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 יחס חכמי ההלכה לירושלים
 בדור שלאחר מרד בר כוכבא

 בן ציון רוזנפלד

 רקע היסטורי ומטרת המחקר א.

לסה"נ הפכו המקדש וירושלים בעבור  17לאחר חורבן הבית השני בשנת 
דתי. בתקופה שבין -ממציאות מוחשית ופעילה לזיכרון חברתיהיהודים 

לסה"נ, לא נשכח זכר העיר והמקדש  731–17החורבן למרד בר כוכבא, בשנים 
שפיעמו בהם החיים היהודיים. הדבר הוכח כשפרץ מרד בר פי שהיו ככ

שהרעיון המרכזי שלו היה שחרור ירושלים ושיקום המקדש, כפי  1כוכבא,
המרד. ואולם תוצאות המרד הרחיקו מאוד את סיכויי  שמשתמע ממטבעות

המימוש של התקוות הללו. רוב יהודה חרבה והיישוב היהודי התרוקן ברחבי 
 גב הר יהודה, ולא רק בסביבות ירושלים.

מרד הסיכוי לשוב במהרה לירושלים היה, אפוא, רחוק שלאחר הבתקופת 
, והצפי לטווח 17בשנת הרבה יותר משהיה לאחר חורבן ירושלים והמקדש 

הושלמה בניית ירושלים כעיר אלילית בשם איליה  2הקרוב היה מייאש.
קפיטולינה, בנייה שהחלה כנראה לפני המרד והייתה העילה המרכזית 
לפריצתו. עתה הייתה מציאות חלופית לירושלים היהודית, מעין אנטיתזה דתית 

איסור על כניסת יהודים  ייתכן גם שהדריאנוס הטיל 3מכאיבה למדי ליהודים.

 
 .M. L. Steiner, "Notion of Jerusalem as a Holy City", Rראו ביבליוגרפיה מעודכנת:  1

Rezekto, T. H. Lim and W. B. Aucker (eds.), Reflection and Refraction: Studies in 

Biblical Historiography in Honor of A. Graeme Auld, Leiden 2007, pp. 447–458  .
 הרשימה עוסקת בעיקר במקרא אך נוגעת גם לימי בית שני ולימים שאחריו.

2  Y. Meshorer, Ancient Jewish Coinage, II, Jerusalem 1982, pp. 132–165; L. 

Mildenberg, The Coinage of Bar Kokhba War, Aarau 1984, pp. 65–72מרדר, ; מ' מו 
 .751–757, ירושלים תשנ"ב, עמ' כוכבא: עוצמתו והיקפו-בר

ספרות רבה נכתבה על המרד ועל תוצאותיו. נפנה לכמה פריטים כוללניים ובהם ספונים   3
 :A. Oppenheimer and B. Isaac, "The Revolt of Bar Kokhbaפריטים רבים נוספים:

Ideology and Modern Scholaship", JJS, 36 (1985), pp. 33–60,הגליל  ; א' אופנהימר
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אבל, גם אם לא היה  4לירושלים, אך מחלוקת החוקרים בסוגיה זו טרם הוכרעה.
איסור, הגישה לירושלים לא הייתה פשוטה, שכן הצבא הרומי ישב בהר הבית, 
בירושלים ובסביבותיה, ועוינותו ליהודים הייתה כה רבה עד כי חיי יהודי 

 יבת הר הבית, לא היו מובטחים.שהתקרב אז לירושלים, ובעיקר לסב
החכמים והנהגתם עברו מיהודה לגליל, ובדור זה אנו יודעים רק על 
פעילותם בגליל. אלפי מאמרים של חכמי הדור שהשתמרו במקורות התנאים 
הם אך ורק משל חכמים שפעלו בגליל. רוב החכמים הללו למדו ביהודה לפני 

הקשות של המרד ביהודה אילצו  , אבל התוצאותההמרד, ובעיקר אצל ר' עקיב
 5אותם לנדוד מיהודה לגליל.

נתונים ידועים אלה מעמיקים את בעיית יחס החכמים לירושלים ולמקדש 
יומית של -, שכן ירושלים הייתה רחוקה מהמציאות היוםמרדבדור שלאחר ה

הביטחוני נרגע סמוך -היישוב היהודי בגליל ושל חכמיו, ואף שהמצב המדיני
לסה"נ, הרי שהממשל הרומי לא היה אוהד עד לעלייתו של  757לשנת 

 
. ב"צ 149–133; מור, שם, בעיקר עמ' 51–37, ירושלים תשנ"א, עמ' בתקופת המשנה

 .17–17, 15–71, ירושלים תשנ"ז, עמ' לוד וחכמיה בימי המשנה והתלמודרוזנפלד, 
. הוא סבור שלא הייתה גזרה. ע'  147–133כוכבא, עמ' -ראו סיכום הדעות אצל מור, מרד בר  4

ס )תשנ"ה(,  ציוןשי, "האיסור שהטיל קונסטנטינוס הגדול על כניסת יהודים לירושלים", -עיר
, סבור שאין הכרעה, אך נוטה להניח שהייתה גזרה כזאת, וכי יש לסמוך על 735–731עמ' 

 D. Golan, "Hadrian's decision to supplantשם אריסטון מפחל. וראו עוד: עדות אבסביוס ב

'Jerusalem' by 'Aelia Capitolina'", Historia (Stuttgart) 35, 2 (1986), pp. 226–239 יש .
, המסביר שהמילה היא סמל ייחודי 77:1 דיאלוג עם טריפון להזכיר גם את יוסטינוס מרטיר,

, שיהם: "ואין איש מכם העולה לירושלים". הוא חוזר על כך גם שםשל היהודים ובין עונ
: "שהאל ]...[ שידע שעמכם יימצא ראוי להיות מושלך מירושלים ולאיש מהם לא 3–1:91

יותר להכנס לשם" )לפי תרגומו של ד' רוקח(, וכן בחיבורו המוקדם יותר, אפולוגיה, אפולוגיה 
סמוך לה, באו  757דור וכתב את הדיאלוג בשנת אף שיוסטינוס היה בן ה: 7–5:41ראשונה 

סבור ד' רוקח, כי יוסטינוס תלוי כאן במסורת נוצרית כמו זו של אריסטון איש פחל; ראו: 
; וכן 797ובהערה  19, ירושלים תשס"ה, עמ' דיאלוג עם טריפון היהודי –יוסטינוס מרטיר 

. אך שתיקת המקורות 51–57, ירושלים תשנ"ט, עמ' יוסטינוס מארטיר והיהודיםהנ"ל, 
הפגאניים בנושא זה מחשידה, לדעתו, את המסורת הנוצרית במגמתיות. מכל מקום, אפשר 
שעקב המציאות הקשה ביהודה לאחר המרד ועקב הפיכת ירושלים לעיר אלילית נמנעו 
היהודים מלבוא אל העיר, אולי גם מחשש לביטחונם האישי. מצב זה יכול היה להשתנות 

 ים, אולי עוד באותו הדור.במרוצת השנ
והשפעתו, ראו לאחרונה דברי י' שחר,  ה. על ר' עקיב13–11(, עמ' 3רוזנפלד )לעיל, הערה   5

–745סח )תשס"ג(, עמ'  ציון"חורבן הבית בתפיסתו של ר' עקיבא ועיצוב תעניות החורבן", 
775. 
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לסה"נ. הוא ושושלתו היו בקשרים  794ספטימיוס סוורוס לשלטון בשנת 
 6ישראל.-חיוביים למדי עם יהודי ארץ

מחקר זה נועד לבחון כיצד התייחסו חכמי ההלכה לירושלים ולמקדש בדור 
לסה"נ. האם מדברי  717ועד סמוך לשנת  737שלאחר מרד בר כוכבא, משנת 

חכמי הדור עולה שהיחס לעיר ולמקדש נותר בעינו, כיחס הדור הקודם של 
רבותיהם, שפעלו לפני מרד בר כוכבא? או שמא התהוו שינויים וכיוונים 

 –פי ספרות התנאים בלבד -אחרים של חשיבה? יחס החכמים ייבחן על
ן עריכת המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה. בשל הקרבה היחסית של זמ

ספרות זו לעיתוי המרד, בניגוד למועד התגבשותן ועריכתן של היצירות 
הספרותיות המאוחרות של חז"ל, היא משקפת את המציאות ההיסטורית טוב 
יותר מכפי שעושות זאת היצירות המאוחרות. הדיון מתמקד בדור אחד, בדור 

נה לסה"נ בערך. עד כה טרם נערכה בחי 717–737חכמי אושה, בשנים 
מעמיקה בחתך רוחב של הדור ההוא. בכך שונה דיון זה מהמקובל. לרוב עוסק 
המחקר בתקופה שלמה, כגון בימי המשנה, בימי התלמוד, או בשתי התקופות 

 גם יחד.

 ירושלים והמקדש כמוקד הלכתי בדברי חכמי הדור שלאחר מרד בר כוכבא ב.

ים, המכונים חכמי ירושלים והמקדש היו מרכזיים בהלכה ובהגותם של החכמ
אושה, בדור שלאחר מרד בר כוכבא. יש מאות התייחסויות ישירות ועקיפות 
של חכמי הדור לירושלים ולמקדש והן מגוונות בנושאיהן ובהקשרי הבאתן. 
עיקר האמירות מתמקד במקדש, והעיר ירושלים נזכרת בעיקר כהדום רגלי 

רושלים, העיר עצמה, המקדש ובהקשר אליו. יש מעט אמירות שעניינן הוא י
 בלא זיקה למקדש.

אף אם נסתפק במניית היקרויות המילים ירושלים או המקדש במקורות 
במאמרים  7התנאים בהקשר לחכמי אושה, נמצא שמספרן גדול למדי.

 35-המזכירים את המילה ירושלים במשנה, חכמי דור אושה נזכרים ישירות ב
; 775מתוך  37-ב –תוספתא מאמרים המזכירים את ירושלים; ב 777מכלל 

מאמרים. בסך הכול נזכרים חכמי אושה  737מתוך  17-ב –במדרשי ההלכה 
מאמרים בספרות התנאים, המזכירה את המילה  345-מאמרים מתוך כ 15-בכ

 
 .11–17, 79–71, 47–45(, עמ'  3אופנהיימר )לעיל, הערה   6
להוסיף עוד ערכים כגון בית, בית הבחירה, שכינה, קודש. אלה מוסיפים עוד עשרות רבות יש   7

 של מאמרים שחלקם מיוחסים לחכמי אושה.
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פעמים  35פעם, מתוכם  97ירושלים. המילה מקדש לנטיותיה נזכרת במשנה 
של חכמי  35ים, ומתוכם פעמ 15מפי בני דור אושה; בתוספתא היא נזכרת 

 347מפי חכמי אושה. בסך הכול  15פעם, מתוכם  775 –אושה; במדרשי הלכה 
היקרויות של המילה מקדש בספרות התנאים, ובתוכן נזכרים חכמי דור אושה 

 פעמים. 95-כ
אזכורים ישירים אלה מלמדים שעל אף מצבם הקשה של ירושלים ושל 

רבות לירושלים ולמקדש, ולא הדחיקו  המקדש בזמנם, התייחסו חכמי דור זה
אותם מתודעתם ומלימודם. רוב האזכורים הם בהלכה ובנושאים מגוונים, 
ובאופן טבעי ההקשר הדתי המתמקד במקדש הוא מרכזי. רוב האמירות הן 

 8בהקשר לעבודת הקורבנות, והיתר נוגעות למקדש ולכליו.
ת מאמרי חכמי אפשר להסתפק בבדיקת המקורות המזכירים א-ואולם אי

דור אושה ישירות, ויש לתת את הדעת על קבוצה אחרת של מקורות בספרות 
התנאים, קבוצה של מאמרים אנונימיים, שיש הוכחות עקיפות שהם משל חכמי 
אושה. עסק בכך י"נ אפשטיין, חוקר המשנה המובהק. בדונו בעריכת המשנה 

ה המרכזית, ובהתגבשות רבדיה הוא הראה שחכמי דור אושה הם הקבוצ
שחכמיה הם המוזכרים ביותר מכל חכמי דורות המשנה. מאמריהם מהווים את 
השלד של המשנה, והם כמעט הדור האחרון שלה. מהדור שאחריהם, דורו של 
ר' יהודה הנשיא עורך המשנה נוספו מעט מאמרים. החכמים הבולטים בדור 

, ר' יוסי )בן שלאחר מרד בר כוכבא היו: ר' יהודה )בן אלעאי(, ר' מאיר

 
 .Mאילן. כן ראו: -אזכורי ירושלים והמקדש נבדקו על בסיס פרויקט השו"ת באוניברסיטת בר  8

I. Kahana, "The Halachic Midrashim", S. Safrai, Z. Safrai, J. Schwartz, (eds.), The 

Literature of The Sages, II, Assen, 2006, pp. 3–105 מנקודת מבט שונה לחלוטין סבור .
 ,S. J. D. Cohenכהן שהעיסוק בטומאה וטהרה הוא הנושא העיקרי בספרות ימי המשנה. ראו:

"The place of the rabbi in Jewish society of the second century", L. I. Levine (ed.), 

The Galilee in Late Antiquity, Jerusalem, 1992, pp. 157–173 כן ראוי לציין, שכבר .
ביכלר טרח להדגיש שיש קשר ייחודי בין דור אושה לדיני טומאה וטהרה והוא אף הקדיש 
 לכך ספר שלם ובו שני פרקים שייחד לר' יהודה ולר' מאיר, החכמים המרכזיים בדור ההוא.

 ,A. Büchler, Der galiläische "Am-ha''Ares des zweiten Jahrhundertsבמקורו הגרמני:

Vien, 1914 ,ירושלים תשכ"ד. מטרתו הייתה עם הארץ הגלילי; ובתרגום העברי: א' ביכלר ,
להוכיח שיהודי הגליל לפני המרד היו עמי ארצות ורחוקים מעולם החכמים. דבריו נדחו 

עם זאת, החומר ההלכתי הרב שהביא הוא חשוב ורובו נוגע לדיני טומאה  פעמים רבות ובצדק.
 וטהרה בזיקה למקדש, ואף הוא מלמד על המקום המרכזי של חכמי אושה בהלכה בנושא זה.



ן ו צי זנפלדר בן   ו

177 

חלפתא(, ר' שמעון )בר יוחאי( ור' אלעזר )בן שמוע(, תלמידי ר' עקיבה, וכן 
 9רבן שמעון בן גמליאל ור' נתן.

אפשטיין הראה שלכל אחד מהחכמים הללו הייתה מעין משנה, שהיא 
טיפוס של משנת רבי, שהייתה ערוכה באופן כללי -משנה", מעין אב-"קדם

. היו כמובן הבדלים רבים ביחס למשנה הסופית, ונשנתה בבתי המדרש שלהם
דעות שונות, עריכה שונה ואולי גם חלק מהמסכות היו שונות. ר' יהודה הנשיא 
יסד את משנתו בעיקר על צירופים שונים של משניות רבותיו אלו. יש מסכות 
שלמות שעיקרן משנת אחד מרבותיו הנזכרים, בצירוף תוספות שבאו ממשניות 

האחרים. משמע, תהליך הקודיפיקציה כבר היה בעיצומו בתורתם של רבותיו 
של חכמי הדור שלאחר מרד בר כוכבא, הם חכמי אושה. מכאן המסקנה 
החשובה לדיוננו, וכפי שהעיר אפשטיין, יש מסכות, פרקים ומשניות במשנת 
ר', שאף כי הם סתמיים ולא נזכר בהם במפורש שמם של חכמי דור אושה, 

שאותם קטעים לקוחים ממשנתם המקורית של חכמי הדור אפשר להיווכח 
שקבוצת חכמים זו אחראית  –הזה. מכל אלה עולה עוד מסקנה חשובה לדיוננו 

במידה רבה גם לעיצוב עריכת המשנה ולנושאים שנידונו בה. כלומר, נושאים 
שהודגשו, נדחקו או נעלמו, נזקפים לא מעט לאחריותם. הם גיבשו כיווני 

ית והגותית שנקבעו למעשה לדורות הבאים באמצעות ממשיכם, חשיבה הלכת
ר' יהודה הנשיא. בכלל זה עוצבו בידי חבורת החכמים הזאת גם אזכורי 

 ירושלים והמקדש והשתקפותם במשנה.
מסקנה זו נכונה גם לתוספתא. התוספתא בנויה כידוע באותה מתכונת של 

על משניות חכמי הדור המשנה, וההבדלים בין שני הקבצים מיוסדים ברובם 
גם במדרשי ההלכה רב  10שלאחר מרד בר כוכבא, הן כששמם נזכר הן בעקיפין.

חלקם. אמנם מבנה ספרות המדרש שונה מזה של המשנה ושל התוספתא, והיא 
בנויה מדרשות על הפסוקים בהתאם לשיטות האסכולות שיצרו ר' עקיבה ור' 

כוכבא; אך גם כאן ניכר  ישמעאל, רבותיהם של חכמי הדור שלאחר מרד בר

 
אביב תשי"ז )להלן אפשטיין, מבואות(. -, ירושלים ותלמבואות לספרות התנאיםי"נ אפשטיין,   9

. הנ"ל, "למשנת ר' יהודה )לחקר מקורות 7717, 141, 717–97על חכמי הדור ראו שם, עמ' 
פרקי מבוא . וראו בעקבותיו תלמידו ע"צ מלמד, 73–7טו )תש"ד(, עמ'  תרביץהמשנה(", 

 –ההלכה . וראו גם: א"א אורבך, 777–14, ירושלים תשל"ג, בעיקר עמ' לספרות התלמוד
 .797–711, עמ' 7914, גבעתיים מקורותיה והתפתחותה

–755, ובעקבותיו מלמד, שם, עמ' 151–155, בעיקר עמ' 171–147יין, מבואות, עמ' אפשט  10
777. 
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חלקם כמעבירי המסורת, הן ישירות כשהם נזכרים בשמם הן בעקיפין ושאפשר 
 11להוכיח שגם דרשות אנונימיות הן מדבריהם, בדומה למשנה ולתוספתא.

את תוצאות המחקר של אפשטיין יש לשלב בהיבט ההיסטורי של דור 
אלה השפיעו על  .תאושה. בדור שלפני מרד בר כוכבא גאו התקוות הלאומיו

חכמי של הדגשים במחשבת ההלכה וההגות, והטביעו את חותמם במשנתם 
אך בעקבות המרד חלו שינויים גדולים במצב החברה היהודית  12אותו הדור.

רוב חבל יהודה  –ישראל. מעמדם של היהודים נשחק כמותית ואיכותית -בארץ
ריחוק גיאוגרפי ורוחני התרוקן מיהודים והחכמים והנהגתם עברו לגליל, נוצר 

מירושלים, שהייתה עתה עיר אלילית עם מקדש אלילי. עולמם של החכמים 
התמקד מעתה באורח החיים ובהוויה הגלילית. מצב זה השפיע על הדגשים 
בלימוד התורה ויישומה. עם זאת, העיון בסדרי המשנה ובמסכותיה, בתוספתא 

קדש בהלכותיהם לא ובמדרשי ההלכה, מגלה שמקומם של ירושלים והמ
נחלש. במשנה, ובעקבותיה בתוספתא, תופס סדר עבודת הקורבנות סדר שלם, 
סדר קדשים, על אלה נוסף מספר ניכר של מסכות בסדרים האחרים, פרקים 
במסכות אחרות והלכות רבות בתוך פרקי משנה, שלתוכנן יש זיקה ישירה או 

והיות  13קשר למקדש.עקיפה למקדש, כמו דיני טהרה שעיקר חיובם היה בה
שחכמי הדור שלאחר מרד בר כוכבא נטלו חלק מרכזי בעיצוב המשנה, 
התוספתא ומדרשי ההלכה, הרי הם אלה שהטביעו את חותם הגישה ההלכתית 

 העיקרית בספרות התנאים, שנקבעה סופית כשני דורות אחריהם.
 מכאן מתברר, שחכמי הדור שלאחר מרד בר כוכבא ייחסו חשיבות מרכזית
לירושלים ולמקדש, וקיבעו זאת בזיכרון הדתי באמצעות אזכורים רבים 
בהלכותיהם, שנערכו לאחר מכן ונשמרו בספרות התנאים. יתר על כן, במעשי 
העריכה ובמוקדי אמירותיהם, הם כיוונו גם את מחשבת תלמידם וממשיכם 
הגדול, ר' יהודה הנשיא, שהעמיד את ירושלים והמקדש במוקד המחשבה 

 
, 747–744, 739–711, 715, 775–591, 517–517, 544–531, 19אפשטיין, מבואות, עמ'   11

, 35–19(, עמ' 1. וכן ראו דברי כהנא )לעיל, הערה 141, 171–175, 791–794, 777–755
י דור אושה במדרשי ההלכה כמו במשנה ובתוספתא. יש לציין ההיקרויות של חכמ לרשימת

שגם תלמידי ר' ישמעאל היו בני דור אושה, וחלקם במדרשי ההלכה של אסכולה זו דומה 
 לחלקם של חבריהם, בני הדור, תלמידי ר' עקיבה, במדרשי ההלכה מאסכולה זו.

 .757–741, ועמ' 3והערה  747(, עמ' 5שחר )לעיל, הערה    12
בסדר זרעים: משניות מעשר שני וביכורים. בסדר מועד: משניות פסחים, שקלים, יומא,   13

חגיגה. בסדר נשים: משניות נזיר, סוטה. בסדר נזיקין: משנת הוריות. סדר טהרות: משנת פרה. 
 וכן בכל הסדרים פרקים שלמים או משניות בודדות בפרקי המסכות השונות.
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כתית בהציבו סדר שלם ועוד כמות נכבדה של הלכות בנושאים אלו בתוך ההל
 משנתו.

המאמרים העוסקים בירושלים ובמקדש עוסקים לרוב בנושאים עיוניים 
כגון עבודת הקורבנות. על כן עולה מאליה  אותו הזמןשלא היו מעשיים ב

השאלה מדוע לשמר מסורות אלה בכמות כה רבה ובצורה כה מסודרת. דומה 
שהייעוד העיקרי של פעילות זו היה ליצור מערכת הלכתית שתשמר את זכר 
הנושאים הללו כדי שהמעיינים יפנימו את חשיבותם ההלכתית למען העתיד. 

שא ועיסוק תמידי בו, בעיקר בהיבט המשפטי שהרי אין כמו זיכרון של נו
המחייב שלו, כדי לשמרו ולראותו כזיכרון חי וכבסיס לתקווה שהדבר יחזור 
בעתיד ויהיה ריאלי כבעבר. ועוד, העיסוק בנושא זה והעמדתו במוקד, מכוננים 

 בסיס מוצק לתקוות הגאולה הכרוכות בירושלים ובמקדש.
ו גם כאלה שהייתה להן משמעות נוסף על כך, בתוך ההלכות הללו הי

הלכתית מעשית, והעיסוק בהן לא היה רק עניין של זיכרון אלא שהיה הלכה 
למעשה. ממד ריאלי זה הוסיף לחשיבות ההלכתית שלהן ולעיון בהן. נושא 
מעשי כזה התופס מקום ניכר בהלכה התנאית הוא הפרשת מעשר שני לאחר 

פרישו ולהעלותו לירושלים כפי חורבן בית שני. חכמים התלבטו אם יש לה
אחת הבעיות בנושא זה נקשרה להלכה ולפיה יש  14שהיה נהוג בימי הבית.

לפדות מעשר שני רק בכסף בעל ערך שהוא הילך חוקי, כנאמר בתוספתא 
[(: "אין מחללין אותו לא על 144ו ]מהדורת ליברמן, עמ' –)מעשר שני א ה

כיצד היו לו מעות כזביות ומעות  מטבע מרוד ולא על מטבע שאינו יוצא ]...[
ירושלמיות אין מחללין אותו עליהן אם חלל לא קנו מעשר אבל מטבע היוצא 
משום מלכים הראשונים מחללין אותו עליהן." היו מטבעות שלא נחשבו 
מקובלות בשוק ולא היו עוד במחזור, ומטבעות כאלה לא הוכרו גם בהלכה של 

י. מטבע כזה מכונה בהלכה הראשונה חכמים כמטבע לצורך פדיון מעשר שנ
"מטבע מרוד" שמשמעו מטבע של מורד או של מורדים. ההלכה השנייה 
מפרטת מה נחשב למטבע של מורד: מטבעות של מרד בר כוכבא ו"מטבעות 
ירושלמיות", כנראה מטבעות ישנים, שהשתמשו בהם בירושלים שלפני 

 
. על 771–777ים, פסקה קו, מהדורת פינקלשטין, עמ' להתלבטות חכמים ראו: ספרי דבר  14

הבעיות הכלליות של הפרשת מעשרות, ובכלל זה גם מעשר שני, ראו: א' אופנהימר, "הפרשת 
. 111–171ו )תשל"ח(, עמ' –פג, ה סינימעשר ראשון במציאות שלאחר חורבן הבית השני", 

 חמירו בהם.הוא מדגיש שבדור אושה חכמים דקדקו מאוד בכל המעשרות וה
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ים בירושלים בשנים או מטבעות המרד הראשון, שהנפיקו המורד 15החורבן,
לסה"נ. חכמים לא החשיבום אפוא למטבע חוקי לצורך קיום הלכת  17–77

מעשר שני. המניע לכך הוא, שלחכמים לא הייתה מערכת כלכלית עצמאית. הם 
היו כפופים, כמו כל החברה, למערכת הכלכלית הקיימת בשווקים וכן להשגחת 

האדם בשוק  16ח השוק(.הממשל הרומי, שמומשה באמצעות האגורנומוס )מפק
וברחוב לא החשיב לרוב מטבע של מורד ברומאים כהילך חוקי, וזה איבד את 
ערכו. כן היה חשש שהממשל הרומי יראה בחכמים גורם עוין ומסוכן אם 
יתברר שהם מכירים במטבע של מרד בר כוכבא או במטבעות של ירושלים. 

וקי נקבעה על רקע לפיכך ההלכה שאינה מכירה במטבע של המורד כהילך ח
המציאות. בהמשך ההלכה נזכרים מטבעות של מלכים ראשונים, כלומר 
מטבעות של קיסרים מהעבר, הנחשבים כעוברים לסוחר וככשרים הלכתית. גם 
כאן המניע להכרה הוא השוק והממשל הרומי, שלא ראה פסול במטבעות 

ההלכה מעיד כאלה משום שהם לא ייצגו מתנגדים לשלטון הרומי. חלק זה של 
שאותה סיבה היא שגרמה לשלילת מטבעות המורדים: שני חלקי ההלכה 
מייצגים שתי קבוצות של מטבעות שיוצריהם היו מבחינת השלטון הרומי שני 
הפכים. מכל מקום, הלכה זו משקפת היבט מעשי הקשור לירושלים בדור 

 שלאחר מרד בר כוכבא.

 
15
. 171–177עמ'  נויארק תשט"ו, ,תוספתא כפשוטה, זרעים ב, מעשר שני אכך סבור ליברמן,   

אבל חוץ ממטבעות המורדים, שאותם טבעי לכנות "ירושלמיים" לפי שהיה להן צביון מקומי 
ברור; ואילו המטבעות ששימשו בירושלים לפני המרד לא היו יהודיים אלא צוריים ואחרים, 

 .Meshorer, Ancient Jewish Coinage (supra, n. 2), ppברור מדוע כונו "ירושלמיים". ראו:ולא 

95, 98, esp. pp. 104–106 עדיף היה לכנותם "צוריים" על שם המקום שבו הוטבעו. ואכן יש ;
תואר כזה בספרות ימי המשנה, למשל פעמיים במשנה, בכורות ח ז; תוספתא, בכורות ו יב, 

. 117. ספרי דברים, פסקה רלז, מהדורת פינקלשטין, עמ' 547צוקרמנדל, עמ' מהדורת 
: "כסף שדברה בו תורה בכל מקום זה כסף 99ובתוספתא, כתובות יב ו, מהדורת ליברמן, עמ' 

צורי כסף צורי זה ירושלמי". ממקור זה משתמע, שהכסף הצורי שבלט בשימושו בירושלים 
קדש, נקרא ירושלמי. על כן אפשר שצדק ליברמן בפירושו שלפני החורבן גם כהליך בעבור המ

גם במקרה הנידון כאן. אך השימוש ברבים "ירושלמיות" עשוי לכלול כמה סוגים, ואף לא 
ברור לפי המקור הנידון כאן מה פסול במטבע צורי ששימש בירושלים בעבר, אין הוא גרוע 

של מורד. על כן, אפשר להציע ממטבע צורי ששימשה כעבור כמה דורות שהרי אינה מטבע 
שהכינוי "ירושלמיות" משמעו, או חלק ממשמעו, הוא מטבעות של המורדים, וזה מתאים 

 להיזכר יחד עם מטבעות בר כוכבא, כפי שהובא כאן.
 ,"D. Sperber, "On the Office of the Agoranomos in Roman Palestineראו למשל:  16

ZDMG 127 (1977), pp. 126–144; B.Z. Rosenfeld and J. Menirav, Markets and 

Marketing in Roman Palestine, Leiden 2005, pp. 160–161, and s.v. agoranomos. 
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בין המציאות לחזון: הלכה מעשית אחרת מבליטה את הניגוד הקשה ש
"ועוד אמר ר' יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין 
בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין 
עושין אותו קפנדריא שנאמר )ויקרא כו לא( 'והשימותי את מקדשיכם', קדושתן 

מפני עגמת נפש" )משנה, מגילה ג  אף כשהן שוממין עלו בו עשבים לא יתלוש
ג(. ר' יהודה סבור שיש צורך לנהוג כבוד בבית הכנסת בהיותו מקום קדוש. 
קדושתו מואצלת מהמקדש ולכן נלמדת קדושת בית הכנסת מפסוק העוסק 
במקדש: "מקדשיכם, קדושתן אף כשהן שוממין". אין קשר בין הפסוק לבית 

ומם, וזה המצב בימי ר' יהודה, הרי הכנסת; אך אם המקדש קדוש גם כשהוא ש
בית הכנסת, שהוא מחליפו, קדוש גם הוא. מכאן שהחידוש הוא כפול, המקדש 
עצמו קדוש גם כשהוא חרב ושומם, וממנו נלמד שגם בית הכנסת יורש ממנו 
קדושה ואף הוא קדוש כשהוא חרב. משתמע מכאן, שר' יהודה מודע היטב 

הוא מבסס את חידושו. האמירה שקדושת  למצב המקדש בזמנו, ודווקא על כך
המקדש ממשיכה להתקיים גם עתה היא חלק מעיצוב היחס לירושלים ולמקדש 
בדור הזה. יש להמשיך ולהתייחס אל העיר והמקדש כאל מקום המקודש אפילו 
כשהמצב הריאלי חמור מאוד. גם העברת קדושת המקדש לבית הכנסת נאמרת 

ש שהוא חרב, אך הקדושה לא פגה עם על הרקע העגום, שאף מבנה זה י
 חורבנו.

יש הלכות שמשתמע מהן שביקרו בירושלים ובמקדש, אף כי אין עדויות 
ייתכן שבשלהי הדור התיישבה בירושלים קבוצת חכמים,  17רבות על כך.

שארגנה לעצמה אורח חיים קבוצתי עם תכנית קבועה המשלבת לימוד תורה 
קות בירושלים ובמקדש הן כאמור ואולם עיקר ההלכות העוס 18ועבודה.

 
תוספתא כפשוטה, נשים, ו, ; הנ"ל, 774–773תוספתא, נדרים ה א, מהדורת ליברמן, עמ'   17

; ש' ספראי, "העלייה לרגל לירושלים לאחר חורבן 477–475, עמ' 4–7, לשורות נדרים פ"ד
פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני: ספר בית שני", א' אופנהיימר ואחרים )עורכים(, 

;  הנ"ל, "ירושלים בתקופה הרומית", 393–317, ירושלים תשמ"א, עמ' זיכרון לאברהם שליט
, 731–17, התקופה הרומית והביזאנטית –ספר ירושלים (, י' צפריר, ש' ספראי )עורכים

 .37–17ירושלים תשנ"ט, עמ' 
הביא  1, 1, ובהערות 793–713כב )תשי"ז(, עמ'  ציון ש' ספראי, "קהלא קדישא דבירושלם",  18

, באותו הקובץ קיבלו 11–17את הדעה שאינה מקבלת הצעה זו. הנ"ל, בהערה הקודמת, עמ' 
; י' צפריר ול' די סגני, 44עמדה זו כמה חוקרים: י' גפני, "ירושלים בספרות חז"ל", עמ' 

. ראו גם: י' שוורץ, 115עמ'  "ההרכב האתני של אוכלוסיית ירושלים בתקופה הביזאנטית",
; ע' קלונר וב' 717–713, ירושלים תשמ"ו, עמ' היישוב היהודי ביהודה מלאחר מרד בר כוכבא

 .A; 35והערה  79, ירושלים תשס"ג, עמ' עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השניזיסו, 
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עיוניות. להלן נעיין בדוגמאות של הלכות של חכמי הדור, שעיקרן עיוניות, והן 
 מייצגות נושאים מרכזיים נוספים שבהם עסקו חכמי אושה.

 התקווה הריאלית לבניין המקדש וירושלים ג.

בעיה מרכזית היא: האם חכמי ההלכה בדור שלאחר המרד התייחסו למקדש 
ירושלים כאל אובייקטים ריאליים, וסברו שיש סיכוי לגאולה קרובה, או ול

שמא המקדש וירושלים מוצגים בצורה מעומעמת והגאולה נראית מדבריהם 
כרחוקה וכמעורפלת. העיון בספרות ההלכה שהובאה עד כה מטה לכיוון 
הריאלי, וכך משתמע גם מהמקורות שיובאו להלן. עם זאת, יתברר שהתשובה 

בת יותר. יש הלכות שמשתמעת מהן תקווה לבניינו הקרוב של המקדש, מורכ
אך ללא קביעת מועד. על רקע המציאות הבינו חכמים שספק אם הדבר יקרה 
בדורם. עם זאת עיסוקם בנושא מלווה בתחושה שהם מקווים שבניין המקדש 

 קרוב.
הלכות אחדות המיוחסות לר' יהודה, אחד החכמים הבולטים בדור שלאחר 
מרד בר כוכבא, מלמדות על ראייה ריאלית של תקוות הגאולה: "וכן היה ר' 
יהודה אומ' שלש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ נצטוו למנות להן מלך 
ולבנות להן בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק" )תוספתא, סנהדרין ד ה, 

המצוקה  הניסוח הכה נחרץ של הלכה זו בדור 19(.417מהדורת צוקרמנדל, עמ' 
שלאחר מרד בר כוכבא בידי חכם מרכזי תמוה. לפי הלכה זו הישיבה בארץ 
ת עמלק, ושלושה אלה הם סממנים  מחייבת מינוי מלך, בניין המקדש וְמִחיַּ
לאומיים בסיסיים העלולים להתפרש כקריאת תיגר על המלכות הרומית. הצגת 

ואה את הערכים הערכים הללו כמצווה מלמדת לפחות על קו מחשבה מדיני הר
הללו כריאליים וכעשויים להתגשם, גם אם נניח שאינה משקפת ציפייה לגאולה 

 20מידית באותו הדור.
לאותו חכם, ר' יהודה, מיוחסת אמירה אחרת המעלה בעיה דומה: "במה 
דברים אמורים במלחמת הרשות אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן 

במה דברים אמורים במלחמת מצוה אבל מחדרו וכלה מחופתה אמר ר' יהודה 

 
Oppenheimer, Between Rome and Babylon, Tübingen 2005, s.v. Jerusalem – qehala 

qadisha.  
בשם  ,כן הוא במקבילה, בבלי, סנהדרין כ ע"ב בשם ר' יהודה, ושם, בנפרד ובנוסח ארוך יותר  19

 ר' יוסי, בן אותו הדור.
כל זה בלא התייחסות לבעיה של היות ר' יהודה מקורב או מתנגד לשלטון הרומי. כבר דן בכך   20

 .14–9מט )תשמ"ד(, עמ'  ציון לרומאים",שלום, "ר' יהודה בר אילעאי ויחסו -י' בן
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במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה" )משנה, סוטה ח 
ז(. מפרשים וחוקרים דנו רבות בשאלה האם קיימת מחלוקת בין הדעה 
הראשונה לבין זו של ר' יהודה. כבר התוספתא )סוטה ז כד, מהדורת ליברמן, 

ה קורא למלחמת הרשות מלחמת מצוה". ( מציינת: "ר' יהודה הי171עמ' 
כלומר, המחלוקת היא סמנטית בלבד, בחילופי מונחים: מלחמת רשות בדעה 
הראשונה זהה למלחמת מצווה לדברי ר' יהודה, ומלחמת מצווה זהה למלחמת 

מדברי ר' יהודה משתמע שהוא אף מחמיר יותר מהדעה  21חובה אצל ר' יהודה.
ונח 'רשות' ובוחר ב'מלחמת מצווה'. אמנם הראשונה בכך שאינו מקבל את המ

העניין הוא סמנטי בלבד, ברם הוא מדגיש, שגם מלחמה שאינה חובה אלא 
מצווה או  ההתייחסות למלחמה כאל רשות היא מלחמת מצווה. אמירה זו, על

אינה נשמעת כהרחקת גאולה מדינית.  ,חובה בדור שלאחר מרד בר כוכבא
על מאמר זה לביסוס מסקנתו שר' יהודה  שלום הסתמך בין היתר-ישראל בן

הוא "שמותי", כלומר הולך בדרכי בית שמאי, או בשיטת "הקנאים" כלשונו 
שלום. לדעתו, אימץ חכם מרכזי זה את השיטה הזאת, שהיא משנת ר' -של בן

אליעזר בן הורקנוס "השמותי", רבו של ר' אלעאי, אביו של ר' יהודה. עם זאת, 
ומרו שר' יהודה מוסר הרבה מסורות ממשנת ר' שלום צודק בא-אף שבן

אליעזר, הרי שמרבותיו האחרים, ר' עקיבה ור' טרפון, קיבל ר' יהודה לא פחות 
ואולי אף יותר, וספק אם בכל פעם שהוא אומר מאמר הנשמע מחמיר או מקצין 
אפשר לתלות את המאמר, שאין הוכחה שהוא ממשנת ר' אליעזר, במשנתו של 

שלום עצמו -ין אפשר לתלות את דבריו בר' עקיבה, שלדברי בןזה. הרי לחלופ
 22תמך במרד בר כוכבא.

כשיטת מכוונת  עדיף להניח שעניין לנו עם שיטתו של ר' יהודה, שהייתה
ישראל. זיכרון זה -החכמים בני דורו לשמר את זיכרון ירושלים והמקדש וארץ

ב הקשה בארץ. כלל תקוות ממשיות לגאולה, גם אם לא מידיות לנוכח המצ
דומה שר' יהודה מבטא בדבריו את הלבטים של החכמים בעקבות המרד, 
ההתפשטות של בעיות בתחום האמונה והירידה מהארץ. נראה כי חכמים סברו 
שדווקא חיזוק הצורך בקיום המצוות הקשורות לארץ והרחבת ההיכרות עמן, 

 
שלום, -כן משתמע גם מהירושלמי, סוטה ח ז, כג ע"א. על דברי ר' יהודה אלה ראו דברי בן  21

, ושם 377–374ירושלים תשנ"ד, עמ'  ,בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי. הנ"ל, 77שם, עמ' 
נוסח ופרשנות", עבודת –מיני בבלי סוטה פרק ש ספרות נוספת. א' ירחי, "פרק משוח מלחמה,

 .177–177גן, תשס"ה, עמ' -אילן, רמת-דוקטור, אוניברסיטת בר
 19 קתדרהשלום, "מעמדו של בר כוכבא כראש האומה ותמיכת החכמים במרד", -י' בן  22

 .11–73)תשמ"ד(, עמ' 
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מהן. נראה כי אף שבפועל לא היה אפשר לקיים חלק ניכר  ,נדרשים בעת כזו
בהקשר זה באו מאמרי ר' יהודה אלה, בדבר המצוות הציבוריות הקשורות 
לארץ ובהן מצוות המלך, בית המקדש, עמלק ומלחמות מצווה וחובה. אלה היו 
חלק מחיזוק הזיקה לארץ וגם מחיזוק התקווה לגאולה ריאלית, וסייעו למניעת 

זיטיבית המדגישה את מחשבות על ירידה מהארץ בהציגם משנה רעיונית פו
המשמעות של ישיבה בארץ ואת חשיבות קיום מגוון מצוותיה שלא נס לחן 

 .אליבא דחכמים כר' יהודה
מקורות נוספים מלמדים על מגמה דומה. אנו קוראים בתוספתא )פסחים, ח 

(: "גר שנתגייר בין שני פסחים צריך לעשות פסח 714ד, מהדורת ליברמן, עמ' 
נתן או' אין צריך לעשות פסח שני שכבר לא נתחייב בראשון שני דברי רבי; ר' 

הציג  24ר' נתן, שפעל בדור אושה, 23ניתן להן לישראל לבנות בית הבירה".
שיקול הלכתי הבנוי על ההנחה שהמקדש עשוי להיבנות בכל רגע. לדעתו אין 
הגר צריך לעשות פסח שני, שכן לא התחייב בפסח הראשון עקב היותו לא 

פסח השני אין לחייבו שמא יזכו ישראל לבנות את המקדש לפני יהודי, וב
משנה אחרת עוסקת בהלכת העלאת מעשר שני לירושלים ויש בה  הפסח השני.

 מרכיב של תקווה לבניין המקדש:

כרם רבעי היה עולה לירושלם מהלך יום אחד לכל צד ואי זו היא 
ירדן מן תחומה אילת מן הדרום ועקרבת מן הצפון לוד מן המערב וה

המזרח ומשרבו הפירות התקינו שיהא נפדה סמוך לחומה ותנאי היה 
הדבר שאימתי שירצו יחזור הדבר לכמות שהיה ר' יוסי אומר משחרב 
בית המקדש היה התנאי הזה ותנאי היה אימתי שיבנה בית המקדש 

 יחזור הדבר לכמות שהיה )משנה, מעשר שני ה ב(.

את הפרות סמוך לחומה הייתה לאחר ר' יוסי סבר אפוא שהתקנה לפדות 
החורבן, ולא בימי הבית, ושהתנאי היה: "אימתי שיבנה המקדש" יחזור המצב 
לקדמותו. כלומר, ר' יוסי הדגיש שכל היסוד המשפטי של התנאי בתקנה 
מבוסס על ההנחה שהגאולה ריאלית ולכן יש טעם להתנות. אך אם לא הייתה 

פעל בדור הרביעי לאחר החורבן, לא קיבל תקווה, מה טעם לתנאי. ר' יוסי, ש

 
 .75–74, לשורות 717, עמ' תוספתא כפשוטה, מועד, ד, פסחים לפ"חליברמן,   23
. במקבילות 915, 73–71; הנ"ל, מבוא לנוסח המשנה, עמ' 717–777אפשטיין, מבואות, עמ'   24

במדרשי ההלכה הובאה הלכה זו בשם ר' שמעון בן אלעזר, שפעל דור אחרי ר' נתן, ובלא 
, הורוביץמסכתא דפסחא, פרשה טו, מהדורת  –הנימוק לפטור. ראו: מכילתא דר' ישמעאל בא 

 .717, עמ' כהנאפסקה עא, מהדורת . ספרי במדבר, 51עמ' 
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משמע, לשיטתו  25את הדעה הראשונה שבמשנה, הביא מסורת זו והעדיפּה.
ההלכה של פדיון מעשר שני ליד החומה הייתה ריאלית גם בדורו, משום 

 26שהמקדש עשוי להיבנות בקרוב ואז יתבטל התנאי.
ספתא )ראש מסורת הלכתית דומה, גם היא מדור אושה, אנו מוצאים בתו

(: "אמ' ר' יהושע בן קרחא דברים אילו 375השנה ב ט, מהדורת ליברמן, עמ' 
]כלומר שיקבלו את עדי החודש כל היום[ התקין רבן יוחנן בן זכיי משחרב בית 
המקדש, לכשיבנה הבית במהרה )בימינו( יחזרו דברים אילו ליושנן". בחלק 

הנושא, והיה אפשר לסיים  הראשון של המשפט נזכרת תקנת ריב"ז שהיא עיקר
כאן; שכן בניגוד לתקנת פדיון מעשר שני הדומה לה, כאן החלק השני אינו 
אינטגרלי בהכרח, והוא יכול להיות תוספת מאוחרת של הבעת תקווה. עם זאת, 
החלק השני נוגד את הראשון ונראה כחלק אורגני מדברי ר' יהושע. הבעת 

בנה הבית במהרה )בימינו(", תבוטל התקווה נראית כציפייה ריאלית: "לכשי
התקנה. כך דומה המשפט על שני חלקיו לדברי ר' יוסי, במקור הקודם, בעניין 
פדיון מעשר שני ליד החומה. בתקנה זו כמו בקודמת, ר' יהושע בן קרחא, 
שפעל בדור אושה, מלמד שריב"ז התקין את התקנה לאחר החורבן, ומביע 

ם יש ספק בנוסח דבריו של ר' יהושע; לא ברור תקווה שהדבר יחזור ליושנו. בר
אם המילים "במהרה בימינו" מקוריות או שהן תוספת. ליברמן הביאן 

יד לונדון, שליברמן הגדירו ככתב יד -במהדורתו, אך בשינויי הנוסח, בכתב
יד ערפורט חסרות המילים "במהרה בימינו", ובדפוס ראשון -טוב, ובכתב

וסח שהציג ליברמן מקורי, הרי התקווה לעתיד היא חסרה המילה בימינו. אם הנ
גם בדור הנוכחי; אך אם מתחשבים בשאר  אפשריה ,דיציפייה למימוש מי  

היד הנוסח מתון יותר והתקווה קיימת, אך בלא ייחוס מועד. בספק אפשר -כתבי
 להוסיף את המקור:

 ר' יוסה אומ' מגלגלין זכות ליום זכיי וחובה ליום חייב, כשחרב בית
המקדש בראשונה מוצאי שבת ומוצאי שביעית היה ומשמרתו של 

 
במקומות נוספים מבחין ר' יוסי בהלכה בין המצב שלפני החורבן ואחריו, ובכך הוא מודע   25

למציאות ההיסטורית ומתחשב בה להלכה. הוא חולק על דעה שאינה מתחשבת בהבחנה 
 .331; שם, ג ו, עמ' 337הזאת. ראו: תוספתא, תענית ב ג, מהדורת ליברמן, עמ' 

מאמר של רבן שמעון בן גמליאל במשנה )תענית ד יב(: "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו   26
באב ויום הכפורים", ויש שם תוספת אופטימית ארוכה המסיימת: "ביום חתונתו, זו מתן 
תורה, וביום שמחת לבו, זה בניין בית המקדש, יהי רצון שיבנה במהרה בימינו". סיומת זו 

היד, ועם זאת היא תוספת מאוחרת. ראו: פ' מנדל, "לא היו ימים טובים -מופיעה בכל כתבי
לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים: על המשנה האחרונה של מסכת תענית 

 . לכן לא הובא מקור זה בגוף המאמר.711–741יא )תשנ"ו(, עמ'  תעודהוגלגוליה", 
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יהויריב היתה ותשעה באב היה, וכן בשניה, והלוים עומדין על דוכנן 
ואומ' וישב עליהם את אונם וגו' )תהלים צד כג(, למחר כשיבנה הבית 
מהן אומ' ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם עושה נפלאות 

וגו' )תהלים קו מח; דברי הימים א, טז לו(  לבדו וברוך שם כבודו
 (.347)תוספתא, תענית ג ט, מהדורת ליברמן, עמ' 

חלקו הראשון של המשפט, העוסק בסיכום החובה ליום חייב, הוא ודאי של ר' 
יוסי. הוא ציין שהמקדש חרב בראשונה ובשנייה בתשעה באב. הלויים עמדו 

מר פסוק הרומז לעונשם כגמול ושרו שיר של יום כרגיל, אלא שיצא להם לו
למעשיהם הרעים, ונענשו בחורבן הבית. לעומת זאת, חלקו השני של המשפט, 
העוסק בתקוות העתיד, ספק אם הוא מדברי ר' יוסי, ועשוי הוא להיות תוספת 
מאוחרת ששולבה בדברי המאמר המקורי כדי לסיים בטוב. מעניין שבמקורות 

ואולם ייתכן  27י של תקוות העתיד.חז"ל המקבילים לא נזכר החלק השנ
שהמשפט מקורי, והוא ממחיש את דברי ר' יוסי, המדבר גם על "זכות ליום 
זכאי" כשם שהמקור מביא את המחשת "חובה ליום חייב". ועוד, המשפט 

זה יכול להיות בכל רגע,  –נפתח במילת התקווה המרבית: "למחר", משמע 
שבה שהגאולה ממשית היא, ולא והתקווה היא ציפייה המבוססת על קו מח

אוטופית, ועשויה להתרחש בכל רגע, ונשוא הגאולה: "למחר כשיבנה 
 28הבית".

גם במדרשי ההלכה יש עדות מעניינת של התייחסות לחזון העתיד כאל 
עניין ריאלי לחלוטין, והפעם בהקשר לירושלים ולא למקדש. הרעיון הובא 

(, בשם ר' יהודה, החכם 1, עמ' בספרי דברים, פסקה א )מהדורת פינקלשטין
 הבולט בדור ההוא, המכונה במקור זה בפי חברו "יהודה בר'":

כיוצא בו דרש ר' יהודה ]...[ אמר לו ]ר' יוסי בן דורמסקית, שנזכר 
קודם[ מה אתה מקיים ודמשק מנוחתו, מניין שעתידה ירושלם להיות 

מנוחתו אלא מגעת עד דמשק שנאמר ודמשק מנוחתו )זכריה ט א(, ואין 
ירושלם, שנאמר: "זאת מנוחתו עדי עד" )תהלים קלב יד(, אמר לו, מה 

 
, לשורות 7777–7775וארק תשכ"ב, עמ' , נתוספתא כפשוטה, מועד, ה, תענית פרק גליברמן,   27

57–57. 
: "אמ' ר' ישמעאל פעם אחת 3יש להוסיף גם תוספתא, שבת א יג, מהדורת ליברמן, עמ'   28

קראתי לאור הנר ובקשתי להטותו אמרתי כמה גדולים דברי חכמי' שאומרין אין קורין בלילי 
ל בן אלישע הטה את הנר בשבת שבת לאור הנר. ר' נתן או' הטהו ודיי וכתוב על פנקסו ישמעא

לכשיבנה בית המקדש יביא חטאת". אמנם האירוע מוסב על ר' ישמעאל, אך התוספת של ר' 
 נתן, מדור אושה, מסיימת בהבעת תקווה לעתיד.
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אתה מקיים "ונבנתה עיר על תלה" )ירמיה ל יח(, אמר לו, שאין עתידה 
לזוז ממקומה, אמר לו, מה אני מקיים ורחבה ונסבה למעלה למעלה 
לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רחב 

למעלה )יחזקאל מא ז(, שעתידה ארץ ישראל להיות מרחבת הבית 
ועולה מכל צדדיה כתאנה זו שצרה מלמטה ורחבה מלמעלה ושערי 
ירושלם עתידים להיות מגיעים עד דמשק ]...[ וגליות באות וחונות 

 בתוכה שנאמר: "ודמשק מנוחתו" )זכריה ט א(.

ן עם החכם ר' יוסי במדרש זה יש דרשות אחדות לעתיד משל ר' יהודה, המתדיי
בן דורמסקית. כאן הובאה הדרשה העיקרית על התרחבות שטחה של ירושלים 
-עד דמשק. המקור מציין שהתרחבות זו היא חלק מהתרחבות שטחה של ארץ

ישראל. התרחבות ירושלים תקל על היהודים שישובו באותה תקופה לארצם 
ל העיר אלא מתח וייקלטו בעיר. החכם לא הסתפק בהבעת תקווה לבניינה ש

במילה "עתידה" הוא מכוון לעתיד ריאלי  29והרחיב את שטחה במידה מופלגת.
שאינו מעורפל, שאם לא כן היה משתמש במינוח הידוע "לעתיד לבא". נוסף 
לכך קושר החכם את הדבר לתקופה של קיבוץ גלויות. כלומר, דבריו הם הבעת 

ישראל מלמד שר' יהודה -אזכור ארץ 30תקווה עם זמן פתוח לכשתזדמן השעה.
מתכוון שהתהליך העתידי יחול לא רק על ירושלים לבדה, אלא שבניין 
ירושלים יהיה חלק מתהליך שיתרחש בכל הארץ. כלומר, בעתיד, כשהארץ 
תתרחב, תתרחב גם ירושלים ובמידה מופלגת. נראה כי יסודו של הרעיון 

אסורה, ככל הנראה, התיאולוגי במציאות הקשה של הדור, כשירושלים הייתה 
לכניסת יהודים, ומכל מקום הייתה בנויה כעיר אלילית. החכם חוזה עתיד טוב, 

 הפוך מהמציאות, כדי לחזק את קהל שומעיו.
 
 

 
. הוא ציין שבהבאת מקור זה במקבילה בפסיקתא דרב 47(, עמ' 71ראו: גפני )לעיל, הערה    29

, נוסף קטע מדברי ר' יוסי בן 371מהדורת מנדלבוים, עמ' כהנא, פסקה כ, רני עקרה, ז, 
 דורמסקית, שהתדיין עם ר' יהודה, וממנו ברור שאין הוא חולק  על רעיון התרחבות ירושלים.

המונח "עתידה" דומה למונח "לעתיד לבא", המציין זמן קרוב או רחוק. משנה, עירובין ט ג.   30
יעית ד כ. ראו גם ספרי במדבר, פסקה צב, מהדורת מחלוקת ר' מאיר ור' יהודה, תוספתא, שב

: "ר' שמעון בן יוחי אומר, מנין שאף לעתיד לבא כן, המקום חולק כבוד 133, עמ' כהנא
לזקנים, שנ' וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו 

לבא" אינו אירוע מידי אלא מרוחק. כבוד )ישעיה כד כג(". מדברי רשב"י משתמע, כי "לעתיד 
 האירוע עתיד להתרחש בירושלים ובין רכיביו מעמדם של ירושלים, של המקדש ושל הזקנים.
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 עיונים בחשיבות המקום של ירושלים והמקדש ד.

לאחר כישלון המרד ולאחר מעבר חכמים מיהודה לגליל הועלו הרהורים 
מדברי החכמים שהובאו עד  31של ירושלים והמקדש.תיאולוגיים על מרכזיותם 

כה ומהדברים שלהלן, נראה כי יש לשער שכדי לחזק את תודעת ירושלים 
והמקדש עסקו החכמים גם בפרטים הנוגעים למעמד הטריטוריאלי המיוחד של 

 ירושלים ושל המקדש בבקשם לחדד את מעמדם כמתחמי קודש.
 ( נאמר:577צוקרמנדל, עמ' בתוספתא )זבחים יג כ, מהדורת 

אי זו היא מנוחה זו שילה ונחלה זו ירושלם שנ' כי לא באתם עד עתה 
אל המנוחה ואל הנחלה ואומר העיט צבוע נחלתי לי ואומר היתה לי 
נחלתי כאריה ביער דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר נחלה זו שילה מנוחה 

י עדי עד שם אשב כי זו ירשלם שנאמר כי בחר י"י בציון וגו' זאת מנוחת
 32איותיה.

דומה שהמחלוקת בין שני חכמים מרכזיים אלה בדור שלאחר מרד בר כוכבא 
היא סמנטית ועיקרה הוא משמעות דורשין. אך שניהם שווים בהבנה שירושלים 
 ,היא 'התחנה הסופית' של המרכז המקודש, המקדש, "עדי עד". העיגון בפסוק

לים בדור זה, מלמד שדווקא המציאות המדבר בנצחיות מקום המקדש בירוש
הנוגה, הנוגדת היגד זה, שבה רחקה ירושלים הריאלית והיא אינה בת השגה, 
היא שהניעה אותם לחזק את הזיקה לירושלים באמצעות ניסוח מסודר המעוגן 

 במקרא ומוכיח שירושלים היא המקום האחרון והנצחי של המקדש.
מקבלת ביטוי נוסף בתיאור המגמה לחיזוק שורשי ירושלים והמקדש 

מיקומו המדויק של המקדש לפי חלוקת השבטים במקרא. כך בספרי דברים, 
 (:477פסקה שנב )מהדורת פינקלשטין, עמ' 

 
כוכבא. -טיעונים כאלה השמיעו הנוצרים כבר מלאחר החורבן, ואף בדור שלאחר מרד בר  31

ה הראשונה,  ידועים אזכוריו של בן הדור יוסטינוס מרטיר בכמה מקומות, כגון באפולוגי
ובעיקר בדיאלוג עם טריפון, שם הוא חוזר כמה פעמים על הרעיון שהיהודים גורשו מירושלים 
ואינם רשאים עתה להתקרב אליה, וזה רמז לעונשם ולהרחקתם מהמקום המקודש. ראו: רוקח, 

 –. הנ"ל, יוסטינוס מרטיר 11–17, 57(, עמ' 4יוסטינוס מארטיר והיהודים )לעיל, הערה 
; עמ' 371הערה  97; עמ' 793, 797הערות  17–19(, עמ' 4וג עם טריפון )לעיל, הערה דיאל
 J. Lieu, "Self-definition vis-à-vis the. וראו עוד: 151, 131; עמ' 777הערה  711, 777

Jewish Matrix", M.M. Mitchell and F.M. Young (eds.), The Cambridge History of 

Christianity, I, Cambridge 2006, pp. 214–229, esp. pp. 214–215. 
 .731ומקבילה בספרי דברים, פסקה סו, מהדורת פינקלשטין, עמ'   32



ן ו צי זנפלדר בן   ו

173 

ר' אומר ]...[ שבית הבחירה היה בנוי בחלקו של בנימין. ר' מאיר אומר 
בית הבחירה היה בנוי בחלקו של בנימן וכראש תור יוצא מחלקו לחלקו 

הודה שנאמר ובין כתיפיו שכן, ומה אני מקיים )בראשית מט י( לא של י
יסור שבט מיהודה זו לשכת הגזית שנתונה בחלקו של יהודה שנאמר 

סח( וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר –)תהלים עח סז
את שבט יהודה, אבל בית הגדול היה בנוי בחלקו של יוסף בשילה. ]ר' 

 דש בתוך חלקו של יהודה היה[.יהודה אומר בית המק

חכמי דור אושה ורבי תלמידם, דקדקו באיתור המדויק של מקום המקדש בקרב 
שבטי ישראל. ר' מאיר סבור שהמקדש היה בתחום שבט בנימין ולשכת הגזית 
הייתה מובלעת בתחום יהודה. מן התיאור לעיל עולה שר' יהודה סבור 

שמו ודבריו של ר' יהודה נוספו שהמקדש כולו היה בתחום יהודה. עם זאת 
 33בידי המהדיר על סמך מקורות מקבילים מאוחרים, והתוספת מסופקת מאוד.

רבי חולק עליו לחלוטין וסובר שכולו עמד בתחום בנימין. הדיון במיקום 
המקדש היה עיוני, שהרי הוא נסמך על החלוקה השבטית במקרא שלא הייתה 

 מעשית מזה מאות בשנים.
ם תופסת גם ביחס למיקום המקדש עצמו, כנאמר בתוספתא חשיבות המקו

(: "אבן היתה שם מימות נביאים 131–131)יומא ב יד, מהדורת ליברמן, עמ' 
הראשונים ושתיה נקרית, גבוהה מן הארץ שלש אצבעות, שמתחלה היה עליה 
ארון נתון. משניטל הארון, עליה היו מקטירין קטרת שלפני לפנים. ר' יוסה 

ה נשתת העולם שנ' מציון מכלל יופי הופיע". קרוב לוודאי שר' יוסה אומ' ממנ
אינו חולק על הדעה הראשונה אלא מוסיף להעמיק בדרשת השם "אבן 
השתייה", שבא מלשון שתי, כלומר שממנה נארג העולם ונבנה והיא בסיסו. גם 

ר' יוסי מוסיף ממד  34בדתות אחרות מצויה הטענה שממקדשיהן נברא העולם.

 
היד של -המשפט האחרון במקור, בדברי ר' יהודה, אינו מצוי בנוסחים השונים של כתבי  33

היה , סבור שהמשפט 1הטקסט והוא הוספת המהדיר. עם זאת, המהדיר, שם, בהערה לשורה 
והושמט שהרי דעת ר' יהודה מצויה במקורות המקבילים האחרים. גם בנוסח קטע מהגניזה 

. 317–315תשס"ה, עמ'  , ירושליםקטעי מדרש הלכה מן הגניזהאינו בנמצא. ראו: מ"י כהנא, 
דעת ר' יהודה הושארה, אף שספק אם היא מקורית במדרש הזה. מכל מקום, דעת ר' מאיר 

 והדבר מלמד שהנושא אכן נידון בדור אושה. מצויה בכל הנוסחים,
עיון  –ויש פירושים נוספים שמשמעותם דומה. ראו: א' וולפיש, "איחוד ההלכה והאגדה    34

 –היגיון ליונה  רוקם )עורכים(,-בדרכי עריכתה של התוספתא", י' לוינסון, י' אלבוים, ג' חזן
מחקרים לכבודו של פרופסור  היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט: קובץ

 .19, 11ובהערות  371–375, ירושלים תשס"ז, עמ' יונה פרנקל במלאות לו שבעים וחמש שנים
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ודי מקודש לאבן השתייה, ומרחיב את חשיבות המקדש בכללו בכך שהוא ייח
 אומר שמהמקום המרכזי במקדש, מקודש הקדשים, נברא העולם.

נושא ייחודי, שאינו קשור למקדש אך יש בו היבט טריטוריאלי של קדושת 
(: 715ירושלים והמקדש, מופיע בתוספתא )נגעים ו א, מהדורת צוקרמנדל, עמ' 

אינה מטמאה בנגעים. אמר ר' יהודה אני לא שמעתי אלא בבית "וירושלם 
המקדש בלבד". נגעים, הלוא הם דיני הצרעת, מתקיימים בכל הארץ. מקור זה 
מביא מחלוקת בדבר פטור ייחודי מדיני הצרעת הניתן למתחמי הקדושה של 
ירושלים והמקדש. לפי הדעה הראשונה כל העיר ירושלים פוטרת מדיני 

יהודה מצמצם את הפטור רק למקדש, ובכך עושה הבחנה במידת הצרעת. ר' 
החשיבות המשפטית בין ירושלים, שהיא ככל ארץ ישראל לעניין נגעים, לבין 

 המקדש בלבד, שאין בו דין נגעים.
מקורות אלה ביחס למתחמי המקדש וירושלים מעצימים את הניגוד הצורם 

המציאות שבה הגישה  בין העיסוק ההלכתי בדיני המקדש וירושלים לבין
למקום המקדש הייתה אולי בלתי אפשרית. ירושלים והמקדש בדור ההוא היו 
במצב הקשה ביותר מבחינת היהודים, מצב קשה אף מזה שלאחר חורבן הבית. 

נגד תרבותית למציאות -על כן העיסוק הלימודי של חכמי אושה הוא גם תגובת
לפרטיו בהלכות המקדש, אף  הקשה. וכפי שכבר הוצע לעיל, העיון המדוקדק

בעניינים תיאורטיים רחוקים, נועד להחיות את הקשר למקדש ואת התודעה של 
המקדש, וכך גם לשמש כמענה אידיאולוגי מעשי לסכנה של שכחת ירושלים 

 לאחר כישלון המרד.

 זיכרונות ירושלים והמקדש מימי הבית ה.

מצעות סיפורים מהעבר חכמי אושה שימרו את זיכרון ירושלים והמקדש גם בא
על ירושלים ועל המקדש של ימי הבית השני. הסיפורים הובאו כמובן בהקשר 
להלכה, אך שימשו כלי נוסף להחייאת זיכרון העבר ולשימור מרכזיות ירושלים 

 והמקדש בתודעת הציבור. להלן כמה דוגמאות בולטות:
דומה, מתואר כיצד העבירו את אפר הפרה הא –אפר פרה אדומה במקדש 

הנקרא אפר חטאת, לאחר עיבודו לכדים בבית המקדש לשימור ולשימוש. 
לאחר מכן מסכמים שני חכמי אושה )תוספתא, פרה ג ה, מהדורת צוקרמנדל, 

(: "מעשים אלו עשו כשעלו מן הגולה, דברי ר' יהודה; ר' שמעון 731עמ' 
ם; אמר אומר, עפרן ירד עמהן לבבל ועלה; אמרו לו, והלא נטמא בארץ העמי

להם, לא גזרו טומאה בארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגולה". שני החכמים 
מייחסים מעשי שימור אלה לעולי הגולה, הלוא הם שבי ציון בתקופה הפרסית. 
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ישראל ולאחר בניית -ר' יהודה סבור, שהם נעשו לאחר שובם מבבל לארץ
ית ראשון, לקחו המקדש. ר' שמעון סבור שעולי הגולה שימרו אפר מסוף ימי ב

אותו לבבל והשיבו אותו לציון עם שובם, שאז עדיין לא חלה טומאת ארץ 
ישראל. נראה ששני החכמים רצו להראות -העמים על הארצות שמחוץ לארץ

מסורת עתיקה של דקדוק מיוחד במעשי אפר הפרה במקדש בזיקה לדיני 
ליך עשיית טומאה וטהרה עקב זיכרון המחלוקת עם הצדוקים ביחס לפרטי תה

בדורם של חכמי אושה אין משמעות למחלוקת, אך נראה שהם  35אפר הפרה.
 רצו לחזק את מסורת המקדש, בייחוד במקום שערערו עליה בעבר.

 מכאן לאזכור מיוחד מתחום אחר הקשור למקדש. קוראים במשנה:

אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו 
מר לשלשה תנו גט לאשתי הרי אלו יאמרו לאחרים יכתבו ויתנו; א

ויכתבו מפני שעשאן בית דין, דברי ר' מאיר; וזו הלכה העלה ר' חנינא 
איש אונו מבית האסורין, מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי 
שיאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן בית דין; אמר ר' יוסי, נומינו 

ר לבית דין הגדול שבירושלים תנו לשליח אף אנו מקובלין שאפילו אמ
 גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו. )גיטין ו ז(

בדיון נזכרים שלושה חכמי אושה. ר' מאיר סבור, שאם אמר לשלושה כתבו גט 
לאשתי, הרי הם בית דין של שלושה והם רשאים לומר לאחרים לכתוב ולתת, 

גם העלה ר' כלומר הם רשאים להעביר את רשות הבעל לגורם שלישי. כך 
חנניה איש אונו מבית האסורים, וכנראה ששאל את ר' עקיבה רבו שהיה אז 

הרב השיב שאפשר להעביר את המסר של הבעל לגורם שלישי. ר' יוסי  36אסיר.
שמע את דברי ר' חנינה והכריז: "נומינו לשליח", אמרנו לשליח, לר' חנניה, 

נו, לבית ר' יוסי, מסורת שכנגד המסורת, בשם ר' עקיבה בבית האסורים, יש ל
הפוכה. השלושה הם גם כותבים וגם נותנים את הגט כבית דין, ואין להעביר 
רשות לגורם שלישי. ר' יוסי משתמש בביטוי של הפלגה: "שאפילו אמר לבית 
דין הגדול שבירושלים". כלומר, אף חכמים מרכזיים אלה שהיו בירושלים, 

בעיני חכמים, לא היו רשאים להעביר בימי הבית, והיו מקור הסמכות הדתית 
את הרשות לכתיבת הגט לגוף שלישי. זיכרון ירושלים מוצג באמצעות אזכור 

 
. וראו את הסבר הבבלי, יומא 731משנה, פרה ג ז. תוספתא, פרה ג ז, מהדורת צוקרמנדל, עמ'   35

 ב ע"א.
 ראו: ירושלמי, יבמות יב ה, יב ע"ד.   36
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בית הדין הגדול שלפי המסורת  –אחד מסמלי הדת החשובים בעיני החכמים 
 ישב בלשכת הגזית שבמקדש.

לר' יוסי הייתה זיקה מיוחדת לבית הדין הגדול בירושלים. בשמו נזכרת 
ידועה של תולדות הסנהדרין, היא בית הדין הגדול בירושלים. לפי  מסורת

(: "אמ' ר' יוסי כתחלה לא 313התוספתא )חגיגה ב ט, מהדורת ליברמן, עמ' 
היתה מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד היה בלשכת הגזית 
 ושאר בתי דינין של עשרים ושלשה היו בעיירות שבארץ ישראל; שני בתי דינין
של שלשה שלשה היו בירושלם ]...[ באין לבית דין שבלשכת הגזית ]...[ שהו 

 37של שבעים ואחד".
אירוע אחר מירושלים של ימי הבית נזכר במשנה )מנחות י ה(: "משקרב 
העומר יוצאין ומוצאין שוק ירושלים שהוא מלא קמח וקלי שלא ברצון חכמים, 

שני חכמי אושה  38היו עושים". דברי ר' מאיר; ר' יהודה אומר, ברצון חכמים
הבולטים חולקים בפרט אחד של מצוות הנפת העומר. לאחר שהתקיים הטקס 
במקדש הותר לכל אדם לאכול מתבואה חדשה שגדלה עד הנפת העומר. ר' 
מאיר סבור שאין להכין תבואה חדשה וחובה לחכות עד הנפת העומר במקדש, 

חדשה כדי לאכלה. ר' יהודה ורק אז רשאי כל אדם להכין ולהוציא תבואה 
אומר שאפשר להכין תבואה חדשה גם לפני ההנפה במקדש, וכי מיד כשנודע 

 39שבמקדש כבר הקריבו את העומר, רשאי כל אדם בעיר לאכלו. ,בירושלים
שני החכמים פירשו לפי דרכם אירוע שהתרחש כנראה דרך קבע ביום הנפת 

היה בניגוד להלכת חכמים, ור'  העומר בירושלים בימי הבית. לדעת ר' מאיר זה
יהודה סבר שחכמים לא התנגדו להכנת התבואה החדשה לפני כן. מכל מקום, 
 העיסוק באירוע זה משמר את זכר ירושלים ושּוקיה ואת זכר המקדש בעבודתו.

דוגמה מעניינת לשימוש באירוע חברתי בירושלים של ימי הבית נזכרת 
(: "אמ' רבן שמעון בן 17בתוספתא )ברכות ד ט, מהדורת ליברמן, עמ' 

גמליאל, זה מנהג גדול היה בירושלם, פורסין מטפחת על גבי הפתח, כל זמן 
 שהמטפחת פרוסה אורחין נכנסין, נסתלקה מטפחת אין רשות לאורחין ליכנס".

שמעון בן גמליאל מזכיר נוהג של סעודה מירושלים כהשלמה להלכה רבן 
 

רת היסטורית נוספת בבבלי, שבת טו ע"א, ועבודה זרה ח ע"ב, שהביאה יוחסה לו גם מסו  37
 בנו ר' ישמעאל: ארבעים שנה קודם החורבן גלתה הסנהדרין לחנות. מובש

, סבור שאין לגרוס במשנה את 7757, ירושלים תשכ"ד, עמ' מבוא לנוסח המשנהאפשטיין,   38
המקבילה בספרא, שם הוזכר שמו. פי -השם ר' מאיר. הוא הוכנס בתקופה מאוחרת יותר על

 מכל מקום, ברור מהספרא, שגם במשנה, דברים אלה הם דברי ר' מאיר גם אם לא הוזכר שמו.
–317גן תשס"ג, עמ' -, רמתתוספתא עתיקתא: מסכת פסח ראשוןוראו דיונו של ש' פרידמן,   39

474. 
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 40הקודמת לה, שם בתוספתא, העוסקת בענייני דרך ארץ והלכות של הסעודה.
ירושלים כאן אינה קשורה למקדש, וההתייחסות היא לעיר ולחיי החברה 

הרומי -הגבוהה שלה. סעודות חברה כאלה ונימוסיהן ידועים בעולם ההלניסטי
והם הועתקו משם לחברה הירושלמית האמידה. שימור נימוסי דרך ארץ, שהם 
שוליים מבחינת ההלכה, עשוי להתפרש בעיקר כביטוי לרצון לשמר ככל 

 האפשר את זכרה של ירושלים הארצית, ולו באמצעות סעודות חברה.

 הרקע ההיסטורי של הדור כהסבר למקורות נוספים ו.

בדרך המוצעת כאן אפשר גם להבהיר נושאים שהועלו במחקר ההיסטורי 
והתלמודי בהקשר לדור אושה. נדגים בהסבר לנושא ידוע, מקדש חוניו. מבנה 

 מנחות יג י(:זה נזכר בהלכה במשנה )סוף 

הרי עלי עולה יקריבנה במקדש, ואם הקריבה בבית חוניו לא יצא 
שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה במקדש, ואם הקריב בבית חוניו יצא ר' 
שמעון אומר, אין זו עולה. הריני נזיר יגלח במקדש ואם גלח בבית חוניו 

א ר' לא יצא שאגלח בבית חוניו יגלח במקדש, ואם גלח בבית חוניו יצ
שמעון אומר, אין זה נזיר. הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו 
במקדש בירושלם ואין צריך לומר לדבר אחר שנאמר )מלכים ב כג ט( 
"אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה' בירושלם" כי אם אכלו מצות 

 בתוך אחיהם הרי הם כבעלי מומין חולקין ואוכלין אבל לא מקריבין.

ידון הנודר להקריב עולה בבית חוניו, ובשני נידון נזיר הרוצה בנושא הראשון נ
לגלח בבית חוניו. הדעה הראשונה מקלה ואינה פוסלת לחלוטין את בית חוניו, 
ואילו ר' שמעון מחמיר ושולל לחלוטין את בית חוניו. לשם מה הועלה נושא 

 13 אנכרוניסטי זה במשנה? הרי מקדש חוניו נסגר בפקודת אספסיינוס בשנת
לסה"נ? לדעת רפאל ינקלביץ, רקע  757לסה"נ, ומה טעם לדון בו סמוך לשנת 

-הדיון הוא המצב בזמן שנערך, בשעה שהתערערה העליונות של יהודי ארץ
ישראל לעומת התפוצות. חכמים ראו בבית חוניו סמל להקמת מרכז דתי בחוץ 

הו כמרכז לארץ, והתנהל ויכוח על הלגיטימיות של מרכז כזה. היו שקיבלו
 לגיטימי והכירו באפשרות של בניין מרכז רוחני בחוץ לארץ, והיו ששללו זאת.

 
-, תלבתולדות ליל הסדרפרקים  –פסח דורות לנושא הסעודות ותולדותיהן ראו: י' תבורי,   40

 .79–77, עמ' 7997אביב 
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כך אפשר להסביר גם את הוויכוח בין בעלי הדעה הראשונה, שאינה שוללת 
 41קיום מרכז דתי בחוץ לארץ, לבין ר' שמעון השולל מרכז כזה.

לדות ואולם עיון במשנה )מנחות פרק יג( מלמד שהדיון כולו יוחד לתו
ישראל, בעיקר -המקומות שבהם היה מותר לפי ההלכה להקריב קורבנות בארץ

בבמות יחיד וציבור, מימי משה ועד בניין המקדש בירושלים, שעם כינונו נאסר 
לחלוטין להקריב קורבן מחוצה לו. אזכור מקדש חוניו הוא חריגה מהנושא, 

ע ההיסטורי ודומה שיש לסייג מעט את הסברו של ינקלביץ בהוספת הרק
לעיסוק המיוחד של חכמי הדור שלאחר מרד בר כוכבא במקדש ובירושלים. 
העמדת בית חוניו כנגד המקדש נבעה מהניגוד הרב ביניהם דווקא במחשבת 
חכמי הדור. הדעה הראשונה במשנה אינה מקנה לגיטימיות מלכתחילה לבית 

קריב במקדש חוניו, אך לא פוסלת אותו לחלוטין. הדעה הראשונה דורשת לה
ולא יצא אם הקריב בבית חוניו. רק כשנדר מראש לבית חוניו והביא לשם יצא 
ידי חובתו, וכן הדין בנזיר. נדרים ונזירות הם מהלכות נדבה ולא חובה. לכן 
יכלה הדעה הראשונה להקל, ועם זאת אינה מקלה בדיני החובה. קיצורו של 

לכל היותר ֵהקלה הדעה דבר, ספק אם במתן לגיטימיות של ממש עסקינן; 
הראשונה בעניין נסבל, בעוד המשנה מדגישה בסיפא שכוהני בית חוניו אינם 
רשאים לעבוד בירושלים. לפיכך נראה, שמטרת אזכור בית חוניו היא להעמידו 
כניגוד למרכז בירושלים, שהוא העיקר לפי שתי הדעות. ומשום שרצו להדגיש 

המקלה, שקולתה מוגבלת מאוד. ואם את חשיבות המקדש הביאו גם את הדעה 
הדעה המקלה אכן מקנה לגיטימציה כלשהי למרכז דתי בגולה, מדובר בעצימת 

 עין יותר מאשר בהכשר.
הדעה השנייה, של ר' שמעון, שללה לחלוטין את בית חוניו. חכם זה הולך 

ז, -לשיטתו כמשתמע מדבריו בהלכה קרובה נוספת: בתוספתא )דמאי ב ו
(, הוא פוסל לחלוטין גם כוהן שעבד במקדש 17–79ן, עמ' מהדורת ליברמ

עצמו, ומפקפק באמונתו באחד מחלקי עבודת המקדש כזריקת הדם או 
כהקטרת החלבים. כלומר, ר' שמעון פוסל כל כוהן שיש חשד שאינו שלם עם 
עבודת ה' במקדש. כך המקריב מחוץ למקדש בירושלים. כאמור למעלה, ר' 

חברו שאין להקריב במקום אחר מאז כינונו של המקדש,  שמעון סבר כר' יהודה
שהרי ירושלים היא "עדי עד". נראה כי שיטת ר' שמעון נבעה גם מהחשש 

 
מציאות והלכה", א' אופנהיימר, י' גפני, מ' שטרן )עורכים(,  –ראו: ר' ינקלביץ, "מקדש חוניו   41

 .775–771, המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ג, עמ' יהודים ויהדות בימי בית שני
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להתעמעמות רעיון קדושת המקדש וירושלים, ונראה כי בעלי הדעה הראשונה 
 חששו מכך פחות ממנו.

של  נושא אחר, שנוסח ועוצב כנראה בידי חכמי אושה, הוא הגדרה סדורה
סולם ערכים הלכתי של חשיבות הארץ, חשיבות ירושלים ובעיקר חשיבות 
המקדש. סולם זה מציב קוד ערכי ברור ביחס למעמד המקדש וירושלים 

 בהלכה, וכך משמר את זיכרונם ומסייע להפנימם כערכים מרכזיים.
-ט, לפי כתב–ניסוח משפטי לכך הוא משנת "עשרת הקדושות" )כלים א ו

 יד קויפמן(:

עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. מה הוא קדושתה 
שמביאין ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם מה שאין מביאין מכל 
הארצות. עיירות מוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחין מתוכן 
מצורעין ומסבבין לתוכן מת עד >שירצו<, יצא אין מחזירין אותו. 

וכלים שם קדשים קלים ומעשר שיני. לפנים מן החומה מקודש מהן שא
הר הבית מקודש ממנו שאין זבים וזבות נידות ויולדות ניכנסים לשם. 
החיל מקודש ממנו שאין גוים וטמא מת ניכנסין לשם. עזרת הנשים 
מקודשת ממנו שאין טבול יום ניכנס לשם ואין חייבין עליה חטאת. 

נס לשם וחייבין עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין מחוסר כיפורין ניכ
עליה חטאת. עזרת הכהנים מקודשת ממנה שאין ישראל ניכנסין לשם 
אלא בשעת צורכיהן לסמיכה לשחיטה לתנופה. בין האולם ולמזבח 
מקודש ממנה שאין בעלי מומין ופרועי ראש ניכנסין לשם. ההיכל 
מקודש ממנו שאין ניכנס לשם אלא רחוץ ידיים ורגלים. בית קודש 

מהן שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים  הקדשים מקודש
בשעת העבודה. אמר ר' יוסה חמשה דברים בין האולם ולמזבח, שווה 
להיכל שאין בעלי מומין ופרועי ראש ושתויי יין ושלא רחוץ ידיים 

 ורגליים ניכנסין לשם ופורשין. בין האולם ולמזבח בשעת הקטרה.

ל בהלכה, זו למעלה מזו. אפשטיין ישרא-המשנה מונה עשר קדושות של ארץ
החלוקה הפנימית  42הראה, שזו בעיקרה משנת ר' יוסי, הנזכר בסיום ההלכה.

 
42
–711אפשטיין, מבואות, עמ'  עשרה קדושות.-אף שעיון במניין הקדושות מגלה שיש אחת  

, סבור כי רבי, העורך, הוסיף קדושה אחת בין האולם למזבח, שר' יוסי אינו מקבלה 711
כמשתמע מדבריו במשנה. וכן אפשטיין מעיר שם, שדברי ר' יוסי לא באו לחלוק על המשנה, 

ה: חותמת של מסדר המסכת", כלומר שלו עצמו. ומבנה זה רגיל במשנ-אלא "זו היא הערה
"כי זוהי דרכו של רבי, להביא הערה אחת של דברי אותו התנא שהשתמש במשנתו בשמו 
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לקדושות מעניינת משום שרק שתי הקדושות הראשונות הן של הארץ, 
השלישית של ירושלים, וכל השבע האחרות הן קדושות המקדש, והן 

 –ד ברור בעיני מעצביו אין ספק שמבנה הלכתי זה יש לו ייעו 43העיקריות.
למקד את הקדושה בשלושת הערכים המרכזיים: הארץ, ירושלים והמקדש. 

 האחרון הוא הערך המרכזי, והוא בעל מרב ערכי הקדושה.
דומה שגם עיצוב משנה זו מתאים לחכמי אושה על רקע האווירה בחברה 
היהודית לאחר התוצאות הקשות של מרד בר כוכבא. החכמים נדרשו לתת 

ענה תיאולוגי והלכתי לבעיות רבות שעלו בעקבות המרד, ומשנת עשר מ
הקדושות הייתה חלק מהמענה. ישעיהו גפני הראה שהתעמולה של החכמים 
בדבר חשיבות יישוב הארץ ובדבר קדושתה החלה אחרי מרד בר כוכבא. היה 
בכך מעין פרדוקס היסטורי מעניין: דווקא בשעה קשה לחברה היהודית 

רידה מהארץ, שכללה גם חכמים, ובשעה שגדל והלך החשש מפני כשגברה הי
נטישתה של הארץ, דווקא אז החלו חכמים בתעמולתם לחיזוק מצוות יישוב 
הארץ. בדורות שלפני המרד תנועת הירידה מהארץ לא הייתה כה חמורה, היה 

 44ברור מאליו שיש לשבת בארץ ולכן לא עסקו חכמים בתעמולה בנושא הזה.
שעיקריה של משנת עשר הקדושות נוסחו לפני המרד וספק אם  יש להניח

נועדה לחדש משהו בהלכה; אבל סידורה במספר עשר ואזכור העיקרון המנחה 
של קדושת הארץ משתלב במגמת התעמולה הנמרצת של חכמי אושה בדבר 
מצוות הישיבה בארץ וקדושתה. עם זאת, כאמור, אחת מעשר המעלות קשורה 

הרעיוני הכלול -שבע מהן קשורות למקדש. המסר ההלכתילירושלים העיר ו
בסדר חשיבות זה מלמד שמוקדי הקדושה הם עיר הבירה ובעיקר המקדש. כך 

 יצרו חכמים מערכת זיכרון מחייבת מבחינה משפטית של ירושלים והמקדש.

 
ר'  –משנת ר' פלוני היא", ובנידון שלנו  –)אמר ר' פלוני( כדי לגלות על ידי כך, שהמשנה 

, 731–737, ירושלים תשט"ו, עמ' מסכת אהלות: מהדורה מדעיתיוסי. וראו גם: א' גולדברג, 
פשטיין וציין שרגיל אצל ר' יוסי להשתמש במספר הסידורי עשר בהלכה. תמך בא 4ובהערה 

, מובאות ממדרש תנאי חדש –ספרי זוטא דברים על עשר הקדושות, ראו עוד: מ"י כהנא, 
 .711ירושלים תשס"ג, עמ' 

. אכן אלבק, משנה, סדר טהרות, מסכת 471–477, 711–711ראו: אפשטיין, מבואות, עמ'   43
, סבור שזו אינה משנת ר' יוסי. אבל גם הוא 75תשי"ט, במבוא למשנה זו, עמ' אביב -כלים, תל

 אינו סותר את ההנחה של אפשטיין, שעורכי המשנה היו בני  דור אושה.
כוכבא", א' אופנהיימר -ישראל בתודעה היהודית בעקבות מרד בר-י' גפני, "מעמדה של ארץ  44

. 131–114, ירושלים תשמ"ד, עמ' מחקרים חדשים –כוכבא -מרד ברוא' רפפורט )עורכים(, 
 I. Gafni, Land, Center and Diaspora: Jewish Constructs in Lateוכן בגרסה אנגלית:

Antiquity, Sheffield 1997, pp. 58–78. 
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 ז. סיכום

מחקר זה מתמקד בדור אחד של חכמים, זה שלאחר מרד בר כוכבא, ובסוג 
, התנאית, שבה מעמדו של דור החכמים הזה מרכזי והם ממעצביה ספרות אחד

העיקריים. חכמים אלה עסקו רבות בהלכות הנוגעות לירושלים ולמקדש, 
ושייכות להם אף הלכות שלא נזכר שמם עליהן. הוצע לפרש את המניעים 
לעיסוק זה בעיקר על רקע המצב הפוליטי והחברתי בדורם, שחווה את כישלון 

כבא והתרחק פיזית ונפשית מירושלים ומהמקדש. חכמי אושה מרד בר כו
חששו משכחת ירושלים והמקדש ומהיחלשות ניכרת של התקוות לגאולה, ועל 
כן העצימו את העיסוק ההלכתי והרעיוני בנושאים הקשורים למתחמי קודש 
אלה. הם ראו בכך חלק ממערכת שימור זכרם של המקדש וירושלים הפעילים, 

ו את מחשבת הגאולה הריאלית. במאמר זה הוצגו פרקים אחדים וכך גם הניע
המדגימים נושאים שיש להם הדים היסטוריים ומבהירים את ההלכות הרבות 

 בנושאים הקשורים בירושלים ובמקדש.
פעילות חכמים בתחום זה ניתנת להתפרש גם 'כהעברת' או 'כהפניית' 

לכות הקשורות להם. הקדושה מהמקדש והעיר הריאליים, לעיסוק רוחני בה
כלומר, ִמִמתחמי הקודש הריאליים, ששימשו כמרכז חייה של החברה היהודית, 
הועתקה הקדושה לרשות הציבור ואל כל אדם כפרט, ויישומה היה מעתה 
רוחני בעיקרו ולא מעשי. כל אחד אמור ללמוד את ההלכות הללו, להפנים את 

שר בין העבר לעתיד.  חשיבותן ולקַּ
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