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 מתן צדקה של חסידים לאור אבות דרבי נתן נוסח א

 שלוםמנחם בן 

 מבוא

מאמר זה נועד להתחקות אחר תפיסת הצדקה המשתקפת מן המעשה במסכת 
שנתן דינר לעני אחד בשנות בצורת, גורש  ,אבות דרבי נתן בדבר חסיד אנונימי

מביתו והלך ולן בבית הקברות. כיום אין כמעט עוררין על כך שמסכת אבות 
-דרבי נתן )להלן אדר"ן(, כפי שהיא מצויה בידינו בכל נוסחיה, היא לקט בתר

אמוראי. אף על פי כן יש חוקרים הסבורים שאפשר לזהות במסכת זו גרעין 
אפשר למצוא בה מידע היסטורי אמין על ימי  , להערכתם,ןספרותי קדום, ועל כ

הדיון להלן נועד  1בית שני ותקופת המשנה, ולהפיק ממנה מידע היסטורי אמין.
 
 .נושלמדתי ממ ובהוקרה עמוקה על תורה בתודהז"ל לפרופ' אריה כשר מאמר זה מוקדש  *

 תודות רבות לאבי מורי ישראל בן שלום, שקרא את המאמר והעיר הערות חשובות. **
מד; –, ניו יורק תש"י, עמ' מבהפרושים ואנשי כנסת הגדולהא"א פינקלשטיין,  :עיינו למשל  1

לח; מ"ד הר, –עמ' לב ,0521יורק תשי"א -יונ, מבוא למסכתות אבות ואבות דרבי נתןהנ"ל, 
–5רושלים תשל"ז, עמ' י דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות,"מי היו הבייתוסים", 

01 ;J. Goldin, The Fathers according to Rabbi Nathan, New Haven 1955, pp. xx;A. 

J. Saldarini, The Father according to Rabbi Nathan (Version B), Leiden 1975, pp. 

85–86 ;J. le Moyne, Les Sadducéen, Paris, 1972, pp 113–119; J. Neusner, A Life of 

Yohanan B. Zakkai, Leiden 1970, pp. 147–155 . ,רבי יהודה לאחרונה, א' אופנהיימר
להפקת  ,כמעט בלא היסוס ,, הנשען על אבות דרבי נתן011–012 , עמ'5117, ירושלים הנשיא

הנוגע ליחסי הנהגת החכמים עם החסידים בתקופת המשנה. לעומת  ,מידע היסטורי חשוב
, חוקרים רבים עמדו על זמנה המאוחר של המסכת, ומכאן על הבעייתיות של הפקת מידע אתז

, וינה תרמ"ז )מהדורת צילום, ניו יורק אבות דרבי נתןהיסטורי אמין ממנה. עיינו: ש"ז שכטר, 
, תל הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטוריתתש"ה(, פרק ז במבוא; י"ל צונץ וח' אלבק, 

; י' אפרון, "מלכות חשמונאי ושמעון בן שטח", עבודת דוקטור, 25–20, עמ' 0571אביב 
כוכבא לאור -; הנ"ל, "מלחמת בר051–055, עמ' 0510 האוניברסיטה העברית בירושלים

מרד  הארצישראלית כנגד הבבלית", א' אופנהיימר וא' רפפורט )עורכים(,-המסורת התלמודית
. אמיל שירר שולל שלילה 015–57' ירושלים תשמ"ד, עמ כוכבא: מחקרים חדשים,-בר

 E. Shürer, The History of the Jewish People inמוחלטת את ערכה ההיסטורי של המסכת, 

the Age of Jesus Christ, A New English Version, Revised and Edited by G. Vermes, 

F. Millar and M. Black, Edinburgh 1979, II, pp. 404–407עיונים מ' קיסטר,  :נו. כן עיי
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המסופר באדר"ן את גישתם של חסידים במתן צדקה, וכן את יחסם  לבחון לאור
 עניים מקבלי הצדקה.פי לכואת יחס החברה שבה הם חיים 

מסורות מספרות על נתינת צדקה בשעור מרובה של שמואל ספראי כתב: "
הוא שהדוגמאות מאחת , הוא המובא באדר"ן ,המעשה דלעילוחסידים", 

ספראי לא שם לב שהברייתא סותרת במפגיע אורחות חסידים וחסידות,  2מביא.
הנוקטים בעצמם מידות של לפנים משורת הדין במתן צדקה רדיקלית, שנועדה 

וכך מצינו באדר"ן נוסח א, פרק ג )מהדורת שכטר,  3די.לתיקון עולם במלכות ש
 (:07–02עמ' 

רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונה שוב ולך 
וזרע ברביעה שנייה שמא ירד ברד לעולם וילכדו ראשונים ויתקיימו 
אחרונים כי אינך יודע איזה יכשר הזה או הזה ]...[ שנאמר בבוקר זרע 

רב אל תנח ידך )קהלת יא ו( אם בכרת וזרעת ברביעה ראשונה זרעך ולע
ושניה שוב לך וזרע ברביעה שלישית שמא יבוא שדפון לעולם וישדפו 

[ ...] ראשונות ויתקיימו אחרונות כי אינך יודע איזה יכשר הזה או הזה
הוא היה [ ...] רבי יהושע אומר[ ...] שנאמר בבוקר זרע את זרעך וגו'

אומר אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר לפניך ערבית תן לו כי 
אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהם כאחד טובים שנאמר 
"בבוקר זרע את זרעך" )קהלת יא ו( מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני 
אחד בשני בצורת הקניטתו אשתו הלך ולן בבית הקברות ושמע שתי 

פרות זו עם זו ואומרת חדא לחברתה חברתי בואי ונשוט רוחות שמס
בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם. אמרה לה, חברתי איני יכולה 
לצאת מפני שקבורה אני במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת 
שומעת אמרי לי. הלכה ובאתה אצלה אמרה לה חברתה כלום שמעת 

אמרה לה שמעתי שכל הזורע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. 
ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו. הלך הוא וזרע ברביעה שנייה. של כל 

 
. לשיטתו של קיסטר, ביסודם 7, ירושלים תשנ"ח, עמ' באבות דר' נתן: נוסח, עריכה ופרשנות

של נוסחי אדר"ן עומד מקור קדום, והוא מנסה לשחזר אותו. לדעתי העלו מאמציו חרס, וספק 
דברי אם אפשר לשחזר נוסח קדום על סמך הנוסחים הערוכים המצויים בידינו, שיש להם ל

"היסטוריה ארוכה של התהוות, מה גם שבצורתה שלפנינו המסורת של הנוסח  :קיסטר עצמו
 .(7)שם, עמ'  החיבור שכבה אחר שכבה"היא מאוחרת ואין אפשרות לחשוף את שכבותיו של 

, ב, בימי הבית ובימי המשנהראו ש' ספראי, "משנת חסידים בספרות התנאית", הנ"ל,   2
 .215 ירושלים תשנ"ו, עמ'

 ראו בדיון להלן.  3
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העולם ברד לקה אותה ושלו לא לקה. לשנה אחרת הלך ולן בבית 
הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו ואומרת אחת לחברתה 
בואי נשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם. אמרה לה חברתי 
]לא כך אמרתי לך[ איני יכולה לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של 
קנים אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה ובאתה אצלה 
אמרה לה כלום שמעת מאחורי הפרגוד. ]אמרה לה[ שמעתי שכל הזורע 
ברביעה שניה שדפון מלקה אותו. הלך וזרע ברביעה ראשונה. בא 

ף ושלו לא נשדף. אמרה לו אשתו שדפון לעולם של כל העולם נשד
מפני מה פורענות שבא לעולם של כל העולם לקה ונשדף ושלך לא לקה 
ולא נשדף. ספר לה כל המעשה. לימים נפלה קטטה בין אשתו של אותו 
חסיד לבין אמה של ]אותה[ ריבה אמרה לה לכי ]ואראך[ בתך שהיא 

ות ושמע קבורה במחצלת של קנים. לשנה אחרת הלך ולן בבית הקבר
אותן שתי רוחות שמספרות זו את זו. אמרה לה חברתי בואי ונשוט 
בעולם ונשמע מה אומרים אחרי הפרגוד. אמרה לה חברתי הניחי לי 

 דברים שבינך לביני כבר נשמעו בין החיים.

הסיפור מוזר הן מצד תוכנו הרעיוני הן מצד עיצובו הספרותי. זהו סיפור 
ִנקלע אל בית ובשל כך בשל מתן צדקה רב עם אשתו בחסיד אנונימי ש

לראות ברכה לבדו הקברות. בשל האזנה לשיחתן של רוחות רפאים זוכה הוא 
העולם לוקה. התפאורה המשונה  בעוד כל ,כלל לשתף אחריםבעמלו בלי 

האזין החסיד לשיחה שלא נועדה לו. הרוחות  בוש 4מעוצבת בבית הקברות,
שמעבר לזה, מגלות לו את הנעשה מעבר הבאות ויוצאות בעולם שבזה ובעולם 

לפרגוד מבלי שידעו שהוא שותף לסודן, וכך זוכה החסיד לבדו להצלחה 
ברכה בעמלו. הצלחה זו באה לו באקראי, והוא מנצלה בשנים לחומרית ו

הבאות כדי להפיק רווח חומרי מן ההאזנה לשיחת הרוחות השטות בעולם. 
אימּה של הרוח הקבורה במחצלת סודו לאשתו ומשם ל כשהוא מגלה אתאבל 

קטעת הצלחתו, שבאה לו כתגמול על מעשה החסד שעשה. תמונה זו נהקנים, 
חסידים כפי שהן השל את דמותם חסידות והאינה הולמת כלל את דמות 

 
למשל בספרות חז"ל יש הסתייגות ברורה מלינה בבתי קברות לנוכח תופעה מוכרת. עיינו   4

תוספתא, תרומות א ג; ירושלמי, תרומות פ"א ה"א, מ ע"ב; גיטין פ"ז ה"א, מח ע"ג; בבלי, 
הראשונים, כגון מהרש"א  סנהדרין סה ע"ב. הסתייגות זו מוצאת לה הד בדברי הפרשנות של

 על בבלי, ברכות יח ע"ב.
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כפי שהן מוכרות וידועות ו 5ישראלית,-מצטיירות בספרות התלמוד הארץ
של ל החסידות הבבלית ופי שתמונת עולמה ש-על-תקופת אמוראי בבל, אףמ

חסידיה שונה לא מעט מתמונת העולם החסידי המעוצבת בספרות התלמוד 
 6ישראלית.-הארץ

 מבנה הדרשהא. 

: "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך 1הדרשה לעיל מיוסדת על קהלת יא 
כי אינך יודע אי זה יכשר הזה או זה ואם שניהם כאחד טובים". כדי שנשכיל 

השימוש שעשה מסדר הדרשה באדר"ן בדרשות קדומות שעמדו לעמוד על 
אשווה תחילה את הדרשה שכאן  ,שמהן שזר את הדרשה המורכבת שלו ,לפניו

-בראשית רבא סא, ג, מהדורת תיאודור :לדרשות מקבילות ממקורות קדומים
 :תנחומא, חיי שרה מג ב ;קהלת רבא יא, ו ,111–125אלבק, עמ' 

 )א(
 תנחומא קהלת רבא ית רבאבראש אדר"ן נוסח א

רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר אם 
בכרת וזרעת ברביעה ראשונה שוב 

לך וזרע ברביעה שנייה שמא ירד ברד 
לעולם וילכדו ראשונים ויתקיימו 
אחרונים כי אינך יודע איזה יכשר 

הזה או זה או שניהם נתקיימו בידך 
והם שניהם כאחת טובים שנאמר 

ולערב אל תנח בבוקר זרע את זרעך 
ידך אם בכרת ברביעה ראשונה ושניה 

שוב לך וזרע ברביעה שלישית שמא 
יבא שדפון לעולם וישרפו ראשונות 

ויתקיימו אחרונות כי אינך יודע איזה 
יכשר הזה או שניהם כאחד טובים 

 .שנאמר בבקר זרע את זרעך וגו'

ר' אליעזר ור' 
יהושע ר' אליעזר 

א' אם זרעת בבכיר 
שאין זרע באפיל 

את יודע איזה 
מהם בידך מתקיים 

אם של בכיר אם 
אפיל כי אינך  של

יודע איזה יכשר 
הזה או זה ואם 

שניהם כאחד 
 טובים

רבי אליעזר ורבי 
יהושע רבי אליעזר 

אומר אם זרעת 
בבכיר זרע באפיל 

שאין את יודע 
איזה מתקים לך 
אם הבכיר ואם 
האפיל כי אינך 

יודע איזה יכשר 
 הזה או הזה

זרע את  בבקר
זרעך ולערב אל 

תנח ידך ר"א 
אומר בזרעים 

הכתוב מדבר אמר 
שלמה אם זרעת 

ביורה אל תעמוד 
במלקוש שנאמר 

ולערב אל תנח 
ידך. למה כי אינך 

 .יודע וגו'

 
ראו משנה, אבות ה י, מידות חסידות בקניינים; ירושלמי, בבא מציעא פ"ב ה"ה, נו ע"א; פאה   5

 פ"א ה"א, טו ע"ב; ולהלן הדיון ודוגמאות בגוף הטקסט.
ע"א; בבא לג ע"א; קידושין פא –כה ע"א; ברכות לב ע"ב–ראו בבלי, תענית ח ע"א; כג ע"ב  6

מציעא ע ע"א; בבא בתרא ז ע"ב; קכא ע"א; שבת קכ ע"א; סנהדרין כב ע"א; כריתות ו ע"ב; 
שלום, "סוגיות היסטוריות נבחרות במסכת אדר"ן", עבודת -מ' בן :כתובות סז ע"ב. וכן עיינו

, שבו נשוב . וראו ביתר פרוט בדיון להלן51–15אביב, תשמ"ז, עמ'  גמר, אוניברסיטת תל
גם בברייתא שבתלמוד בבלי, ברכות יח ע"ב, המקבילה לברייתא שבאדר"ן, שלפנינו,  לעיין

 וסותרת ברוחה את שנאמר ומובא בשם אמוראים בבבל במקורות שאותם ציטטנו לעיל.
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 )ב(

 תנחומא קהלת רבא בראשית רבא אדר"ן נוסח א

רבי ישמעאל אומר אם 
למדת תורה בילדותך אל 
תאמר איני לומד בזקנותי 

למוד תורה כי אינך  אלא
יודע איזה יכשר. אם למדת 

תורה בשעת העושר אל 
תשב לך בשעת העוני. אם 
למדת תורה בשעת שביעה 

אל תשב לך בשעת רעבה 
אם למדת תורה בשעת 

הריוח אל תשב לך בשעת 
הדחק לפי שטוב לו לאדם 

דבר אחד בצער ממאה 
בריוח שנאמר בבקר זרע 
את זרעך ולערב אל תנח 

יבא אומר ]אם[ ידך רבי עק
למדת תורה בילדותך למוד 

תורה בזקנותך אל תאמר 
איני למד תורה בזקנותי כי 

אינך יודע איזה יכשר אם 
שניהם יתקיימו בידך או 

שניהם כאחת טובים 
שנאמר בבקר זרע את זרעך. 

רבי מאיר אומר אם למדת 
מרב אחד אל תאמר דיי 

אלא לך אצל חכם ]אחר[ 
ולמוד תורה ואל תלך אצל 

כל אלא למי שהוא קרוב ה
לך מתחלה שנאמר שתה 

מים מבורך ונוזלים מתוך 
בארך חובה הוא לאדם 

שישמש ]ארבעה[ תלמידי 
שנאמר אשרי [ ...] חכמים

אדם שומע לי לשקוד על 
דלתותי יום יום לשמור 

 .מזוזות פתחי

ר' ישמעאל ור' 
עקיבה ר' ישמעאל א' 

אם למדת תורה 
בנערותך למוד תורה 

אתה  בזקנותך שאי
יודע אי זה מהם 

מתקיים הזה או הזה 
ואם שניהם כאחד 

טובים, ר' עקיבה א' 
אם העמדת תלמידים 

בנערותך העמד 
תלמידים בזקנותך 

שאין אתה יודע אי זה 
מהם הקב"ה מכתב 

עליך הזה או הזה 
ואם שניהם כאחד 
טובים, שנים עשר 

אלף זוגות תלמידים 
היו לו לר' עקיבה 

מגבת ועד 
ולהון אנטיפטריס וכ

מתו בפרק אחד למה 
שהיתה עיניהם צרה 

אילו באילו ובסוף 
 וגו'.העמיד שבעה 

רבי ישמעאל ורבי 
עקיבא רבי 

ישמעאל אומר אם 
למדת תורה 

בנערותך למד 
בזקנותך שאין אתה 

יודע אי זו תורה 
מתקימת אם של 
נערותך אם של 

זקנותך ואם שניהם 
ורבי  כאחד טובים

עקיבא אומר שנים 
עשר אלפים 

למידים היו לי ת
מגבת ועד 

אנטיפטריס וכלן 
מתו בחיי בין 

עצרת לפסח ובסוף 
העמידו לי שבעה 

ואלו הן רבי יהודה 
ורבי נחמיה ורבי 

מאיר ורבי יוסי 
ורבי שמעון בן 

יוחאי ורבי אליעזר 
בנו של רבי יוסי 

הגלילי ורבי יוחנן 
הסנדלר אמר להם 
הראשונים לא מתו 
אלא מפני שהיתה 

ורה עיניהם צרה בת
זה לזה אתם אל 

תהיו כן מיד עמדו 
ומלאו כל הארץ 

 .תורה

רבי עקיבא אומר 
בבקר זרע את זרעך 

אם העמדת 
תלמידים בנערותך 

אל תחדל לך 
מלהעמיד בזקנותך. 
מעשה ברבי עקיבא 

שהיו לו שלוש 
מאות תלמידים 

ומתו בנערותו כלם 
ואלולי שהעמיד 
שבעה תלמידים 
בזקנותו לא היה 

 תלמיד שיהא קורא
 .על שמו
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 )ג(
 תנחומא קהלת רבא בראשית רבא אדר"ן נוסח א

רבי יהושע אומר 
שא אשה בילדותך 

ושא אשה 
בזקנותך הוליד 
ילדים בילדותך 

והוליד בנים 
 וגו'. בזקנותך

ר' דוסתאי ור' ינאי 
בשם ר' שמואל בר 

נחמן אם היו לך בנים 
בנערותך קח לך אשה 
בזקנותך והעמד בנים 
ממי את למד מאבינו 

 וגו'.אברהם 

רבי יהושע אומר נשאת 
אשה בילדותך ומתה תשא 

בזקנותך היו לך בנים 
בילדותך יהיו לך בנים 

בזקנותך שנאמר בבקר זרע 
את זרעך ולערב אל תנח ידך 

ינך יודע איזה יכשר הזה כי א
 .או הזה

דבר אחר בבקר זרע 
את זרעך א"ר יוסי 

אם לקחת אשה 
בבחרותך וילדה 
ומתה קח אשה 

אחרת בזקנותך כי 
 .אינך יודע וגו'

 )ד(
 תנחומא בראשית רבא אדר"ן נוסח א

הוא היה אומר אם נתת פרוטה 
לעני שחרית ובא עני אחר ועמד 
 לפניך ערבית תן לו כי אינך יודע

אם שניהם יתקיימו בידך אם 
שניהם כאחד טובים שנאמר 

 .בבקר זרע את זרעך וגו'

ר' יהושע א' אם בא עני 
אצלך בשחרית תן לו, 

בערבית תן לו שאין אתה 
יודע איזה מהם הקב"ה 

מכתב עליך הזה או הזה ואם 
 וגו'.שניהם כאחד טובים 

רבי יהושע אומר אם בא לפניך 
א בבקר זרע מצוה זרע. ואם יבו

לפניך דבר מצוה בערב אל 
תנח ידך. למה כי אינך יודע 

איזה מהם עומדת לך אם של 
בוקר או של ערב ואם שניהם 

 כאחד טובים.

 )ה(
 בראשית רבא אדר"ן נוסח א

 בבלי, ברכות יח ע"ב וגו'. מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני אחד בשני בצורת

הלוח לעיל ממחיש לנו שהדרשה באדר"ן היא לקט ממקורות תלמודיים 
סדר הדרשות  7שעמדו לפני הדרשן, שיצר דרשה מורחבת ומדוללת.אחדים 

לפסוק שּונה באדר"ן בהשוואה לסדרן במקורות שעמדו לפניו, וכך גם שמות 
מורכבת מארבע  ,המונחת לפנינו ,מוסרי הדרשות. הדרשה לפסוק מקהלת יא ו

 המשתלשלות זו מזו ויוצרות מעין סוגיה מדרשית: ,ותדרש
הצורך לזרוע ברביעה ראשונה, שנייה ושלישית שמא יבוא שידפון וכו'  )א(

דרשה זו מופיעה באדר"ן בשם האמוראים רבי דוסתאי בשם רבי ינאי,  –
ואמוראים אלה דורשים במדרש בראשית רבא את הדרשה הנוגעת לנישואין 

 
, דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדותעיינו: י' פרנקל, "מסורת הטקסט של סיפורי האגדה",   7

ישראלית והבבלית הן -פרנקל קובע: )א( מסורות האגדה הארץ .15–12 ירושלים תשמ"א, עמ'
תלמודית מתערבבות שתי המסורות לכלל מסורת -מסורות נפרדות; )ב( בתקופה הבתר

היד; )ג( בתקופה -משותפת, הנארגת בקובצי אגדה שונים, ודברים אלה משתקפים בכתבי
משום שבחיבור אחד כדלדלים הסיפורים במשמעות של דלילות ודלות יתלמודית מ-הבתר

 מלאכותי של מסורות סיפוריות ממקורות שונים אובד המתאם ההכרחי בין צורה לתוכן.



בן שלוםמנח  ם 

550 

העמדת צאצאים בהתאם. לעומת זאת ליבתה של דרשת למוקדמים ומאוחרים ו
'הרביעה' נמסרת בבראשית רבה ובקהלת רבה בשם התנאים ר' יהושע ור' 

 אליעזר.
כאן מרחיב אדר"ן במידה רבה את  –דרשה בדבר העמדת תלמידים  (ב)

הדרשות שעמדו לפניו. הוא מוסיף ומפרט את חיובו של לימוד התורה בעוני 
השובע ובשעת הרעב, בשעת הרווח ובשעת הדחק. יש כאן ובעושר, בשעת 

 מעין המחשה של לימוד התורה בעושר כנגד העוני, והיא נסמכת על תובנות
. אל הדרשות האלה נוספה דרשה בשמו של רבי מאיר על הצורך ללמוד אחדות

אצל כמה מורי הוראה, ולעשות לך רב שיהיה קרוב למידותיך ולהשקפת 
א עיבוד חופשי של דרשות אמוראים בתלמוד הבבלי עולמך. דרשה זו הי

)עבודה זרה יט ע"א( הנוגעות ללימוד תורה. הדרשן של אדר"ן צירף באופן 
 חופשי רכיבים מדרשות האמוראים שם. למשל:

)משלי ה  "שתה מים מבורך וכתיב ונוזלים מתוך בארך"עולא רמי כתיב 
י ר' ינאי כעץ שתול אמרי דב "והיה כעץ שתול על פלגי מים[ "...] (02

ולא כעץ נטוע; כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה 
לעולם. אמר להו רב חסדא לרבנן, בעינא דאימא לכו מלתא ומסתפינא 

כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה  8דשבקיתו לי ואזליתו.
 לעולם, שבקוהו ואזל קמיה דרבא.

סת על תובנות הלימוד של הבבלי ועל ניכר אפוא שהדרשה באדר"ן מבוס
מעשה שאירע ברב חסדא, שעזב את רבותיו הראשונים והלך ללמוד אצל רבא 

המסדר באדר"ן את הסיפור הנוגע -)צ"ל רבה(. ועם זאת השמיט הדרשן
סיפור שבא להמחיש את מדרש הכתוב המצריך להעמיד הלתלמידי רבי עקיבא, 

שאין לדעת מי מהם יכשר וכו'. זוהי  תלמידים בגיל צעיר ובזקנה כאחד משום
  9ישראליים ובבליים כאחד.-אפוא דרשה מאוחרת, הנשענת על מקורות ארץ

באדר"ן נמסרת  –הדרשה בדבר העמדת צאצאים בנעורים ובזקנה  (ג)
הדרשה בשמו של רבי יהושע, בדומה לקהלת רבה, ואילו בבראשית רבה 

 
תרגום: "אמר להם רב חסדא לרבנים )תלמידיו, תלמידי הישיבה( מבקש אני לומר לכם דבר   8

ומפחד אני שתעזבוני ותלכו ללמוד אצל רב אחר. כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן 
ה לעולם. הניחוהו )עזבו אותו( והלכו )ללמוד( לפני רבא" )וצ"ל רבה( משום שרבא ברכ

 תלמידו של רב חסדא היה.
, הערה כב: "עיקרה של כל פיסקא זאת היא רק מפני 01עיינו: ש"ז שכטר, אדר"ן נו"א, עמ'   9

 העמדת תלמידים וכל השאר הוא רק אגב גררא וגררא דגררא".
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רבי שמואל בר נחמן. באדר"ן  הדרשה נמסרת בשם רבי דוסתאי ורבי ינאי בשם
 לר' יהושע התנא מדור יבנה.ישראלים -ארץמייחסים דרשות של אמוראים 

המעשה בחסיד אחד שנתן פרוטה לעני  –מתן צדקה לעני בוקר וערב  (ד)
לפתח, להמחיש ולהעשיר את המסכת המדרשית  נועדוהלך ולן בבית הקברות 

צורך ליתן צדקה לעני קשורות בהשלפנינו ולטעת בלב הקורא תובנות מיוחדות 
-ערב ובוקר. מעשה זה מצוי באדר"ן ואינו מצוי במדרשי האגדה הארץ

ישראליים. קרוב לוודאי שמסדר המסכת לקח את המעשה מן התלמוד הבבלי 
 10)ברכות יח ע"ב( וארג אותו אל תוך המסכת המדרשית שלו.

והשתלשל מהאמור עד כה עולה, שהסיפור באדר"ן בדבר מתן צדקה נשזר 
הדרשן ארג את שתי הדרשות  1.11אגב גררא מן הדרשה על הפסוק בקהלת יא 

ד בלוח המשווה לעיל( -ישראליים )א ו-המקוריות ממדרשי האגדה הארץ
והשתמש בחומרים שלהן בסיפור החסיד שנתן פרוטה לעני )בבלי ברכות יח 

שאינו  הסיפור באדר"ן שווה לזה שבבבלי חוץ מהציון "בערב ר"ה", 12ע"ב(.
אפשר להציע שאת הברייתא דנן מצא בעל אדר"ן )נוסח א(  13מצוי באדר"ן.

טיפוס קדום לאדר"ן, משום שבבבלי מוצע -במקור אחר, אולי בנוסח אב
הסיפור כברייתא. ואולם לשיטתי הצעה זו פסולה מיסודה משום שאין 
באפשרותנו לשחזר את אותו נוסח 'קדום' כביכול, שאינו מצוי בכתובים 

נוסף על כך, צורת הברייתא ותוכנה עשויים ללמד שזוהי ברייתא  14לשהם.כ
בבלית מאוחרת: הברייתא היא סתמית והוצעה בלשון "והתניא"; אין בה 
שמות של תנאים או של אמוראים, והיא לא הובאה לפני דבריו של תנא או 

 
הקביעה, שמקור שאורג ושוזר למסכת מדרשית מספר מקורות שונים הנחה זו מיוסדת על   10

 ממקומות שונים ומזמני עריכה שונים חזקה עליו שיהיה מאוחר מהם וישען עליהם.
דרכי עיצובה הטקסטואלית ועריכתה של מסכת אדר"ן  ,לשאלת הזיקה בין נוסח א לנוסח ב  11

. קיסטר מצביע על 011, 025–021, 05–01 מ' קיסטר, עיונים באבות דר' נתן, עמ' :עיינו
 תניינותו של נוסח א לעומת מקורות תנאיים קדומים.

 , הערה נ.07, עמ' (0)לעיל הערה  שכטר, אבות דרבי נתןש"ז  :עיינו  12
על עצם הסיפור התפלא כבר המהרש"א, חידושי אגדות לבבלי יח ע"ב, ונדחק לתרץ: "כבר   13

"ב; תמורה טו ע"ב( דכל חסיד אחד הוא ר"י בר אלעאי נתקשה מזה בעל עין יעקב )ב"ק קג ע
או רבי יהודה בן בבא ואיך יעלה על הדעת שחסידים כאלו ילכו בלילה בר"ה ביחידות לבית 

בודאי הנכון כדברי הריטב"א שדבר זה היה בחלום".  [...] הקברות ללון שם במקום טומאה
ה. בספר חסידים, סימן תנ"ב, כלומר, חסיד אמתי אינו לן בבית הקברות בליל ראש השנ

 המעשה אירע בליל הושענא רבא.
, תל אביב תשס"ח, חסידות וחסידים בתקופת בית שני ובתקופת המשנהשלום, -עיינו: מ' בן  14

 .151–150עמ' 
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 בתוכנה הרעיוני ובלקחי הסיפור היא סותרת את כל הידוע והמקובל 15אמורא;
 גם סגנונה ולשונה העבריים  16בנוגע לחסידים ולחסידות בתלמוד הבבלי;

בסיפור אגדה בתלמוד הבבלי, בלא כל מקבילה במקורות תנאים אחרים, 
נשאלת אפוא השאלה: איזו 17מעלים על הדעת שזוהי ברייתא בבלית מאוחרת.

 חסידות משתקפת מן הסיפור המשונה, והאם מתאים הסיפור למידות החסידיות
ישראל? בדיונה בסיפור האמור )בגרסתו בבבלי, -של מתן צדקה בבבל ובארץ

 ברכות יח ע"ב( כתבה עפרה מאיר:

בסמוך להגדרת הדמות כחסיד, שמשמעותו החיובית רחבה ומקפת, 
נתן דינר לעני בערב "מציג המספר את המעשה המוחשי של חסידותו: 

וגובה הסכום  . דינר הוא סכום גבוה לצדקה"ראש השנה בשני בצורת
עוד מעוצם לנוכח ציון הזמן: שנות בצורת החמירו את מצב העני 

כפי  – שמעטו את נותני הצדקה והקטינו את אפשרותו של החסיד עצמו
לתת את הדינר, שאולי היה  – שמתברר בהמשך הוא התפרנס מחקלאות

אפילו פרוטתו האחרונה )על פי דברי המהרש"א שם: "אותו דינר שהיה 
לעני אחר ולא נשאר לו כלום"(. על רקע שנות הבצורת הדיוק לו נתן 

מבליט את היותו של החסיד אדם  –ערב ראש השנה  –בציון היום 
שבשבילו מתן צדקה לעני הוא הראוי לאופיו הטעון של היום: 

 18החגיגיות מזה וחשבון הנפש מזה".

 
. הברייתא 52ואילך, ובייחוד עמ'  05, תל אביב תשכ"ט, עמ' מבוא לתלמודיםעיינו: ח' אלבק,   15

שלנו אינה עונה לכללים שהציב אלבק ללשון ההצעה: "והתניא". כן עיינו: י"נ אפשטיין, 
 .512, ירושלים תש"ס, עמ' מבוא לנוסח המשנה"הטרמינולוגיה של הציטטין", 

חלופין בנוסחים אחרים, פרוטה לעני, . יש להוסיף, שגם מתן דינר לעני או ל6ראו לעיל, הערה   16
אינו משקף מנהג חסידים בתלמוד הבבלי, אלא את מטבע הלשון הנפוץ, המקובל והשגרתי 

שלום, "סוגיות -בן :שיעור הצדקה הנורמטיבי הניתן לעני. עיינובעבור הנקוט בתלמוד הבבלי 
"א )הנזכר לעיל, ; מהרש075, הערה 75, עמ' (1)לעיל, הערה  היסטוריות נבחרות באדר"ן"

( מוסיף שם וגורס, שעיקר העניין הוא שהחסיד הנ"ל בחלומו המיוחד נזהר במעשיו 02הערה 
כדי שֵיצא מעוניו בזכות הקפדתו במתן צדקה. ואולם גם הוא לא שם לב ללקח המרכזי של 
הסיפור המוזר, שבו החסיד לבדו נהנה מדברי הרוחות בבית הקברות, ואינו חולק אותם עם 

 ים. מכאן ברור שהסיפור סותר הלכות חסידים, וראו להלן בדיון.אחר
מ' מורשת, " הברייתות העבריות בבבלי אינן לשון חכמים", חלק א, ספר זכרון לחנוך  :עיינו  17

; 201–572, עמ' דגן תשל"-ילון, בעריכת יחזקאל קוטשר, שאול ליברמן, מנחם צבי קדרי, רמת
העבריות בבבלי ובירושלמי", ערכי המילון החדש לספרות "נוספות ללשונן של הברייתות 

 .12–20חז"ל, ב, בעריכת מ"צ קדרי, רמת גן תשל"ד, עמ' 
ע' מאיר, "סיפורי האגדה בהקשרים ספרותיים כתופעה מקבילה למצבי היגוד משתנים: סיפור   18

–50עמ' )תשנ"ד(,  יד–מחקרי ירושלים לפולקלור יהודי יגהחסיד והרוחות בבית הקברות", 
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 על דבריה יש להשיב:
תן לעני "היה אולי פרוטתו אין בסיפור עצמו ולו רמז קל שהדינר שני )א(

סבים על זיהוי חסיד אחד כרבי יהודה בר עילאי נהאחרונה"; דברי המהרש"א 
-פי אמות-או רבי יהודה בן בבא, ולדמויות אלה הוא מייחס מידות חסידות על

 ומכאן השערתו. ,מידה חסידיות רדיקליות
תן צדקה הביטוי "דינר לעני בשני בצורת" הוא מטבע לשון טיפולוגי למ )ב(

לעני בבבל, ופעמים שהדינר מתחלף ב"פרוטה לעני", והביטוי מהווה מארג 
ואולם מתן דינר לעני אינו  19אקלקטי של מונחים רווחים הנלווים למתן צדקה.

בשום פנים ואופן מתן צדקה של חסיד, אלא שיעור קבוע למתן צדקה, 
ם מטבע הלשון והחסידים המובהקים, גם בסיפורי הבבלי, נתנו הרבה יותר. ג

לא מתן  –"בשני בצורת" נארג כאן כדי להסביר ולמתן את מתן הצדקה, לאמור 
צדקה בלא כל תנאי כפי שעשה מונבז המלך לפי גרסת הירושלמי, פאה פ"א 
ה"א, טו ע"א, אלא כפי שמצוי בגרסאות המקבילות בתוספתא, פאה ד יח, 

צירוף: "בשני בצורת" שם נוסף לאותו הסיפור ה 20ובבבלי, בבא בתרא יא ע"א.
 בצורת.באת מעשה הצדקה  תלותכדי ל

-טיפוס חוזר לרובד סיפורי בבלי )על-המריבה בין האיש לאשתו כאב )ג(
רוב הרובד המאוחר(, הוא חלק קבוע מתרכובת סיפורית בבלית שבה -פי

בניתוח היפה של  21קטנונית ורעה. ,ארצית ,יתסדמות טיפו האישה מייצגת

 
-. מאיר מביאה את הסתייגותם של חז"ל במקורות ארץ52. ראו בייחוד דבריה בעמ' 57

(, אבל קובעת: "ספק אם ההמשך מצדיק את פירוש 51ישראליים ובבליים כאחד )שם, עמ' 
הלינה בבית הקברות כמעשה שלילי. לא זו בלבד שאין רמז להסתייגות אלא תפקידו העיקרי 

צוקתו של החסיד: מעשה חסידותו ערער את שלום הבית וההליכה הוא להבליט את גודל מ
לבית הקברות מטונימית למתח שבין דבקותו במצווה, המתעלמת מצורכי העולם הזה, לבין 

בית הקברות הוא בבחינת פרוזדור לעולם הבא".  [...] תגובת אשתו ומעייניה בעולם הזה בלבד
 י הרוחות בבית הקברות.היא קובעת שהחסיד שנתן דינר לעני תוגמל ביד

פרוטה מתחלפת בדינר כמטבע קבוע למתן צדקה, וכאן הדינר הוא לכאורה מעשה רב ביחס   19
בבלי, תענית כב ע"ב, חילופי נוסחאות, מהדורת מלטר, המעשה באבא  :לפרוטה. עיינו למשל

א בתרא חלקיה וכו'; שם, כתובות סז ע"ב, הסיפור במר עוקבא, שנתן בסתר יום יום לעני; בב
ט ע"ב; י ע"א. ייתכן שרמז למעשה רב הוא ההבדל המתקיים במחלוקת בית שמאי ובית הלל 

 בדין קידושי האישה. משנה, קידושין א א; עדויות ד ז.
ובכמה דפוסים ישנים הנוסח "בשני )שנות( בצורת" אינו מופיע.  52יד מינכן -ואולם בכתב  20

זה נוצר כדי להצדיק מעשי חסידים שנעשו  עיינו דקדוקי סופרים על אתר. אפשר שנוסח
לכאורה בניגוד לתקנות יבנה ואושה, שקצבו את מתן הצדקה לכדי חומש מן הנכסים ולא 

 ירושלמי, פאה פ"א ה"א, טו ע"ב; וכן עלי תמר, על המקום שבנידון. :יותר. עיינו
דמותה של אשתו וכן  סיפורי רבי חנינא בן דוסא ואשתו בבבלי, תענית כג ואילך.בעיינו למשל   21

המייצגת את ההפך  ,של השכנה הרעה והקטנונית, ולעומתן דמות אשתו של אבא חלקיה
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לקח האמתי שלו, שהחסיד לבדו נהנה את הלבה  ליר אהסיפור לא שמה מא
משקף תרכובת אקלקטית  הסיפורשאת כך בתמורה למעשה הצדקה שלו, וכן 

ומאוחרת של מנהגי הצדקה השגורים בבבל, ולא את מנהגי חסידות כפי שהיא 
נתפסה בבבל עצמה ברבדים קדומים יותר. גם דמות העוני והעניים משתקפת 
כפי שהם נתפסים ברבדים מאוחרים של ספרות התלמוד הבבלי, כפי שנראה 

 להלן.

 מידות חסידות של מתן צדקה ב.

  ישראליים-רות ארץמקו( 0)
 ירושלמי, פאה פ"א ה"א, טו ע"ב:

מונבז המלך עמד ובזבז את כל נכסיו לעניים. שלחו לו קרוביו ואמרו 
לו. אבותיך הוסיפו על שלהן ועל של אבותיהן ואתה ביזבזתה את שלך 
ואת שלאבותיך. אמ' להן כל שכן. אבותיי גנזו בארץ ואני גנזתי 

וצדק משמיים נשקף". )תהלים פה יב( בשמיים. שנ' "אמת מארץ תצמח 
אבותיי גנזו אוצרות שאין עושים פירות. ואני גנזתי אוצרות שהן עושים 
פירות. שנ' "אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו". )ישעיה ג י( 
אבותיי כנסו במקום שהיד שולטת בו. ואני כנסתי במקום שאין היד 

( אבותיי כנסו 02. )תהלים פט שולטת בו. שנ' "צדק ומשפט מכון כסאו"
לאחרים ואני כנסתי לעולם הבא שנ' "וצדקה תציל ממות" )משלי י 

 22ב(.

הולם את רוח המשנה הראשונה במסכת פאה, את  מעשהו של מונבז
התוספתא שם ואת מדרשי ההלכה של התנאים. הקניינים האמתיים הם קנייני 

משועבד לאלוהים באמת יש חלק בקניין האלוהי, כפי שנאמר להאל בלבד, ורק 
בספרא )מהדורת ויס, דף קח( על הפסוק: "והארץ לא תמכר לצמיתות כי גרים 

"כי גרים ותושבים אתם עמדי דיו לעבד  –( 52ותושבים אתם עמדי" )ויקרא כה 
 

, עמ' (01)לעיל, הערה  שלום, חסידות וחסידים-בן :הגמור. על דמות האישה הרעה עיינו
512–515. 

ות ; ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ברכ11השוו תוספתא, פאה ד יח, מהדורת ליברמן עמ'   22
. בתוספתא הנוסח הוא: "מעשה במונבז המלך שעמד וביזבז אוצרותיו בשני 050תרומות, עמ' 

בצורת", ובתוספתא כי"ע: "שעמד וביזבז כל אוצרותיו לעניים שהיו לו בשני בצורת". והשוו 
, הערה ח. ליברמן מדגיש את 15בבלי, בבא בתרא יא ע"א, ובדקדוקי סופרים על אתר, עמ' 

 ,חי הבבלי והתוספתא ואת ריחוקם מנוסח הירושלמי. עולה מנוסח הירושלמיקרבתם של נוס
 שמונבז המלך חילק את כל נכסיו לעניים בלא קשר לשנת בצורת. שם ומודגש
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להיות כרבו כשתהיו שלי הרי היא שלכם". במעשהו משתעבד מונבז לה' 
סיפורו של מונבז המלך נשזר בסוגיה בירושלמי והוסב על דברי אבא  23לבדו.

שאול, האומר: "אדמה לו מה הוא רחום וחנון אף את תהא רחום וחנון". אם כן 
בעיני מסדרי הירושלמי, מעשיו ובבואתו של מונבז כאן נדמים לבבואת האל 

 מעשיו של מונבז נעשים לשם שמים ובכללי השמים, בניגוד למעשי 24שם.
אבותיו המצייתים לכללים הארציים. מונבז מגיע במעשה גמילות החסד שלו 
למידה הגבוהה ביותר בהלכה הפרושית, שהיא מידת חסידות. בספרות 
התלמודית ואצל יוסף בן מתתיהו נשזרו שמותיהם של מונבז, איזטס ואמו הלני 

 25פי מסורת ההלכה השמותית הקדומה.-קנאי על-במעשה של גיור חסידי
החסידית מתבארת היטב על רקע הלכי הרוח הקנאיים ערב -שתו הקנאיתגי

המרד הגדול ובמרד הגדול עצמו, שנתפס בעיני חוגי הקנאים כמלחמת גאולה, 
פי -שבה אמורים להתבטל כליל הקניינים הארציים. נראה שמונבז נהג על

ההלכה הקנאית המיוחדת לנסיבות זמנו, בעת שתקוות הגאולה הרקיעו שחקים 

 
23
: "את הריבונות על הכול שמר אלוהים לעצמו". 21–20השוו פילון, על עבודת האדמה,   

עיונים בתולדות :  ישראל בעמים ,בער; י'  55–57, עמ' תוספתא כפשוטה בבא קמאליברמן, 
ואילך;  11, עמ' 0522, ירושלים ימי הבית השני ותקופת המשנה, וביסודות ההלכה והאמונה

 .52פירוש הרמבן לויקרא כה 
דברי כריסטוס צויים במהמדרש המבאר את מעשיו של מונבז המלך יש רכיבים וסמלים ב  24

ודאי ממקור יהודי חסידי משותף. בום באים ( וה50–05לתלמידיו בדרשה על ההר )מתי ו, 
ואולם מעשי מונבז נעשים בעולם הזה בהידמות לשמים, בלא תמורה, והם מיועדים להגשמה 

פה -ביהדות הנורמטיבית, ההולכת בדרכי התורה כפי שהם נתפסים בעיני מוסרי התורה שבעל
ת, ומחלק את רכושו בזמן ההוא. כלומר, מונבז המלך נוקט גישה חסידית מהפכנית אקטיבי

כאן ועכשיו לשם שמים. ואילו דברי כריסטוס ותלמידיו נועדו למעטים ולנבחרים, שהם לבדם 
יגיעו למלכות השמים, לעומת האחרים שנידונו לאבדון; שהרי העולם הזה אינו ניתן לתיקון, 

ז,  ;52–55ואילו העולם הבא ייברא מחדש עם הופעתו השנייה של כריסטוס משמים )מתי ו, 
 .027–051, עמ' 5111י' אפרון, ראשית הנצרות ואפוקליפטיקה, תל אביב  :(. עיינו55–02

משנה, יומא ג י; נזיר ג ו; תוספתא, יומא ב ג; סוכה א א; פאה ד יח; מגילה ד ל;  :עיינו  25
ירושלמי, סוכה פ"א ה"א, נא ע"ד; בבלי, בבא בתרא יא ע"א; סוכה ב ע"ב; מנחות לב ע"ב; 

; יוסף בן 115–117אלבק, עמ' -יא, מהדורת תיאודור–נידה יז ע"א; בראשית רבה מו, ט
בית שמאי ומאבק הקנאים ואילך. ראו דיונו של י' בן שלום,  21כ,  קדמוניות היהודיםמתתיהו, 
; י' שיפמן, "גיור בכתבי יוסף בן מתתיהו: איזאטס 017–012, ירושלים תשנ"ד, עמ' נגד רומי

ישראל -יוסף בן מתתיהו: היסטוריון של ארץמחדייב לאור ההלכה", א' רפפורט )עורך(, 
 המשפחה; הנ"ל, "גיורו 512–515שמ"ג, עמ' , ירושלים תבתקופה ההלניסטית והרומית

 L. H. Shifman, "The Conversion of the Royal House of Adiaben in=מחדייב" 

Josephus and Rabbinic Sources", Josephus and Rabbinic Cristianity (edited by L. H. 

Feldman and G. Hata), Detroit 1987, pp. 293-312שלום, חסידות -צל בן. דיון מורחב א
 .050–075, 075–071, עמ' (01)לעיל, הערה  וחסידים
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בקרב התנועה הקנאית, שנשענה על מורשת מרד החשמונאים וספר דניאל. 
בעת ההיא, שבה התקיים מאבק הרה גורל בממלכה האלילית, נקט מונבז המלך 

המידה של העולם המתחדש בגאולתו. שני קרוביו -כלפי עצמו את אמות
 26השתתפו בקרב נגד קסטיוס גאלוס בראשית המרד הגדול, והפליאו בגבורתם.

קופת יבנה, בבית המדרש של רבן גמליאל, עשה רבי ישבב מעשה בת
רדיקלי חסידי של מתן צדקה. וכך מצאנו בירושלמי )פאה פ"א ה"א, טו ע"א(: 
"מעשה בר' ישבב שעמד והחלי]ק[ את כל נכסיו לעניים. שלח לו רבן גמליאל 

המקיים מעשה צדקה  ,והלא אמרו חומש מנכסיו למצוות". לעומת רבי ישבב
ידי של חלוקת כל הונו לעניים, דואג רבן גמליאל לקיים מידות צדקה חס

במציאות, ועל כן חייב הוא להבטיח את ההון שממנו יהיה אפשר להפריש 
מעשהו של רבי ישבב נזכר בדיון אמוראי על תקנות אושה, שהותקנו  27צדקה.

מהמעשה הזה  28לאחר מרד בר כוכבא, ועניינן שיעורי הצדקה שיש להפריש.
 ולות המסקנות האלה:ע

)א( רבי ישבב הלך בדרך החסידות הרדיקלית, הלוחמנית. קרוב לוודאי 
שהתקדים של מונבז, שעמד כמסורת הלכתית חסידית לפניו, היה ידוע לרבים. 
יש להניח שגם עריכת הסיפורים יחדיו באותו הקשר הייתה נהירה היטב למסדר 

שרים ההיסטוריים הירושלמי, שהבין כהלכה את משמעותם ואת ההק
וההלכתיים שלהם. )ב( אפילו אם מדובר במעשי יחידים, נראה שהמגמה הייתה 
קיימת וידועה במסורת ההלכתית של החסידות הקנאית, והייתה נושא לדיון 
הלכתי ולתיקון תקנות ביבנה וגם באושה. )ג( חברה בתנאים נורמליים אינה 

כה חריפה, ועל כן היא חייבת יכולה להשלים עם תופעה של רדיקליות חברתית 
לתקן תקנות מאוזנות שישמרו על כושרה לקיים את מוסדות הצדקה ואת ההון 
הבסיסי שממנו מופרשת הצדקה. סבירה ההנחה שבמציאות מהפכנית של 

 מאבק בממלכה האלילית התחזקו המגמות הרדיקליות במתן צדקה.

 
 ,J. G. C. Anderson :. על מונבז המלך עיינו גם251ב,  מלחמת היהודיםיוסף בן מתתיהו,   26

CAH vol. X, Cambridge 1979 p. 766 ,בראשית המרד הגדול עדיין היה מונבז בחדייב .
לקרוביו שהשתתפו במרד. הירושלמי משקף כאן מציאות וייתכן שמשם נתן הוראות 

היסטורית. עיקרי הדיון לעיל הם מגופי הרצאותיו של אבי מורי ישראל בן שלום, ועל כך 
 נתונה לו תודתי.

אביב תשי"ג,  א, תל ישראל בתקופת המשנה והתלמוד,-תולדות היהודים בארץג' אלון,  :עיינו  27
 .222עמ' 

הירושלמי, מוסר רבי יוסי בי ר' בון את שלבי התפתחותה של ההלכה בדיון שם, בתלמוד   28
הנוגעת לשיעורים של מתן צדקה ממוסדת. באושה חזרו ורעננו את תקנת רבן גמליאל מלפני 

 המרד.
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ה של החסידות המיד-פי אמות-הנה כי כן, בשני מקרים של מתן צדקה על
ישראליים, מעשי חסידות הם מעשים של מתן -הלוחמנית במקורות הארץ

צדקה ללא שיעור, ולא כמו שמסופר על החסיד בדרשה של אדר"ן, שנתן דינר 
)פרוטה לעני(. קבוצה של סיפורי אגדה חסידיים העוסקים בדיני השבת אבדה 

ץ סיפורי האגדה ע"ב. קוב–מצויים בירושלמי, בבא מציעא פ"ב ה"ה, ח ע"א
מיוסד על מידות החסיד במשנה, אבות ה י: "האומר "שלי שלך ושלך שלך 

 חסיד". וכך מצינו שם בסיפור אגדה הנוגע לשמעון בן שטח:

שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא. אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי 
 מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את לעי סוגין. אזלון זבנון ליה חמר
מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי. אתון לגבי אמרין ליה. מן כדון לית 
את לעי תובן. אמ' לון למה. אמרין ליה. זבנינן לך חד חמר מחד סירקיי 
ותלי ביה חדא מרגלי. אמ' לון. וידע בה מרה. אמרין ליה. לא. אמ' לון. 

י ר' איזל חזר. לא כן אמ' רב חונא ביבי בר גוזלון בשם רב. התיבון קמ
אפי' כמאן דמר. גזילו שלגוי אסור. כל עמא מודיי שאבידתו מותרת. מה 
]א[תון סברין שמעון בן שטח ברברון הוה. בעי הוה שמעון בן שטח 

-משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר כל הדין עלמא )חילופי נוסח כתב
 29.יד אסקוריאל(-יד ליידן וכתב

דות. הוא מוותר על הנאה בהשבת האבדה נוהג שמעון בן שטח במידת חסי
ורווחה כלכלית שיכל לזכות בה לו השתמש במרגלית לצרכיו, דבר המשתמע 
מלשון תלמידיו: "מן כדון לית את לעי תובן". בוותרו על אבדת הגוי )המותרת 

בממון, והוא שמביא את  תתלות מוחלט-אימגלה שמעון בן שטח  30פי דין(,-על

 
גרסה תניינית שכבר מפרשת את הסיפור בירושלמי נמצאת בדברים רבה עקב, סימן ג, מהדורת   29

ן בן שטח היה עמל בפשתן. אמרו לו תלמידיו רבי הנח ואנו . תרגום: "שמעו52ליברמן, עמ' 
קונים לך חמור ואין אתה צריך להתייגע כל כך. הלכו וקנו לו חמור אחד מסרקני אחד והיתה 
תלויה בו מרגלית. באו אצלו ואמרו לו, מעתה אין אתה צריך להתייגע כל כך. אמר להם למה? 

תלויה בו מרגלית. אמר להם, וידע בה אדונה?  אמרו קנינו לך חמור אחד מסרקני אחד והיתה
אמרו לו לא. אמר להם, לכו החזירוה. לא כן, אמר רב חונא ביבי בר גוזלון בשם רב; שאלו 
בפני רבי, אפילו כמי שאומר גזילו של עכו"ם אסור, כל העם מודים שאבידתו מותרת. מה אתם 

בן שטח לשמוע ברוך אלוהי  סבורים שמעון בן שטח ברברי היה? )אלא( רוצה היה שמעון
 היהודים יותר מכל שכר שבעולם הזה".

כבדרך אגב נחשפת לפנינו העובדה, שנוסחתו המדויקת של סיפור האגדה שהייתה מונחת   30
לפני בית המדרש האמוראי, כבר הייתה מעוצבת סופית ובמדויק לפני בית דינו של רבי, ושם 

ללמדנו על דרכי העברה כדי דנו במעשה זה בהקשר להיתר שימוש באבדה של גוי. יש בכך 
 סחיהם מבית דין קדום לבית דין שאחריו.פה של גופי דיון ונו-בעל
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ישראל. מעשה החסד של השבת אבדה הגוי לברך שם שמים ומקרבו לאלוהי 
משתקף באגדה העממית, היונקת מגרעין מציאות קדום ומשקפת את דמותן של 
השכבות העממיות בממלכת החשמונאים כפי שהן מצטיירות בספרות 

ישראלית הקדומה. בעצם המעשה משמר שמעון בן שטח את -התלמודית הארץ
מעון בן שטח מייצג את אורחות חייו, המשלבים לימוד תורה עם מלאכה. ש

התמורה שחולל מרד החשמונאים בצביון ההנהגה הרוחנית של האומה, מאחר 
שבני השכבות העממיות היו נושאיה המרכזיים של המרידה. חכמים אלה זיווגו 
תורה עם מלאכה. מנהיגה הרוחני של האומה משלב אפוא בגופו תורה עם 

מון. נופיה הספרותיים של מלאכה ועושה מעשי חסד חסידיים בוויתור על מ
כמו במשנה,  31האגדה שומרים באדיקות על זיקתם למשמעותה הרעיונית.

שעליה מבוסס קובץ סיפורי האגדה בירושלמי, מידת החסיד היא השתחררות 
הדואג לעצמו  ,מהתלות בממון ומכל אנוכיות. מידה זו אינה הולמת את החסיד

-עאל, יתרו ב )מהדורת הורוביץבסיפורנו באדר"ן. במכילתא דרבי ישמ ,בלבד
 ( מצאנו:055רבין, עמ' 

)שמות יח כא(. אנשי חיל אלו עשירים בעלי  [...] ואתה תחזה מכל עם
ממון, יראי אלוהים, אלו שהם יראים את המקום בדין. אנשי אמת אלו 
בעלי הבטחה. שונאי בצע, אלו ששונאים לקבל ממון בדין, דברי ר' 

אנשי חיל אלו הם בעלי הבטחה.  [...] אומר:יהושע. רבי אלעזר המודעי 
יראי אלוהים, אלו שעושין פשרה בדין. אנשי אמת כגון רבי חנינא בן 
דוסא וחבריו. שונאי בצע אלו ששונאים ממון עצמם, ואם ממון עצמם 

 שונאין קל וחומר ממון אחרים.

בדרשה זו דנים רבי יהושע ורבי אלעזר המודעי בתכונות הנדרשות מן 
פי דברי יתרו למשה במקרא. דברי רבי יהושע מיוסדים -ים בני זמנם עלהדיינ

על אדני המציאות ונדרשים כפשוטם, ואילו דברי רבי אלעזר המודעי מיוסדים 
"שונאי בצע" בדרשתו של רבי  32על אדניה של הלכה חסידית אידיאליסטית.

הגדרה אלעזר המודעי הם מי: "ששונאים ממון עצמם קל וחומר ממון אחרים". 
זו היא פירוש מרחיק לכת למידת החסיד בקניינים לאמור: "שלי שלך ושלך 

תלות של הדיין בקנייני החומר עד כדי שנאתם היא המביאה אותו -האישלך". 
להסתלק מכל אבק גזל. אדם המשוחרר כליל מכל תלות בקניינים החומריים 

 
 .022–052, עמ' (01)לעיל, הערה  שלום, חסידות וחסידים-עיינו בהרחבה: בן  31
 .550–517לפירוש מקיף ורחב יותר עיינו: שם, עמ'   32
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אלוהים, ואינו אין סיכוי שידבק בו רבב בדין משום שהוא חופשי באמת לפני 
 33ירא בדין איש זולתי אלוהים.

הנה כי כן במסורת החסידית הקדומה, כפי שהיא משתקפת בספרות 
ישראלית, מדרגת חסידות היא השתחררות מן התלות בקניינים -התלמוד הארץ

וביטול האנוכיות בזיקה לקניין וליחסים עם הזולת. כל המידות הללו נעלמו 
 שנתן דינר לעני והלך ולן בבית הקברות. כלא היו בסיפורנו על החסיד

ים( 5)  מקורות בבלי
בבלי, בבא מציעא ע ע"א: "תנו רבנן קרוב לשכר ורחוק להפסד רשע קרוב 
להפסד ורחוק לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה זו היא מדת כל 
אדם". מכאן שמידת החסיד היא קרוב להפסד ורחוק לשכר וזו אינה מידתו של 

בסיפורנו, ששמע מרוחות והוא לבדו נהנה ממה ששמע מבלי לחלוק  החסיד
זאת עם אחרים. במשנה, שבת טז ג נאמר: "מצילין סל מלא כיכרות אף על פי 
שיש בו מאה סעודות ועיגול של דבילה וחבית של יין ואומרים לאחרים בואו 

קכ והצילו לכם. ואם היו פקחין עושין עמו חשבון אחר השבת". בבבלי, שבת 
 ע"א, המוסב על משנה זו, מצינו:

חשבון מאי עבידתיה מהפקירא קזכו אמר רב חסדא מדת חסידות שנו 
כאן אמר רבא חסידי אגרא דשבתא שקלי אלא אמר רבא הכא בירא 
שמים עסקינן ולא ניחא ליה דליתהני מאחרים ובחנם נמי לא ניחא ליה 

לאו שכר שבת  דליטרח והכי קאמר ואם היו פקחין דידעי דכהאי גוונא
 34הוא עושין עמו חשבון לאחר השבת.

המשנה עוסקת בדינים הכרוכים בהצלת מזון מבית שנפלה בו אש בשבת. לפי 
הדין מותר להציל אף יותר מצורכי השבת עצמה )שהם מזון שלוש סעודות(, 

פי שהוא גדול מאוד; וכן מותר -על-וגם עיגול של דבלה מותר להציל אף
להציל חבית שלמה של יין, ובעל הבית אומר לאחרים בואו והצילו לכם. 

 
עיינו: פירוש הרמב"ן לשמות יח: "וזה ענין ששונאין ממון עצמן שאמר רבי אלעזר המודעי   33

 ".[...] נם בענין הדין אם יבא להם הפסד ממנושלא יחמלו על ממו
אמר רבא וכי נוטלים  [...] תרגום: "חשבון מה מעשיו כאן? והלא מהפקר זכו אותם האנשים  34

חסידים שכר )עבודה( שבת? אלא אמר רבא, כאן בירא שמים )שאינו חסיד גמור( אנו עוסקים, 
ם כן אין זה נוח לו לטרוח" )מאידך שאין זה נוח לו ליהנות מאחרים )מחד גיסא(, ובחינם ג

גיסא(, וכך אמר )כלומר התנא שונה המשנה(, ואם היו פקחים שיודעים שבאופן כזה אינו 
רש"י על אתר, ד"ה: "חסידי בנקרא שכר שבת עושין עמו חשבון לאחר השבת". וכן עיינו 

נדנוד  אגרא דשבתא שקלי בתמיה אם חסידים הם יש להם לוותר משלהם בכל דבר שיש בו
 עבירה". וכן לד"ה: "לחצר המעורבת".
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כלומר, בעל הבית קורא לעזרת אחרים שיוסיפו אף הם ויצילו. ואם האחרים 
שבאו לעזרתו בשבת פקחים, הם עושים עמו חשבון לאחר השבת. על החשבון 
שעושים עמו לאחר השבת מקשים בגמרא: מה עניין חשבון לכאן, הרי מהפקר 

ש זכו? כלומר לשם מה צריכים אותם אנשים לעשות חשבון ואיזה חשבון י
כאן? ומביאים דיון אמוראים בנושא זה. רב חסדא אומר: אנשים אלה באו 
להציל מן הדלקה מחמת מידת חסידות שנקטו. מקשה רבא על רב חסדא 
ואומר: וכי חסידים לוקחים שכר עבודה בשבת? אלא כך מתקן רבא: אלו 
שמבקשים שכר הם יראי שמים, ובהם עוסקים. מצד אחד לא נוח להם לזכות 

אך מצד אחר גם בחינם לא נוח להם לטרוח.  35פקר וליהנות משל אחרים,מן הה
משום כך מנצלים אותם יראי שמים את הדין ומבקשים את שכרם שיפסוק להם 
בעל הבית לאחר השבת. לפיכך אין הם מגיעים למידת חסידות אלא רק למידת 
 יראי שמים הגונים, ויודעים שדרישת השכר במוצאי שבת אינה נקראת שכר

מידה -פי אמות-שבת. מהבחנתו של רבא עולה, שברור לו ולבני דורו, על
הלכתיות, שחסידים מצילים מן הדלקה בשבת בלא כל תמורה חומרית משום 

 שגם אבק שכר ומראית עין של שכר שבת אינו מידת חסידות.
המידה -פי אמות-לסיכום, משני המקורות שנידונו לעיל עולה בבירור, שעל

לכות חסידות, החסיד שבסיפורנו לא נקט את מידות החסידות הבבליות של ה
בשעה שלן בבית הקברות בערב ראש השנה, שומע לבדו, ועקב כך נהנה לבדו 

 מתמורה חומרית.

 התכנים הסמויים שבסיפור המדרשי ג.

לאחר שעמדנו על המארג הצורני המאוחר של המסכת המדרשית באדר"ן ועל 
ית, לאידאלים של החסידות ולמידותיה, כפי התאמת הסיפור להלכה החסיד-אי

ישראליים הקדומים הן בתודעת האמוראים -שהם משתקפים הן במקורות הארץ
בבבל, עולה השאלה: מה הן המשמעויות הדידקטיות של הסיפור, איזה עולם 
ואיזו דמות חברה משתקפים מהסיפור בנוגע לעוני ועניים. נראה שהמפתח 

אלות הקשורות זו בזו: )א( מדוע הרוח הקבורה להבהרת השאלה נעוץ בשתי ש
במחצלת קנים אינה יכולה לצאת ולשוט בעולם? והיכן ואת מי קברו במחצלת 
קנים? )ב( מה מקומו של העוני בקביעת מעמדו של האדם בחברה היהודית 
בבבל כפי שהדבר משתקף במקור שלפנינו, הנשען על בבלי, ברכות יח ע"ב. 

 
 בזכיה דהפקירא דידיה דלא מרצונו הפקירו".[ ...] עיינו: רש"י ד"ה: "ולא ניחא ליה  35
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לקיות, על השאלות הללו יאפשרו לנו הבנה רחבה יותר ייתכן שתשובות, ולו ח
 של רקע הברייתא הבבלית המאוחרת ושל הסיפור המובא בה.

מחצלת קנים משמשת כלי מדרס  – מדוע קבורה הרוח במחצלת קנים? )א(
ביתי וזול, העשוי מן החומר הפשוט ביותר, המצוי כמעט לכל אדם, מעין 

קנים לבניית תקרות מטויחות בבוץ, שטיח הפרוס בבית. כן משמשת מחצלת 
36ולסכך לסוכה,

אבל לא מצאנו שיקברו בני אדם במחצלת קנים. בתוספתא  
( נאמר: "בראשונה כל מי שיש לו מת 120)נידה ט יז, מהדורת צוקרמנדל, עמ' 

היו יציאותיו קשות עליו יותר ממתו התחילו הכל מניחין מתיהן ובורחין; הנהיג 
קלות ראש בעצמו; נהגו הכל כרבן גמליאל". בברייתות רבן גמליאל ונהג 

המקבילות בבבלי מצינו: "בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר 
ממיתתו עד שהיו מניחים אותו ובורחין, עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות 

 37בעצמו, והוציאוהו בכלי פשתן; ונהגו כל העם אחריו להוציא בכלי פשתן."
שם נוסף: "אמר רב פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו בצרדא  ובבבלי, כתובות

ונראה שמחצלת קנים זולה אף מן הקנבוס. אם אין לנו ידיעות על  38בר זוזא".
קבורה במחצלת קנים, נראה שהמספר בברייתא הביא בדרך ההפרזה סוג כזה 

הרוח הקבורה במחצלת הקנים, הייתה של קבורה כדי להמחיש עד כמה ענייה 
לא היה ביד הקרובים לקבור את הגוף אלא במחצלת קנים. אפשר כי עד ענייה 

שמפתח לפתרון מצוי בדבריו של הריטב"א, שכתב בד"ה: "מפני שאני קבורה 
במחצלת קנים", כך: "והיתה מתביישת מפני הרוחות אחרות ששטות ואע"פ 
שהגוף אינו זז ממקומו יש לומר דוגמת מה שמכוסה הגוף כך נראית הנשמה". 
ומכאן שהגוף נקבר במחצלת קנים וכך גם הנשמה; וקבורת עניים במחצלת 

 קנים מביאה את הרוח להתבייש לפני חברותיה כפי שהעניות מביישת. 
ואכן נראה שבתודעה היצוקה בבבל, כפי שבאה לידי ביטוי בספרות 
התלמוד הבבלי, העוני הוא אכן מקור לבושה. בבבלי מדגישים פעמים רבות 

עונש על התנהגות פגומה ועל כ נתפסב כמת. נראה שבבבל העוני שהעני חשו
שהשכינה שורה רק על עשיר. למשל: שם  חטאים מסוגים שונים. וכן מוזכר

 
ראו: משנה, סוכה א יא; כלים יז יז; תוספתא, כלים בבא מציעא יא יא; בבלי, סוכה טז ע"א;   36

בבלי,  :מקבלת טומאה. וכן עיינומקבלת המחצלת או שאינה  פי תפקודה-כ ע"א. על–יט ע"ב
בבא בתרא ד ע"ב. גדר שעשויה מקנים מחירה נמוך משום שהקנה הוא חומר זול המצוי לכל 

 אדם.
 בבלי, כתובות ח ע"ב; מועד קטן כז ע"ב.  37
38
תרגום: "וכעת נוהג הציבור שמוציאים את המת אפילו בבגד קנבוס בן זוז" )שמחירו אינו אלא   

קנבוס דומה או קרוב לתכריך של קנים. ייתכן שבעל הברייתא האנונימית  דינר(. ואפשר שבגד
 בבבלי, ברכות יח ע"ב דימה מחצלת קנים לתכריך מקנבוס.
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 "אמר רבי יוחנן: אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו
רות אמר רבי יוחנן: כל הנביאים עשירים היו" )בבלי, נדרים לח ע"א(. מסו [...]

-אלו מובאות אמנם מפי רבי יוחנן, אולם אין להן מקבילה במקורות ארץ
ישראל. וכך גם מצינו: "דאמר מר אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיר 

)בבלי, שבת צב ע"א(. על רקע זה אפשר להבין את הציטוט  "ובעל קומה
אין  (: "ארבעהקנד–ד מהדורת סגל עמ' קנא–)מזמור כה גמדברי בן סירא 

הדעת סובלתן, אלו הן: דל גאה, ועשיר מכחש, וזקן מנאף, ופרנס מתגאה על 
. היות שבתודעת הבבלי עני חשוב (הציבור בחנם" )בבלי, פסחים קיג ע"ב

בדרך כלל כמת, עוניו בא לו לרוב עקב חטאים או התנהגות פגומה, והשכינה 
קומו במדרג א אינו מבין את מצבו ואת מאינה שורה עליו, הרי שהדל הגֵ 

החברתי. דומה שבתודעת הבבלי, הואיל והעוני נגרם בשל חטאי האדם, מצווה 
להתרחק ולהסתייג ממנו; ועל כן רוח העני הקבורה כמו גופתו, במחצלת קנים, 

 39מתביישת לצאת ולשוט בעולם, בשל עוניה המבייש אותה.
 עפרה מאיר מציינת:

וני, ובמיוחד כאשר מחצלת הקנים שהיא מטונימיה חוזרת לעיצוב הע
היא משמשת לתכריכי המת, מסבירה את כבילת הרוח לקברה ויוצרת 
זיקה בין מתן הצדקה לעני לבין הגמול, שהתאפשר בשל עוני משפחתה 
של הנערה. וכך, בעוד החסיד נוכח בעוצמת העוני, החודר לתחומי 
העולם שמעבר לעולמנו, נשכר החסיד בזכותו של עוני זה בידיעות 

ות מאחרים, ואלו מאפשרות לו לפתור את קשיי פרנסתו ולהשיב הנסתר
 40את שלום הבית בלי להפסיק את דבקותו במצוות הצדקה.

ואולם מאיר לא שמה לב לכך, שבעיצוב הספרותי הזה כבר מעוצבת השקפת 
עולם הרחוקה מאוד מעיצובה של החסידות הקדומה, שהרי החסיד נהנה לבדו 

לכל שצוות חסידים של לפנים משורת הדין, אלא מעשיית המצווה, ואין זו מ
היותר היא משקפת את הנורמה של מתן צדקה לעניים, בשעה שהעוני עצמו 

 הוא מקור לבושה.
העובדה שהקבורה במחצלת קנים מייצגת את מעמדו החברתי הנחות של  ב.

העני בבבל ואת היותו של העוני מקור לבושה, נחשפת בכך שבמריבת אשת 

 
, 51–52, עמ' (05)לעיל, הערה  ע' מאיר, "סיפורי האגדה בהקשרים ספרותיים" :עיינו גם  39

מתעלם כליל מ"עשיר" ה ,, הלכות יסודי תורה ז, אספר המדע. וכן ראו רמב"ם, 5והערה 
 שחטא.

 מאיר, שם.  40
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הריבה הקבורה במחצלת קנים, מקניטה אשת החסיד את אם הריבה החסיד ואם 
בשל עוניה בהטיחה בה שבתה קבורה במחצלת קנים. ביזוי האם הענייה וסוד 
הרוחות שנגלה מפסיקים את הגמול החומרי שניתן לחסיד ולאשתו על מעשה 
הצדקה של החסיד, ומקיימים צדק פואטי כגמול על מעשיה הרעים והקטנוניים 

 שת החסיד, כפי שהם משתקפים בסיפור.של א

 סיכום

-מהדיון עולה, שהדרשה באדר"נ היא דרשה מאוחרת הנשענת על מקורות ארץ
ישראליים ובבליים כאחד. ואולם אין היא הולמת את שידוע לנו על חסידים 

בבל בתקופת המשנה והתלמוד. בדרשה זו, בישראל הן -וחסידות הן בארץ
לעני נשען על מסד רעיוני בבלי, ולפיו העוני  מעשה החסידות של מתן צדקה

 41הוא סיבה לבושה משום שהוא עונש שבא לו לאדם בשל מעשיו הרעים.
נראה אפוא שסיפור זה, כמו סיפורים אחרים באדר"ן הנוגעים לחסידות ומעשי 
חסידים, שייך לרובד מאוחר, ומצייר תמונה שאינה הולמת חסידות וחסידים 

ישראליים ובבליים -ורות תלמודיים קדומים, ארץכפי שהם משתקפים במק
חסידות וחסידים דמות של כאחד. התמונה הזאת אינה תואמת גם את ה

בפרשנותם של ראשונים. לפיכך אני סבור שאין להפיק מאבות דרבי המשתקפת 
 42נתן מידע היסטורי אמין על תקופת התנאים.

 
בן שלום, "יחסם של -עיקרי הדיון בעוני ועניים בבבל נשען על עבודת הגמר של יעל וילפנד  41
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