית

ספראי שמראל

לסופה ועד השני הבית ימי מראשית החל ישראל תולדות של הייחודיים הקווים אחד  

המרכז בארץ, המרכז בין והקשרים היחסים מערכת הוא העתיקה התקופה של  

היהודית התפוצה לבין הגליל ובערי ביבנה ההגהגה מרכז מכן ולאחר בירושלים . 

שראל יהדות של תולדותיה את בהרבה קבעו אלו יחסים מערכות ואת ארץ־י

כאחד ובמערב במזרח השוגות התפוצות של תולדותיהן . 

התרבותית דמותן עיצוב על גם אלו קשרים מערכת של השפעתם הייתה מרובה  

הרבה קבעה זו יחסים מערכת כאחד. התפוצות ושל ארץ־ישראל יהדות של והחברתית  

התפוצה של זיקתה כאחד. והתפוצות הארץ של והפוליטית היישובית בהיסטוריה  

זו בשעה לנו ודי ירושלים של הכלכלי מעמדה על גם מרובה השפעה לה הייתה לארץ  

המתגות ושאר השקל מחצית העלאת את 1התפוצות, מן לרגל העלייה את נזכיר אם

2. והעיר המקדש לצרכי לירושלים זרם אשר רב בהון שהסתכמו למקדש  

ההלגיסטית בתפוצה היהודיים הריכוזים של התייוונותם מידת על שגדון בלא גם  

מידת ועל בארץ ולמרכז לארץ התפוצות של זיקתן עומק על עדויות כמה בולטות הרי  

התפוצות של מעמדן ועל התרבותית־חברתית דמותן על זו זיקה של השפעתה . 

היא השגי הבית בימי שנתגבשה המקרא שאסופת העובדה, את תחילה נציין  

כי אם התפוצות, יהדות של המקרא לאסופת גם והייתה לתפוצות, אף שהועברה  

מן לכמה הערכה או קדושה ייחום מידת בדבר שונות אחדות מסורות שהתגבשו אפשר

הספרים.3

, 7 1 1 ־54 עמ׳ תשמ״ה, ירושלים השני, הבית בימי לרגל העליה ספראי, ש׳ ראה .  
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1988, pp. 101-188 .



ספראי שמואל

 המקרא מתרגמי בפני שהיה הטקסט בין רבים להבדלים דעתם נתנו המקרא מפרשי

 אותם של דעתם את נקבל אם גם אולם המקרא. של המסורתי הטקסט ובין ליוונית
 שונה טקסט אף אלא שונה פירוש רק לא הרבה במקומות לראות המבקשים מפרשים,

 ובירושלים בארץ שהתגבשה אסופה אותה דבר של בסופו הרי המתרגמים, לפני שהיה

 למעשה הוא בכללו והטקסט היווני, התרגום של המקראית לאסופה שהייתה היא היא

בירושלים. המקרא אנשי למסורת שהיה טקסט אותו

 בירושלים, במקדש ישראל חכמי בידי נעשה ליוונית המקרא תרגום אף ועוד: זאת

 מאוחרת שבתקופה כשם 4המלן, של לפנייתו כהיענות או מצרים יהודי של לבקשתם

 דתרגם עקילס תרגום הוא ליוונית התורה תרגום את יבנה אנשי ותיקנו חזרו יותר
 התפוצה של זו תלותה (.5יהושע׳ רבי ולפני אליעזר רבי לפני התורה הגר עקילס

 יהודה של במכתב אף ביטויה את מוצאת בירושלים ההנהגה של בסמכותה ההלניסטית

 כותב המקבי יהודה ב/ חשמונאים ספר פותח שבו מצרים, יהודי אל במכתבו המקבי

 הספרים איסוף לרבות בו האלהים עבודת וסדרי המקדש של מחדש בניינו על

6להם. חסרים אשר ספרים לבקש שוב יכולים שהם להם, מודיע והוא שנתפזרו,

 על אחרים ובמקורות הקדמונים הסופרים של בספריהם העדויות למדי מרובות

 מאבקה אלו מעדויות עולה במיוחד חברתי. הפוליטי מעמדן על התפוצות של מאבקן

 במידה פעמים ־ אלימות בהתפרצויות לעתים מלווה היה זה מאבק מצרים. יהדות של

 עם עימות תון אף נערכו אלו מאבקים ביותר. רחבה במידה ופעמים מצומצמת

 בין זיקה ישנה זאת, כל עם אולם 7המקומיים. השלטונות ועם המקומית האוכלוסיה
 בראשית התפוצות. של הפוליטי מעמדן לבין ובארץ ביהודה העם של הפוליטי מעמדו

 גם ביטוים את בארצו ישראל עם התקינים היחסים מצאו במזרח הרומי השלטון ימי

 אמורים אף שהדברים, ויש 8רבים, במקומות התפוצות של המדיני מעמדם בביסוס

9המקורות. של בגופם בתעודות ומודגשים

 105־101 עמ׳ היגער, מהדורת ז, א, סופרים מסכת ואילך, לב אריסטיאס איגרת ראה .4

ומקבילות.

 אחת מלה תרגום על נזכד ע״א, נט פ״א, קידושין ובירושלמי ע״ג עא פ״א, מגילה בירושלמי .5

יהושע. ורבי אליעזר רבי מפי שתרגם נאמר ע״א ג מגילה בבבלי עקיבא. רבי לפני שתרגם משלו

טו. ב, ב, חשמונאים .6 ד־ י

 ביבליוגרפיה 323 בעמ׳ תשל״ט. תל־אביב והרומית, ההלניסטית מצרים יהודי כשר, א׳ דאה .7

המחקר. ספרות של עשירה

י. י״ד, קדמוניות, ראה .8

שם, ראה .9

כד



והמזרחית ההלניסטית והתפוצה בא״י המרכז יחסי

 וריבוי החורבן ולאחר בירושלים הבית בימי יוונית יודעי שריבוי להניח, אף קרוב

 10למלכות׳, זקוקין שהן ׳מפני רק היה לא גמליאל רבן בית בחוגי אף יוונית לומדי

 המכתבים נכתבו שפה באיזו לנו ברור תמיד לא התפוצות. עם הקשרים מחמת אף אלא

 ואין היוונית, ללשון נזקקו לתפוצות שנשלחו שהשליחים הוא, ודאי אבל 11לתפוצות,
 ביוונית. דבריהם הציעו ברומי בבית־הכנסת שדרשו ארץ־ישראל שחכמי אלא להניח

 יוונית לידע היה חייב 12ברומי הדין בית בראש שעמד חרש בן מתיה כרבי חכם אף

 היוונית שלימוד לומר הכוונה אין שליחותו. את למלא היה יכול לא אחרת שכן

 לה שהיה ודאי זו זיקה אולם לתפוצה, המרכז שבין בזיקה ורק אך יסודם וידיעתה,

ד, חלק אף ואולי חלק, ב כ  ששימשו בערים מכן )ולאחר בירושלים רבים של במאמץ נ

יוונית. ללימוד עצמם להקדיש ההנהגה( מרכזי

 הוא לתפוצה המרכז של לזיקה ירושלים של היום־יום בחיי הבולטים הביטויים אחד

 ממעשי שבספרות, העדויות מן בירושלים. בנויים שהיו התפוצות של בתי־הכנסת

 אנו 15תיאודוטוס שבכתובת האפיגראפית ומהעדות 14התנאים ממסורת 13השליחים,

 מתוך התפוצות. מן קהילות של רבים בתי־כנסת מצויים היו בירושלים כי למדים,

 המצוות ולימוד התורה קריאת ׳לשם נבנה בית־הכנסת כי המזכירה תיאודוטום כתובת
 כמה שהכיל שלם מכלול זה שהיה למדים, אנו המים׳, ומתקני והחדרים האכסניה ואת

 מבנים היו בספרות הנזכרים בתי־הכנסת כל אם יודעים אנו אין ומבנים. חדרים
 מכלול יהא תיאודוטוס של בית־הכנסת שדווקא סיבה כל אין אבל אלו, מעין מורכבים

מאות ארבע מצויים היו בירושלים כי מוסר, הושעיה רבי בשם פנחס רבי כזה. מורכב

ח טו, סוטה תוספתא .10.

B. 11. ראה ב. חשמונאים ספר בראש האיגרת כגון ביוונית בווראי נכתבו רבים מכתבים  

Wacholder, HUCA, LXIX (1978), pp. 8 9 1 3 3 ־ ; E. Bickerman, ZNTW, XXXII

.(1933), pp. 233ff

.146 עמ׳ פינקלשטין, מהרורת פ, דברים ספרי והשווה ע״ב, לב סנהדרין בבלי, .12

א; ב, .13 ט. ו, ה־י

 קנה התוספתא לפי ע״א. כו שם, בבלי ע״ד; עא פ״ג, שם, ירושלמי, יז; ב>ג<, מגילה תוספתא .1♦

 עזריה ברבי אלעזד רבי קנה הבבלי ולפי אלכסנדריים של בית־כנסת צרוק ברבי אלעזר רבי

 אנשי או גרדיים, משמעויות; שתי כידוע, לה, יש טרסיים המלה טרסיים. של בית־כנסת

אומנים. כגרריים מפורסמים הם אף שהיו טרסוס,

15. 1404.J.-B. Frey, C II , II, no. בין הקשרים לגבי לכתובת שיש הרבה המשמעות על 

 בעריכת א, ירושלים, ספר היווניות׳, ׳הכתובות שובה, ראה רומי< שלפנינו, )במקרה התפוצות

.365־362 עמ׳ תשכ״ו, ירושלים אבי־יונד״ מ׳



ספדאי שמואל

 למלה גמטריה דרש אלא ואיבר מוגזם בוודאי שהמספר אף 16כנסיות. בתי ושמונים
 בתי־כנסיות ריבוי של מסורת על מבוסס הזה שהדרש להניח יש ]משפט[׳, ׳מלאתי

 תקופה בה ושהו ארצה שעלו תפוצות בני של בצורכיהם יסודו זה ריבוי בירושלים.

בה. התיישבו אף או קצרה או ארוכה

 מן יהודים של קבריהם על הכתובות הן בתי־כנסת על לעדויות קרובה עדות

 בימי כי ההנחה מתוך 17השני. הבית ימי של בירושלים שנמצאו השונות התפוצות

 הן אף הרי 18ישראל, ובארץ בירושלים לקבורה מחוץ־לארץ מתים העלו לא הבית

לרגל. אליה עלו או בירושלים וחיו שעלו התפוצות מן קהילות על לעדויות מצטרפות

 הפוליטי־צבאי. בתחום גם ביטויה את מוצאת התפוצות לבין הארץ בין הזיקה

 יצטרפו התפוצות שיהודי התודעה אף מצויה בארץ, היהודים של המרידה במעשי

 שיתפו התפוצות מבני מעטים רק כשלמעשה גם קיימת הייתה זו תודעה 19אליהם.
בארץ. היהודים של ובמלהמותיהם במאבקיהם עצמם

 של הכובד שנקודת העובדה, על להצביע היא זה מחקר של העיקרית מטרתו

 ימי ועד הבית שבפני התקופה שבכל בעוד אחידה. הייתה לא זו קשרים מערכת

 עם היו הקשרים עיקר לספירה 117־115 בשנים טריינוס בימי היהודים מלחמת

 יהדות עם המזרחית התפוצה עם הוא הקשר עיקר מכן לאחר הרי ההלניסטית, התפוצה

בבל.

 התפוצות לבין בירושלים ומרכזה ארץ־ישראל בין הקשרים מערכת על העדויות

 היהודית בספרות ־ הבית שמימי ההיסטוריים הספרותיים המקורות מן בהרבה מצויות

 לשקול כדי אולם התלמודית. ובספרות יוספוס של השונים בכתביו ההלניסטית,
 רשאים אנו אין הללו, היחסים מערכת של הכובד בנקודת שחלו השינויים את ולהעריך

 לעיקר, ההלניסטית היהודית שבספרות ההיסטוריים במקורות השימוש את לעשות
מעלה האחרים, ההלניסטיים היהודיים במרכזים או במצרים שנכתבה זו, שספרות כיוון

 איכ״ר, יב; ה, שהש״ר, ע״ג; לה פי״ג, כתובות, ירושלמי ע״ד; עג פ״ג, מגילה, ירושלמי .16

ב( ו בובר, )במהדורת יב פתיחתא ״ ע א־ ״ עמ׳ מנדלבוים, מהדורת ז, טו, פדר״ב ע״ב<; >נ ע

ע״ב. קד< כתובות והשווה .257

 B. ;96־94 עמ׳ (,1942) א ם,1ק סוקניק, א״ל ;368־363 עמ׳ (,15 הערה >לעיל, שובה, ראה .17

Bagatti, J.T. Milik, Gli Scavi del Dominus Flevit, Jerusalem 1958, p. 81; N.

1-12 ..Avigad, IEJ, XII (1962), pp

 י׳ ;212־211 עמ׳ )תשי״ט(, ה ישראל, ארץ התלמודית׳, כספרות שערים ׳בית ספראי, ש׳ .18

.120־113 עמ׳ )תשל״ז(, 4 קתדרה באו־ץ׳, לקבורה מתים ׳העלאת גפני,

.LXIX 13 1־2 קסיוס דיו .338 ב, מלחמת, .19

כו
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 משל, דרן פילון, של שבכתביו ברור בלבד. זו תפוצה עם הקשרים את כלל דרן

 ואין וירושלים המקדש עם שלה וקשריה מצרים יהדות של המציאות בעיקר משתקפת
 מן אחרות: במלים בבל. יהדות עם הקשרים למידת וכהערכה כעדות לשמש יכולים הם

 אין ארץ־ישראל עם קשריה ועל בבל יהדות על מעט רק לנו מספר שפילון העובדה

 את פילון מעלה דברים של בטבעם שהרי מצומצמים, היו אכן הללו שהקשרים להסיק

 מקור כמובן משמשים אחרים ומקורות פילון בסביבתו. והמצויה לו הקרובה המציאות

 התפוצות על העדויות את להערין בבואנו אולם התפוצות, כל כלפי במעלה ראשון

מיוחדת. הבחנה תון זאת לעשות עלינו כמותן מבחינת השונות

 היו קשריה ואשר בארץ־ישראל שנכתבה הספרות לשמש יכולה להערכה כמקור

 מכל לצפות אנו רשאים לפחות כאחד. המזרח יהדות ועם ההלניסטית התפוצה עם

 במזרח התפוצות עם היחסים ואת הקשרים את שווה במידה שישקף ארץ־ישראלי מקור

 את המעלה יוספוס של כתביו שייכים אלו מקורות לסוג במערב. אשר אלו וגם
 שאף מובן, התפוצות. עם בארץ המרכז של קשריו ואת בארץ־ישראל המציאות
 להערכת משמעות בעלת עדות משמשות בירושלים שנמצאו האפיגראפיות העדויות

 מעשי מן העולה את לצרף אנו רשאים רבה במידה וטיבם. הללו היחסים מידת

 הנצרות של בעולמה כבר נכתב הספר ארץ־ישראלי; מקור זה אין אמנם השליחים.

 בארץ־ישראל היהודית המציאות את מעלים בו רבים פרקים אולם ההלניסטית,

הראשונה. המאה של באמצעה בירושלים המציאות את ובמיוחד

רן רב מקור  ירושלים על רבות מסורות שמרה אשר התלמודית המסורת הוא ע

 התלמודיות במסורות בשימושנו לנקוט שעלינו הזהירות כל עם התפוצות. עם וקשריה

 בכללן בהמשך, שיתברר כפי הרי קדומות, לתקופות באשר במיוחד - היסטורי כמקור

התפוצות. עם היחסים שאלת לעניין האלה המסורות מן הרבה ללמוד יש ובצירופן
 ומסורות תנאיות מסורות בר־כוכבא, מרד שלאחר הארץ־ישראליות המסורות מכל

 ושאינם חכמים ־ ישראל לארץ העולים בבל. יהדות בעיקר עולה כאחד, אמוראיות
 ממזר כשעולה גם 20בבליים. בעיקר הם - להשתקע מנת על ואם לשעה אם חכמים,

בית־הכנסת הוא התפוצות מן יהודים של בית־כנסת 21מבבל. ממזר זה הרי לארץ אחד

 שם, ירושלמי, ע״א; יט )סנהררין הוצל דמן יאשיה רבי את להזכיר יש המרד שלאחר הדור מן .20

 )הוריות הבבלי נתן רבי (;59 עמ׳ לוין, מהדורת גאון, שרירא רב אגרת והשווה ע״א, כו פ״ח,

ואחרים. יז< ב, זבחים הבבלי)תוספתא איסי ע״א<; קלא בתרא בבא ע״ב; יג

ע״ג. סד פ״ג, קידושין, ירושלמי, .21

כז
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 בין וד״ד״שוואה 23לבבל נשלחות איגרות 22דבבלאי׳. ׳כנישתא ד״בבליים: של
 כלל דרך הוא לנשיא השני 24לבבל. הארץ בין ההשוואה היא והתפוצה ארץ־ישראל

 הוא הבבלי נתן רבי ־ בר־כוכבא למרד הסמוכים בימים כבר הוא כך בבלי; חכם

 26מבבל, שעלה חייא, רבי של מעמדו אף הנראה ככל זהו 25לנשיא, שני אב־בית־הדין,

 בימי ואילך, הנשיא יהודה רבי של מדורו 27הבבלי, חמא בר חנינא רבי ולאחריו,

 מלאים התלמודים שני בבל. ליהדות הארץ בין הקשרים ביותר מרובים האמוראים,
 לבבל היורדים ארץ־ישראל חכמי על לארץ, עליות על איגרות, על שונות בעדויות

 ככל לבבל. ארץ־ישראל חכמי של מתורתם להביא היה שתפקידם חכמים על ואף
 לתפוצות הארץ בין מרובים כה קשרים בה שהתקיימו אחרת תקופה אף לנו אין הנראה

 על מרובות כה עדויות בידנו שאין כשם לאחריה, ולא התלמוד תקופת לפני לא -

 הנהגה מרכזי או בבל ישיבות בין כגון מכן, לאחר היהודיים המרכזים בין הקשרים

היהודיות. הקהילות לבין אחרים ולימוד

 על ההלניסטיות. שבארצות התפוצה עם קשרים על עדויות אף בתלמוד מצויות

 לוח בענייני להם ופסק לאלכסנדריה שהלך הירושלמי בתלמוד מסופר אבהו רבי

 )חלקית הלוח שנקבע שלאחר מסופר סוגיה אותה של בהמשכה הסוכות. חג ונוהגי
 תשנו אל מועדות סדרי לכם שכתבנו פי על ׳אף יוסי: רבי שלח כמסתבו־(, בלבד,

 מצרים ליד״ודי עקרוני פסק־דין אף שולח יוסי רבי אותו נפש׳. נוחי אבותיכם מנד״ג
 אמורא פפא, בר תנחומא רבי של לשאלתו בתשובה ויוחסין נשואין בענייני

28באלכסנדריה, ששהה ארץ־ישראלי

ועוד. ע״ב עה פ״ד, מגילה, שם, ע״א; ח פ״ו, שבת, ירושלמי, .22

״ב. סג ברכות בבבלי ובמקבילה ע״א מ פ״ז, נדרים, ירושלמי, .23 ע א־ ״  ר״ימים מן מסורת זו ע

א למרד ר״סמוכים כוכב  ומבבל לבבל מארץ־ישראל איגרות מצויות ואילך אלו ומימים בר־

האמוראים. דורות בכל לארץ־ישראל

ועוד. ע״ב פז פסחים בבלי, ע״ג; מ פ״ב, עבודה־זרה, ׳שם ע״א; נו ׳פ״ה מעשר־שני, ירושלמי, .24

ע״ב. יג הוריות, בבלי, .25

 עצתי׳ איש מרחק מארץ עיט[ ממזרח ׳]...קרא יא: מו, מישעיה הכתוב את עליו קורא רבי .26

 אחר במעלה השני לאיש תואמים ממלא חייא שרבי הרבים התפקידים אף ע״ב<. פח )מנחות

הנשיא.

 לארץ בגו עם ועלה ע״א< סח פ״ד, תענית, )ירושלמי, תורה שם ולמד בבל יליד הוא .27

 )בבלי, הנשיא יהודה רבי של מותו לאחי אב־בית־הדין ונתמנה ע״א< כ פ״ז, פאה, )ירושלמי,

ע״א(. סח פ״ד, תענית, וירושלמי. ע״ב קג כתובות

ע״ד. סד פ״ג קידושין, ע״ג; כא פ״ג, עירובין, ירושלמי, .28
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 דאליכסנדראה זכאי רבי את מוצאים אנו ארץ־ישראל לאמוראי החמישי בדור

 מכונה הוא שכן בארץ, והוסמך בארץ־ישראל המדרשות בבתי שמסתבר כפי )שלמד
 מצרי לגר הקשור בעניין לארץ־ישראל מושבו ממקום שאלות שולח רבי( בתואר
29המרובה. חכמתו על מוסר אף הירושלמי התלמוד נוסף. ובעניין

 המוסדות מטעם כנראה נשלח הרביעית, המאה של מסופה עברית, הכתוב חוזר,

30במצרים. לקהילות בארץ

 אשה של מעבדות השחרור תעודת אף כנראה היא בארץ המרכז עם לקשרים עדות

 ובשיתוף באוקסרינכוס היהודי בית־הכנסת בידי נעשה השחרור בניה. ושני יהודייה

 של מעשים על אחרות לעדויות מצטרף זה מעשה שבארץ. מאונו הבוליטוס יוסטוס, עם

א30להם. אחראי עצמו ראה בארץ שהמרכז שבויים, פדיון

 לצאת ביקש הנשיא בלאודיקיה. מצינו לוי בן יהושע ורבי נשיאה יהודה רבי את

 בתלמוד 31אחת. גיורת שיטבילו עד להמתין לו הציע לוי בן יהושע ורבי בבוקר מוקדם

 חגי ורבי יסא רבי אבא, בר חיא כרבי חכמים של ביקוריהם על מסופר הירושלמי

 בשם המוסר מפריגיה שמואל רבי בשם חכם נזכר התנאים מתקופת 32בחמץ. המבקרים
 מצויה הייתה בציפורי 34קפודקיא. שמואל רבי נזכר האמוראים ומימי 33מאיר רבי

מועטות האלו העדויות כל אולם 35הציבור. מן מבודדים קפודקאיים של חבורה

ע״א. מב פ״ג, עבודה־זו־ה, שם, ע״ד; כח פ״ד, כתובות, ע״ב; ח פ״ז, יבמות, ירושלמי, .29

 מן הם הקטעים לדעתם .Hunt'1 Grenfell בידי נתגלו מאוקסירינכוס עברית כתובים קטעים .30

 בידי ונתפרסמו חזרו .A. Cowley, JEA, II (1915), p. 209. בידי נתפרשו הם .400 שנת

רברים. תוספת ללא CPJ, I, p. 101 צ׳ריקובר

 זכרון ספר ספראי, ש׳ בידי והערות עברי תרגום .CPJ, III, no. 473; P.Oxy. no. 1205 א.30

.339־338 עמ׳ תשכ״ט, ירושלים דה־פריס, לבנימין

ע״ד. ח פ״ח, יבמות, ירושלמי, .31

ע״ב. מ פ״א עבודה־זרה, ע״ד; יא פי״א, יבמות, שם, ע״ב; כה פ״ו, דמאי, ירושלמי, .32

 הארכיסינגוגוס שמואל רבי שהוא מסתבר .370 עמ׳ מנדלבוים, מהדורת כד, פדר״ב ב; דב״ר, .33

 ש׳ ראה (.Frey, CII, II, no. 1414) בירושלים נמצאד, שמצבתו שבפריגיה, מדורליאה

.192 עמ׳ )תשי״ס, כב ציון, ספראי,

 שם, ע״ג; לג פ״ו, פסחים, שם, ע״א; נט פ״ג, חלה, ושם, ע״ב, ה פ״ב, ברכות, ירושלמי, .34

בדורו. החשובים החכמים מן שהיה משמע עליו המסופר מן ע״ד. מג פ״ו, יומא,

 בקפודקיא נתן רבי של ביקורו שאף הנמנע, מן לא ע״א. לט פ״ט, שביעית, ירושלמי, .35

 מז חולין ע״א; קלד שבת בבלי, ע״ד; ז פ״ו, יבמות, ירושלמי, ח; ]טז[, טו שבת )תוספתא,

בר־כוכבא. מרד לאחר היה ע״ב<

כט
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 ומעטות הבבלית התפוצה עם הקשרים על המקורות לריבוי בהשוואה ובודדות

 התפוצות עם הקשרים על לה ומחוצה התלמודית בספרות המקורות לריבוי בהשוואה

בר־כוכבא. ומלחמת טריינום מרד שלפני בתקופה ההלניסטיות
 שמלאחר בימים - השנייה בתקופה תחילה נעסו־ק התלמודיים. במקורות נפתח

 למקורות נעבור מכן ולאחר בר־כוכבא, ומרד טריינום בימי המרד ימי ועד החורבן
הבית. בימי העוסקים

 בארץ המרכז בין הקשרים על ללמוד ניתן שמהם החוץ־תלמודיים, המקורות
 מקורות מרטיר, יוסטין הכנסייה אב של טריפוך עם ׳הדיאלוג כמו והתפוצות,

 התפוצה עם הקשרים את רק כמובן מעלים 36רומאיים משפטיים ומקורות אפיגראפיים

 עם הקשרים על עדויות שנמצא הדץ מן התלמודיים במקורות אולם ההלניסטית.

 עם היו הקשרים של רובם רוב כי בביתר, עולה התנאיים המקורות מן כולן. התפוצות

ההלניסטית. התפוצה
 לתפוצות. חכמים של מסעותיהם על מסורות של רבות עשרות מצויות יבנה מימי

 על גמליאל, רבן עם יחד החכמים ראשי של מסעותיהם על מספרות המסורות
 יהושע כרבי יחידים חכמים של מסעותיהם ועל חברו עם יחד פלוני חכם של מסעותיהם

 עקיבא, רבי של מסעותיו על המסורות מרובות בייחוד ואחרים. עקיבא רבי חנניה, בן

 נפגש, שעמן הדמויות ועל שראה מה על במסעותיו, לו שאירע מה על מספרות והן

 היו כי עולה, המסורות מן בהלכה. שנשאל לשאלות בתשובה הוראותיו על וכמובן

 קשרים על הוכחה אינה זו 37לרומא. והחכמים גמליאל רבן של מסעות שני לפחות

 38ברבים, ודורשים בבית־הכנסת מבקרים הם אמנם ההלניסטית. התפוצה עם מיוחדים

 ביקור של מדינית משמעות לה הייתה הנסיעה של וזעיקרית המטרה כי להניח יש אולם

 עדות הם ברובם האחרים החכמים של מסעותיהם אולם 39הפנימית/ ׳המלכות אצל

 בימים זה שהיה ומסתבר ברומי, מבקר חנניה בן יהושע רבי התפוצות. עם לקשרים

והיה אחר־כך גדל אשר ירושלים משבויי נער שם פודה הוא שכן לחורבן, הסמוכים

,CII, I, 36. ראה בסטובי. בית־הכנסת כתובת היא כך יותר; מאוחרים הם האפיגרפיים המקורות  

B. Lifshitz, 'Prolegomenon', CII, I, ראה פריי, לאחר בספרות עליה לדיון .694 מס׳

New York 19752, p. 77.

 ירושלים נכון, אומברטו לשלמה זכרון ספר יבנה׳, חכמי של ׳ביקוריהם ספראי, ש׳ ראה .37

.167־151 עמ׳ תשל״ח,

.219 עמ׳ א, שכטר, גנזי פ״ו; שמ״ר .38

=פ״ג עזאי בן פרקי .39 (.183 עמ׳ היגער, מהד פ״ה, ארץ, דרך מסכת )
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 בתפוצה האחרים ביקוריו אולם 40ישמעאל. רבי הוא בדורו, הנודעים החכמים לאחד
 התפוצה, עם הקשרים מן כחלק לראותם יש 43ובאנטיוכיד. 42ביוון 41במצרים היהודית

 לתפוצה הם חנניה בן יהושע רבי של מסעיו על המסורות כל פנים כל ועל

ההלניסטית.

 על המסורת ידועה עקיבא. רבי של המרובים במסעותיו זו עובדה בולטת במיוחד

 עם שכן ז טז יבמות במשנת שנויה זו מסורת השנה. את לעבר לנהרדעא הליכתו

 את שמשיאין בישראל, חשובה הלכה נקבעה גמליאל רבן לפני הדברים והרצאת חזרתו

 של ביקורו על היחידה המסורת זו הבעל. של מותו על המעיד אחד עד פי על האשה

 בתפוצה ביקוריו על המסורות מרובות לעומתה הבבלית. בתפוצה עקיבא רבי

 כמה 44לרומי. וחכמים גמליאל רבן של מסעותיו עם אותו מוצאים אנו ההלניסטית.

 אחרת ומסורת 45בהלכה, שאלה שם נשאל הוא לזיפורין. למסעו קשורות מסורות
 וביקורו קפדוקיה למזגת מסעו על מספר הוא 46מזיפורין. כשבא הוראתו על מוסרת

ראש בבבלי, מצויות עקיבא רבי של למסעותיו הקשורות מסורות של שורה 47בה.

, ב, הוריות, בתוספתא, מצויה המסורת .40 ו  גיטין בבבלי, ע״ב, מח פ״ג, הוריות, בירושלמי, ה־

 רבי היה שנפדה שהנער התוספת, ע״א<. עב בובר )במהדורת ד פתיחתא ובאיכה־רבה, ע״א נח

 שעל רומי, בכ״י אולם לאיכה־רבה, בדפוסים הועבדה ומשם הבבלי בתלמוד רק מצויה ישמעאל

 והרינו היה, ידושלמי נער, אותו כי עולה, המקבילות מכל ברם איננה. היא בובד, הדפיס פיו

ברלין, א/א, התנאים, )אגדות בכר ב״ז לחורבן. הסמוכים בימים מצויים ם־ שלי  עמ׳ ירו

 היא ראשון ודפוס וינה בכ״י אולם בתוספתא נזכרת לא רומי כי מעיר <8 הע׳ ,122־121

נמצאת.

ע״ב. סט נדה ט; ט, נגעים, תוספתא, .41

 עמ׳ תיאודור־אלבק, )מהדודת כ בבראשית־רבה ובמקבילה ביותר אגדי המקור ע״ב. ח בכורות .42

ובתוכנה. במבנה שונה והיא נזכר, באתונה הביקור אין <185

 לחולת שעלו עקיבה ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי בי ׳מעשה ע״א: מח פ״ג, הוריות, ירושלמי, .43

 בעברית מעובדת ובצודה קי< עמ׳ מרגליות, )מהדורת ד ה וי״ר חכמים׳. מגבת עסק על אנטוכיא

ח<. ד רבה ברברים

.37 הערה ראה .44

 לפי ־ ע״ב יא ותענית ע״א לד >שם הבבלי בתלמוד ע״ב. מא פ״ב, עבודה־זדה ירושלמי, .45

מדי. של בגינזק בביקורו או/דות שאלות עם יחד זו שאלה נשאל שהוא נמסד, עיקריות( נוסחאות

ע״א. קיג שם, בבלי, ע״א; ז פ״ו, בבא־קמא, ירושלמי, .46

ע״א. קכא שם, בבלי, ע״ד; טו פט״ז, יבמות, ירושלמי, .47



ספראי שמואל

 כשהלכתי ...48לגליא כשהלכתי לערביא״. כשהלכתי עקיבא: רבי ׳אמר ע״א: כו השנה

49.,לאפריקי
 שני מצינו אבל הבבלית, התפוצה מן תלמיד מצינו לא עקיבא רבי תלמידי בין

 מצרי גר ׳בנימן יהודה: רבי שמעיד כפי מצרי, גר בנימין האחד ממצרים, תלמידים
 השם שכן הסנז־לר, יוחנן רבי היה לו ושני 50עקיבה׳, רבי מתלמידי חבר לי היה

 אלא ׳הרצעך(, נקרא היה הוא כן, >שאם סנדלים עושה מלאכתו, שם על אינו סנדלר

 יוחנן ׳רבי עליו: אומרים עקיבא רבי תלמידי שכן אלכסנדריה עירו שם מן קיצור זהו

 המצרי חנן הוא הצעירים יבנה מחכמי נוסף חכם 51.,הוא לאמתו אלכסנדרי הסנדלר

52זומא. יבן עזאי בן עם יחד נמנה והוא

 יבנה בדור מצרים עם היהודיים ותושביה או־ץ־ישראל של המיוחדים הקשרים על

 בשנה כי עולה שמתוכו ג, ד ידים במשנת השנוי יבנה חכמי בין שהיה הוויכוח מעיד

 טרפון: רבי ׳אמר ממצרים: המיובאת תבואה על ישראל ארץ עניי נסמכים השביעית

 בשביעית׳. עליה נסמכים ישראל עניי שיהיו 53עני מעשר עשאוה קרובה שהיא מצרים
יותר עוד בולטת ההלניסטית התפוצה עם בעיקר ויחסים קשרים של זו מציאות

צרפת. כלומר גליה, שזו הנמנע מן לא אולם הקטנה, שבאסיה לגלטיא הכוונה כי להניח קרוב .48

 ההכנות עם קשורות עקיבא רבי של מסעותיו כאילו אחריו<, )ורבים גרץ אותה שהעלה הסברה .49

 בדין נדחתה כבר למרד, התפוצות בני את לגייס אלא נסע לא עקיבא ורבי בר־כוכבא למרר

 רבות שנים היו גמליאל, רבן לפני דבריו והרצאת עקיבא רבי של חזרתו שכן חכמים, בירי

 דברים מוסר הוא משנה ובאותה הבית, חורבן בזמן מבוגר שהיה גמליאל, רבן המרד. פרוץ לפני

 רבן בר־כוכבא. למרד סמוך עד ימים האריך לא בוודאי הזקן, גמליאל רבן של מהוראתו שנזכר

 מספר שנים נפטר וכנראה טריינוס, בימי המרד לימי הקשורות המסורות בכל נזכר אינו גמליאל

ם, .115 לפני פני כל־  לימי וקשר רמז כל אין עקיבא רבי של נסיעותיו על המקורות בכל על־

כוכבא מרד  המרד לפני האחרים החכמים של כנסיעות אלא נסיעותיו את לראות ואץ בר־

 תולדות אלון, ג׳ ראה בהם. תורה הוראת ולשם הנהגתם לשם התפוצות, עם קשר לשם ואחריהם

 ר׳ ספראי, ש׳ ;29 עמ׳ תשט״ז, תל־אביב ב, והתלמוד, המשנה בתקופת ישראל בארץ היהורים

.30 עמ׳ תשל״ח, ירושלים ומשנתו, חייו יוסף, בן עקיבא

 ירושלמי, ד; ה, קידושין, תוספתא, (;279 עמ׳ פינקלשטין, )מהרורת רנג דברים, ספרי .50

 סוטה ע״ב; עח שם, ע״ב; עו יבמות בבלי, ע״ב; ט פ״ח, יבמות, שם, ע״ד; סה פ״ד, קידושין,

מנומן. השם אף מופיע במקבילות ע״א. ט

ע״ד. עח פ״ג, חגיגה, ירושלמי, .51

מקומות. בכמה בסוגיות הנירונות )ובמקבילות( ע״ב סג ביומא בברייתא נזכר ע״ב. יז סנהדרין .52

שני. מעשר ולא עני מעשר השביעית בשנה מפרישה שתהא קבעו .53

לב
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האחרים. במקורות וגם התלמוריים במקורות גם הבית, ימי של במציאות

 ופרקי יומא משנת לנו ישמשו ביותר הטובה כדוגמה התלמוריים. במקורות נפתח
 מתארים הראשונים הפרקים שבעת המשנה, פרקי שמונת מתוך זו. למשנה התוספתא

 הבית מימי רבות מסורות בהם ומשובצים במקדש, הגדול הכהן עבודת סדר את
 י-יא משניות ג, בפרק המקדש. בחיי ומקומם השונות התפוצות בני על ומסורות

 התפוצה מן או או־ץ־ישראל בני או הם וכולם למקרש, שתרמו אנשים נמנים

 מלכת הילני של בנה מונבז הוא מונבז, של תרומתו על מסופר י במשנה ההלניסטית.

 מאלכסנדריה, ניקנור של ומעשהו אמו הילני של תרומתה נזכרת מכן ולאחר חדיב,

 על גם (.54במשנה אחרים במקומות אף שנזכר )מעשה בעזרה המזרח שערי את שעשה

 היה השערים עושה שניקנור מצוין, הצופים, בהר שנמצא ניקנור של קברו כתובת

 מסופר ובברייתא לרלתותיר, נסים נעשו ׳ניקנור נאמר: במשנה 55מאלכסנרריה.

 במשנה 56ליפו. באניה מאלכסנרריה השערים את שהעלה בשעה לו שאירע הנם מעשה

 את ללמדו רצו ולא הקטורת מעשה סור את לעצמם ששמרו אבטינם בית נזכר יא
 בתוספתא, ההלניסטית. התפוצה מן הוא אבטינס השם של שמוצאו להניח יש האחרים.

 מעשה את שילמדו מאלכסנדריה׳ אומנין ׳והביאו ששלחו מסופר ובמררש בתלמורים
 אותו 57אבטינס. בית של הקטורת כמעשה יפה עלתה לא הקטורת אולם הקטורת,

 הפנים לחם אפיית מעשי את אחרים ללמר נאות שלא גרמו בית על אף מסופר מעשה

 הן אלו למסורות קרובות 58יפה. מעשיהם עלו לא ושוב מאלכסנרריא׳, אומנין ו׳הביאו

ד ב, ערכין בתוספתא המסורות -  שנפגמו והמכתשת, הצלצל המקדש, כלי על ג

59לתקנם. מנת על מאלכסנדריא׳ אומנין ׳והביאו

 שהיו הבבליים מפני לו עשו ׳וכבש נאמר: ד< >ו, ביומא המשנה של בהמשכה

 יג ג שם, בתוספתא אולם וצא׳. טול לו ואומרים המשתלח( שעיר בשערו)של מתלשים

 הירושלמי בתלמוד בשערו׳. מתלשין שהיו אלכסנררין מפני לו עושין ׳כבש אמרו:

 אומרים היו אלכסנדריין יוסף בר חייה רבי ׳אמר בסתם: אמור ע״ר< מג למשנתנו)פ״ו,
 אנו ע״ב< >םו למשנתנו הבבלי בתלמור בנו׳. הקלקלה את תולין אתם מתי ער

רבי לו אמר היו. אלכסנרריים אלא היו בבליים לא אומר יהודה רבי ׳תניא קוראים:

ג. ב, תמיד משנה, ראה .54

55. 1256 .CII, II, no\ 368־366 עמ׳ (,15 הערה >לעיל, שובה.

ע״א. לח שם, בבלי, ע״א; מא פ״ג, שם, ירושלמי, ד; ב, יומא תוספתא, .56

ד. ג שהש״ר ע״א; מח פ״ד, שקלים, ירושלמי, שם; ובבלי ירושלמי ה ב, יומא תוספתא, .57

הנ״ל. המקורות כל .58

ע״ג. נה פ״ה, סוכה ירושלמי, והשווה ע״ב, י שם בבבלי, שנויה ווזברייתא .59



ספראי שמואל

 ׳ומתון השינוי: את מסביר חנה בר בר רבה דעתי׳, את שהנחת דעתן תנוח יוסי:

 שנתה שהמסורת להניח ביותר קרוב שמך. על אותן קורין היו הבבליים את ששונאים
 מאוחר בשלב ורק הירושלמי ובתלמוד בתוספתא שהוא כפי ׳אלכסנדרייך בתחילה

 של סברתו את לקבל מוכרחים אנו אין ל׳בבליים/ מ׳אלכסנדריין׳ שונתה היא יותר

 כל בהם לתלות וביקשו הבבליים את ששנאו מפני נעשה שהדבר חנה בר בר רבה

 הבבלית התפוצה עם כשהקשר הזמן, שבהמשן בכך, קשור הדבר אולי מגושם. מנהג

 העיקרי שנוסחה למדנו מקום מכל לבבל. אלכסנדריה מן המסורות הועתקו התעצם,

 על המסורות ככל הכפורים, ביום בירושלים אלכסנדריים כהנים על סיפר המשבה של
ההלניסטית. לתפוצה הקשורות יומא במסכת השנויות התפוצות בני

 על יומא. במשנת האמור את משלימה להלן, שנביא מנחות, במסכת המסורת

 נאמר הכיפורים, יום במוצאי היינו בערב, לאכלו שיש הכפורים יום של השעיר

 שבת<, בליל לבשלו אפשר אי )והרי שבת בערב הכפורים יום שכשחל ז יא, במנחות

 במסורת גם מצינו כאן ואף יפה׳. שדעתן מפני חי כשהוא אותו אוכלין ׳הבבליים

 כך אלכסנדריים. אלא היו בבליים לא אלו שכהנים 60התנאית במסורת וגם האמוראית

 אומר: יוסי רבי הכי נמי ׳תניא בברייתא: ואף 61ירחנן רבי בשם חנה בר בר רבה מוסר

 שם על אותן קוראין בבליים את ששונאין ומתוך הם אלכסנדריים אלא הם בבליים לא

62בבליים/
 ׳דייני )או גזירות׳ ׳דייני של דעותיהם את סודר כתובות במשנת יג פרק
 ביניהם ומכריעים גדולים׳ כהבים ׳בני עליהם וחלוקים בירושלים׳, ש׳היו (63גזילות׳
 בבבלי בברייתא הרכינס. בן דוסא ורבי זכאי בן יוחנן כרבן החורבן דור בני חכמים

 וחנן המצרי וחנן גדאי בן אדמון בירושלים היו גזילות דייני ׳שלשה נאמר: ע״א< )קח

 עליהם מוסיף ארבעה, המונה נתן רבי ממצרים. היה מהם שאחד הרי ־ אבישלום׳ בן

הודו ׳ולא מסיימת: שהברייתא אלא היה׳, שבירושלים גזירות מגוזרי המדי נחום ׳אף

ע״א. ק מנחות בבלי, .60

יוחנן. רבי של שמו נשמט ששם אלא ע״ב, סו יומא שבבלי, מסורת אותה שזו להניח קרוב .61

 הכרח אין שם. ביומא לסוגיה בניגוד משבחו, יהודה ורבי יוסי, רבי הדברים את מוסר כאן .62

 ולכן מבבל, הייתה יהודה רבי משפחת או יוסי רבי שמשפחת ראשונים, של כפירושיהם לפרש

 לו שנודע מחמת באה הדעת שהנחת הנמנע מן לא הבבליים. מן חרפה שנגולה שמח הוא

המשנה. של אמיתותה

 בירושלמי, וכן גניזה. קטעי לרבות המשנה של העיקריות הנוסחאות בכל כמעט גזילות׳ ׳דייני .63

 הוא ׳גזירות׳ הנוסח הלשכה׳. מתרומת שכרן נוטלין גזילות דייני ׳שני ע״א: מח פ״ד, שקלים,

ע״א. קד. כתובות, בבבלי, לסוגיה בהתאם
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 בארץ־ישראל אשה שנשא מי בדבר ההלכה נידונה הפרק של בהמשכו 64חכמים׳. לו
 כתובתה. את משלם הוא מטבע באיזו להיפך, או לארץ בחוץ כלשהו במקום וגירשה
 אשה נשא בקפוטקיא... וגרשה ישראל בארץ אשה ׳נשא המשנה: נוקטת כדוגמה

 במקצת, המאוחרת בתוספתא, אולם יא<. וכו׳)משנה ישראל׳ בארץ וגרשה בקפוטקיא

 בארץ וגרשה בבבל בבבל״. וגרשה ישראל בארץ אשה... ׳נשא כבר: קוראים אנו

65וכו׳. ישראל׳

 ומלכתה מצרים נזכרת הכללית או היהודית למציאות המתייחסות במסורות אף

 על או בבל על מסורות לאחריו שמיד הזמן מן או לחורבן הסמוכים הימים מן ואין

 ותפארתו גדולתו על בברייתא יהודה רבי שמוסרה המסורת ידועה זו. מתקופה יהודיה

 של הצעיר דורו בן 66טריינוס, בידי עליו שבא והחורבן באלכסנדריה בית־הכנסת של

 בית־הדין של והמוכר החשוב מעמדו על מספר אלעזר, בן שמעון רבן יהודה, רבי
 67׳בראשונה׳(, כלשונו: )או לפנים ׳בתי־הדין׳( אחר: בנרסח >או באלכסנדריה היהודי
חכם. אותו של בצעירותו מצרים יהדות של חורבנה לפני כלומר

 בגלפטרה ׳מעשה קליאופטרה: של מעשיה על מספר יבנה דור בן ישמעאל רבי

 כל כמעט הבית ימי של יותר קודמים לדורות באשר אף 68אלכסנדרים. מלכת

 התפוצות שאר ועם מצרים עם המגעים על הם חכמים של מעולמם המסורות

בבל. יהדות עם ולא ההלניסטיות
 השני הדור מחכמי פרחיה, בן יהושע של מדורו הן ביותר הקדומות הידיעות

 אם דורו חכמי עם חלוק הוא ד ג, מכשירין בתוספתא השנויה אחת בהלכה לזוגות.

׳יהושע במצרים: הנהוגה ההשקאה צורת בגלל טומאה לקבל הוכשרו ממצרים החיטים

נוסף. דיון בלא נתן רבי של דעתו הובאה ע״ג לה פי״ג, שם, בירושלמי .64

 אבל ערפורט בכ״י ולא וינה בכ״י לא אינה זו פסקה (.99 עמ׳ ליברמן, ו)מהדורת יב כתובות, .65

 כהלכה ליברמן מהר״ש ושיבצה דוד, חסדי ובעל ראשונים של ובפירושיהם ראשון בדפוס ישנה

 את עזבה שהתוספתא כפשוטה, בתוספתא שכתב מה ברם, וינד״ כ״י לפי הערוכה במהדורתו

 שטד כ׳המוציא הלכה הביאה כן שלפני מפני לבבל, ועברה קפודוקיא לגבי משנתנו של הדוגמה

 של הדוגמה את זו בהלכה אף התוספתא נקטה לא מדוע ולשאול אחריו, לדון ניתן מבבל׳,

יותר. תואמת נראית הצעתי לבבל? ועברה המשנה

ע״א. כג שם, בבלי, ע״ב; נה פ״ה, שם, ירושלמי, ו; ד, סוכה תוספתא, .66

 ע״א. כו שם, בבלי, ע״ד; כו פ״ב, שם, ירושלמי, א; ג, כתובות, שם, ו; ד, פאה, תוספתא, .67

 בכל בבבלי אולם ובירושלמי, בתוספתא הנוסחאות בכל נמצא אלעזד בן שמעון דבי השם

גדול, אינו אלו חכמים שני בין בזמן ההפרש גמליאל׳, בן שמעון ׳רבן הנוסחאות:

יז. ד, נדה, תוספתא, .68



ספראי שמואל

 אם חכמים אמרו שלהן. אנטליא מפני טמאו מאלכסנדריא הבאות חטים אומר פרחיה בן

 רק המצויה אחת באגדה ישראל׳. לכל וטהורות פרחיה בן ליהושע טמאות יהיו כן
 מפני מצרים של לאלכסנדריה בריחתו על מסופר 69ע״א( מז >םוטד. הבבלי בתלמוד

 פנייתו נוסח וזהו שיחזור, שטח בן שמעון אליו שלח הסכנה שחלפה לאחר הסכנה.

 בעלי אחותי, מצרים, של אלכסנדריא לך הקודש עיר ירושלים ׳מיני בגמרא: המובא

 את אף המצרפת אגדית, תוספת ישנה זו במסורת שוממה׳. יושבת ואני בתוכך שרוי
 לתקופה ובניגוד למצרים, היא הבריחה מקום מכל אגדה<. כולה >ואולי לבריחה ישו

 פרחיה, בן יהושע של זוגו בן טבאי, בן יהודה על אף לבבל. בה שברחו יותי המאוחרת
 ירושלם בני ״והיו לאלכסנדריה שברח ע״ד< עז פ״ב, הירושלמי)חגיגה בתלמוד נאמר

 ואני אצלכם יושב ארוסי מתי עד הקטנה לאלכסנדריאה הגדולה מירושלם כותבין

עליו׳. עגומה יושבת
 הובאה אשר מימיו התנאית שבמסורת היחידה השאלה אולם מבבל; עלה עצמו הלל

 בני כשהיו הדיוט. לשון הזקן הלל ׳דרש אלכסנדריה: בני של שאלה היא התפוצה, מן

 בקשו חכמים. לפני מעשה ובא השוק מן וחוטפה בא אחר נשים, מקדשין אקיכסנדריא

 לו הוציאו אמותיכם. כתובת לי הוציאו הזקן הלל להם אמר ממזרין, בניהן לעשות
70.,וישראל משה כדת לאנתו לי תהוי לביתי כשתכנסי בה וכתוב

 ההלגיסטית היהודית בספרות נזכר אינו בהליופוליס שנבנה חוניו מקדש בידוע
 72יוסיפום, אצל מספר פעמים נזכר אולם 71ברמז, אחד במקום אלא במצרים, שנכתבה

 ישמש שהוא חשש מתוך הבית, חורבן לאחר קצר זמן נעלוהו הרומאיים והשלטונות

 74גמורה. בשלילה ולא ובתוספתא במשנה נזכר חוניו בית 73מרידה. למעשי מוקד

 בהם ונזכרת אגדי, תיאור תוך חוניו בית של ראשיתו על אף מסופר בתלמודים

75שבמצרים. לאלכסנדריה הבריחה
בכל מספר שיוספום המקומות כל את ולמנות להצביע זו במסגרת עניין כל אין

 התלמוד מכון הוצאת שם, סוטד״ מסכת וראה הצנזורה, מחמת הדפוסים מן נשמט הקטע .69

שא. עמ׳ השלם, הישראלי

 שם, ע״ד; כח פ״ד, שם, ירושלמי, <;68 עמ׳ ליברמן, >מהדורת ט ד, כתובות, תוספתא, .70

ע״א. קד בבא־מציעא בבלי, ע״ד; יד פט״ו, יבמות,

.507 ,501 ה, ספר סבילות, .71

.33 א, מלחמת, ;236 כ, ;285 ;73-62 י״ג, ;388 י״ב, קדמוניות, .72

.420 ז, מלחמת, .73
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לו



והמזרחית ההלניסטית והתפוצה בא״י המרכז יחסי

 זכו־יו־תיהם, על ההלניסטיים, השליטים בימי התיישבותם על מצרים, יהודי על ספריו

 הם בארץ. לנעשה במצרים שאירעו המעשים וזיקת ישראל לארץ קשריהם מאבקיהם,
 קדמוניות שבספרי היהודים תולדות סיפור במהלך פעמים עשרות אצלו נזכרים

 בולט ויהודיה מצרים על וסיפוריו ידיעותיו ריבוי היהודים. מלחמת על ובספריו

 זו במסגרת שניכנס בלא בבל. יהדות את הזכרותיו ומיעוט ידיעותיו למיעוט בהשוואה

 שהם ברור הרי וחנילאי(, חסינאי מעשה >כגון בבל יהדות על מקורותיו להערכת

 ממיעוט מצרים. יהדות על וסיפוריו ממקורותיו הסגולי־היסטורי במשקלם נופלים

 של לזו בהשוואה לירושלים בבל יהדות בין הזיקה מיעוט בולט בבל יהדות על סיפוריו

במצרים. ובמיוחד ההלניסטית בתפוצה היהדות

 תלמידו להיות שהפך לפני פאולוס של מעשיו את גם כאן שנזכיר, הראוי מן

 פאולוס< )הוא שאול כי מסופר, השליחים מעשי של ט פרק בראש ישו. של ושליחו

 של בהתפשטותה להילחם כדי בדמשק הכנסת בתי אל הגדול הכהן מאת איגרות ביקש
 עם בפגש הוא לרומא הגיע שכשפאולוס מסופר הספר סוף לקראת 76בישו. האמונה

 אשר איש לא ואף אודותיו, על איגרות הגיעו לא כי לו אמרו והם בעיר, היהודים ראשי

”דבר. עליו מסר

 הנראה ככל והתפוצות ארץ־ישראל בין המגעים של הכובד במרכז שחל לשינוי

עיקריות: סיבות שתי
 ההלניסטית בתפוצה אחרים יהודיים מרכזים של וכן מצרים יהדות של היעלמותה א.

 לתחייה עדים אנו דורות כמה לאחר אמנם, טריינוס. בימי היהודים מרד בעקבות

 החיים בין להשוואה מקום כל אין ואולם במצרים, יהודיות קהילות של מסוימת

 לאלו המרד, לפני מצרים יהדות של התרבות, וחיי הציבוריים החיים היהודיים,

ואילך. השלישית המאה של
 ההלניסטית בתפוצה אחרים ריכוזים ושל מצרים יהדות של להיעלמותה במקביל ב.

 התרבות חיי על לדיון שניכנם בלא בבל. יהדות של גדולה יהודית פריחה החלה
 ובעיקר השנייה המאה בסוף כי ברור יבנה, בדור או הבית בימי בבבל היהדות של

 גדול למרכז שהפכה עד מאוד, שם היהודיים התרבות חיי פרחו השלישית במאה

 בריבוי גם ביטויו את שמוצא דבר יהודית, חברה וחיי תורה חיי של ופורה חי

ארץ־ישראל. ליהדות בבל יהדות בין והמגעים הקשרים
 התפוצה מרכזי שאר ושל מצרים יהדות של והמגעים המרובים הקשרים

ולעיין לחזור עלינו לכפות כדי בהם יש יבנה, עם ולאחריה ירושלים עם ההלניסטית,

זה. סיפור על חוזר הוא א-יא< כב, השליחים )מעשי בירושלים העם לפני בנאומו .76

יז-כא. כח, שם, .77

לז



ספראי שמואל

 הלניסטית יהדות של משמעותה בהגדרת ההלניסטית, התפוצה של טיבה בהגדרת
 במהות ולעיין לחזור שעלינו כשם אלו, במרכזים היהודית התרבות של טיבה והגדרת

כולה. ובארץ בירושלים היהודית התרבות חיי
 המרכזים עם בעיקרה הייתה טריינוס לימי עד הקשרים שמערכת זו, קביעה

 של התפשטותה דרכי את להסביר כדי אף בה יש ההלניסטית, בתפוצה היהודיים

 שהנצרות העובדה, את מדגישים ההיסטוריונים ולאחריו. פאולוס לפני הנצרות
 בעובדה נעוץ לדעתי, לכך, ההסבר אולם הרומית, האימפריה בגבולות רק התפשטה

 האיגרות ושולחי השליחים בעקבות הלכו הנצרות של הראשונים ששליחיה

 היהודית התפוצה במסגרת בעיקר פעלו שפעלו היהודיים המוסדות של ובנתיבותיהם

ההלניסטית.


