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 האתר והיישוב היהודי –בבל 
 בתקופת המשנה והתלמוד

 אהרן אופנהיימר

העיר בבל )להבדיל מארץ בבל(, ששכנה על גדתו המזרחית של הפרת במהלכו 
ק"מ מדרום לבגדאד, שימשה כבירתן של אימפריות שונות במהלך  78 ,הקדום

האלף השני והראשון לפני הספירה. בתקופת המשנה והתלמוד, עיקרה של בבל 
כבר שדה חרבות. קיסרי רומי שהגיעו במסעותיהם הצבאיים  ההעתיקה הי

לבבל )הארץ( טרחו לבקר בחרבות העיר, שחומותיה וגניה התלויים נחשבו 
לספירה, ושם  331טריאנוס הגיע לשם בשנת  1אחד משבעת פלאי עולם.פעם ל

וספטימיוס סוורוס הגיע לשם בשנת  2נודע לו על התפרצותו של מרד התפוצות,
397.3 

ובמקומות אחדים  4במשך תקופת התלמוד התקיים בבבל העיר ישוב יהודי,
 5ת.באתר חשפו החופרים קערות השבעה יהודיות מהתקופה הפרתית והססני

על מעמדה של בבל היהודית בתקופת התלמוד מעידים המקורות כמו לדוגמה: 
הנהו דיקולאי דאייתו דיקלאי לבבל, אתו בני מתא קא מעכבי עלויהו, אתו "

המעשה עוסק  6"לקמיה דרבינא, אמר להו: מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו.

 
1  Strabo, Geographica xvi 1, 5–6; A. Oppenheimer in collaboration with B. Isaac and 

M. Lecker, Babylonia Judaica in the Talmudic Period, Wiesbaden 1983, s.v. 

Babylon (History), pp. 52–54. 

2  Cassius Dio, Historia Romana lxviii 26, 4; 27, 1; 30, 1. 
3  Ibid, lxxv 9, 3. 
אין נתונים טובים לאיתור מדויק של מקום היישוב או מקום השכונה היהודית בתחום העיר    4

 הקדומה וחורבותיה.
5  A. H. Layard, Discoveries among Ruins of Nineveh and Babylon, New York 1853, 

pp. 509–526; E. C. D. Hunter, "Two Incantation Bowls from Babylon", Irak 62 

(2000), pp. 139–147. 

בבלי, בבא בתרא כב ע"א )תרגום: אותם עושי סלים שהביאו סלים לבבל, באו בני המקום   6
אמר להם: מהעולם באו וָלעולם ימכרו(. עיינו: י' מנירב,  ועכבו עליהם, באו לפני רבינא,

. כללית, יש לציין כי לעתים קיים במקורות 942–919גן תשס"ט, עמ' -פרקמטיא, רמת
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ף שלא בקולעי סלים מעלי דקלים שביקשו למכור את תוצרתם בשוק של בבל א
היו תושבי המקום. לפי ההלכה הייתה לבני יישוב זכות למנוע מכירה בשוקם 
ממי שאיננו בן המקום. הסכסוך הנדון הובא לשיפוטו של רבינא, בן הדור 
החמישי לאמוראי בבל, שפעל סביב אמצע המאה הרביעית בישיבת סורא, 

ל. סביר ששכנה באותה עת במתא מחסיא, פרוור של סורא הסמוכה ליישוב בב
להניח כי רבינא הזדמן לבבל, שכן מקורות אחרים מעידים בפירוש כי בשעה 
ששהה ביישוב בבל )ראה להלן( הורה בענייני הלכה. רבינא פסק כי יש להתיר 
לעושי הסלים למכור את סחורתם בשוק בבבל כיוון שכשם שעושי הסלים 

הבאים אל השוק הגיעו מבחוץ, כן קיים סיכוי שסליהם יירכשו בידי לקוחות 
מחוץ לישוב. יש בדברים כדי ללמד על חשיבותו של השוק בבבל, שקונים 
רבים מגיעים אליו מיישובים אחרים, ויש בדברים כדי ללמד גם על ישוב יהודי 

 .משמעותי בבבל ובסביבותיה
 הדקלים באזור בבל נזכרים במקור הבא:

עד צינייתא כי הא דרב כהנא אלוייה לרב שימי בר אשי מפום נהרא 
( דבבל כי מטא להתם, אמר ליה: מר, ודאי דאמרי אינשי: הני 7)=דקלים

צינייתא דבבל איתנהו )=ישנם( מאדם הראשון ועד השתא. אמר ליה: 
אדכרתן מילתא )=הזכרתני דבר( דרבי יוסי ברבי חנינא, דאמר רבי יוסי 

בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם 'ברבי חנינא: מאי דכתיב 
ם' )ירמיהו ב, ו(, וכי מאחר דלא עבר היאך ישב? אלא לומר לך: כל ש

נתישבה, וכל ארץ שלא גזר  –ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב 
 8לא נתישבה. –עליה אדם הראשון לישוב 

רב כהנא ליווה את רב שימי בר אשי מפום נהרא, השוכנת ככל הנראה ליד 
עד לדקלים של  9ל התלמודית,מערבית של בב-נהרפניא סמוך לפאה הדרומית

בבל, מרחק של כחמישים ק"מ. צינתא הוא כמסתבר סוג של דקל שצומח 
בסביבת בבל העיר, והמסורת העממית מייחסת אותו לימי אדם הראשון. סביר 

 
התלמודיים קושי להבחין האם הם עוסקים בעיר בבל או בארץ בבל. מאמר זה עוסק, כמובן, 

 במקורות שבהם נראה נהיר שהכוונה לעיר בבל.
  .M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, s.v"צינתא"ראו:   7
)תרגום: ']...[ רב כהנא ליווה  סוטה מו ע"בשם, ; , לפי כתב יד פירנצהבבלי, ברכות לא ע"א  8

את שימי בר אשי מפום נהרא עד מקום הדקלים של בבל. כאשר הגיע לשם אמר לו: אדוני, 
כשאלה: מהו?[ שאנשים אומרים שדקלי בבל אלה מתקיימים מאדם ידוע ]או שיש לקרוא זאת 

 הראשון ועד עכשיו. ]...['(.
 .997–991, לגבי נהרפניא עמ' 183–182, לגבי פום נהרא עמ' 3ראו אופנהיימר, לעיל, הערה   9
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 להניח כי מסורת זו נוצרה עקב צמיחתו בסמוך לבבל הקדומה.
וחס לדניאל, אתר נוסף שהרשים את יהודי ארץ בבל הוא בית הכנסת המי

בתפוצה היהודית בבבל, בתקופת  10הסמוך למקום היישוב היהודי בעיר בבל.
האמוראים ולאחריה, הובלטו במיוחד בתי כנסת שלהם יוחסה 'חשיבות 
היסטורית' הן בייחוסם לדמויות מקראיות הן בקישורם לראשית ימיה של גולת 

(, 11=מקום מושב) "שף ויֵתיב"בבל. המפורסם שבהם הוא בית הכנסת הקרוי 
השוכן באחד מפרווריה של נהרדעא. בית כנסת זה היה חביב עד מאוד על 

 12הייתה מוצבת בתוכו. האמוראי בבל, והם נהגו להתפלל בו על אף שאנדרט
רב שרירא גאון אומר באיגרתו כי לדעתו משמעות שם בית הכנסת היא: "שנסע 

נסת בכך שביסודותיו בית המקדש וישב כאן", ומנמק את חשיבותו של בית הכ
 הוטמנו עפר ואבנים מחורבותיו של הבית הראשון, עפר ואבנים שהובאו לבבל

דברי רב שרירא גאון אינם משקפים  13בידי יהויכין מלך יהודה והגולים עמו.
מציאות היסטורית, שכן בית המקדש עמד עדיין על מכונו במועד הגלייתו של 

ית האסורים ולא עסק במפעלי בנייה יהויכין לבבל. יהויכין עצמו הושלך לב
כי ראשיתו של בית הכנסת כמוסד בימי כך בבבל. חוקרים שונים עמדו על 

גם ההסבר  14הבית השני ואין כל עדות לקיומם של בתי כנסת בעת גלות בבל.
אינו יוצא מגדר אטימולוגיה עממית, ולמעשה אין זה אלא  "שף ויתיב"לשם 

 
, ספר מסעות של ר' בנימן ז"לראו להלן. בית הכנסת של דניאל נזכר עוד אצל בנימין מטודלה )  10

סה, מהדורת אדלר עמ' מב(. הוא מזכיר בית כנסת נוסף המיוחס לדמות מקראית, המצוי באזור 
בבל: "ומשם ]מכפרי[ שלש פרסאות לכנסת יחזקאל הנביא ע"ה שעל גדת נהר פרת ]...[" )שם, 

, 3סו, מהדורת אדלר, עמ' מג(. כפרי שכנה אף היא באזור סורא, ראו: אופנהיימר, לעיל, הערה 
. ובית הכנסת המיוחס ליחזקאל מצוי מרחק שלוש פרסאות ממנה, על גדת נהר 382–319עמ' 
 פרת.

, תרגמה צפורה אפשטיין, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיותעיינו: י"נ אפשטיין,    11
 .43–32)ערך ע"צ מלמד(, א, ירושלים תשמ"ד, עמ' 

 עבודה זרה מג ע"ב. בבלי ראש השנה כד ע"ב )עיינו: בדקדוקי סופרים(, השוו:  12
קובץ מחקרים . ראו: ש' ספראי "יחס ההלכה לאגדה, דור לדור )81–89 עמ' מהדורת לוין,  13

; ועיינו על 992–939, בעריכת א' אופנהיימר וא' כשר(, ירושלים תשנ"ה, עמ' לכבוד י' אפרון
עיר יהודית סולימה באשור שהקמתה קשורה בכיבוש המקדש בירושלים במאמרו של מ' 
שטרן, "ירושלים שבארץ אשור בקטע מחיבורו של ההיסטוריון אסיניוס קוואדראטוס", ציון 

בעריכת י'  ,מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השניהנ"ל,  )= 998–995מב )תשל"ז(, עמ' 
 (.549גפני, מ"ד הר, מ' עמית, עמ' 

, ירושלים תשמ"א, בית הכנסת בשלהי הבית השני ובתקופת המשנהראו לדוגמה, ש' ספראי,   14
אופיו  –, אולם ראו גם דבריו של י' לוין, "בית הכנסת בתקופת בית שני 345–341עמ' 

בעריכת א' אופנהיימר, א' כשר וא' רפפורט, ירושלים  ,בתי כנסת עתיקיםוהתפתחותו", 
 שם. 4, והערה 39תשמ"ח, עמ' 
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ן בית כנסת זה. בית כנסת נוסף שיוחסה לו שמו של הפרוור בנהרדעא שבו שכ
אותה מידה של עתיקות היה בהוצל, והאמוראים היו חלוקים ביחס לתשובה 
לשאלה האם השכינה, שגלתה עם ישראל לבבל עם חורבן בית ראשון, שרתה 

או בבית הכנסת של הוצל. אביי מדגיש כי גם כאשר שהה במרחק  "שף ויתיב"ב
מאחד מבתי הכנסת האלה, טרח להגיע אליהם כדי פרסה )כארבעה וחצי ק"מ( 

דברים דומים נאמרו גם על בית הכנסת של דניאל הסמוך  15להתפלל בהם.
 לבבל:

אמר ליה רב חסדא למרי בריה דרב הונא בריה דרב ירמיה בר אבא: 
ְרֵנש לבי כנישתא דדניאל דהוה תלתא פרסי בשבתא,  אמרי אתיתו מבַּ

אמר אבא דאבוך משמיה דרב אין בורגנין אבורגנין, הא  -אמאי סמכיתו 
 16בבבל! נפק ואחוי ליה הנהו מתוותא, דמבלען בשבעים אמה ושיריים.

המקור מעיד על אמוראים שכדי להתפלל בבית הכנסת המיוחס לדניאל 
שבסביבות בבל הלכו בשבת מברנש, שסביר לזהותה עם חאן בירנוש של היום 

לבבל, ולא חששו לעבור על איסור  ק"מ דרומית 35-השוכן בסביבות ִחלה, כ
תחום שבת בשל שרידי היישובים שהיו בדרך. אין להניח שלא היה בית כנסת 
בברנש עצמה, אלא שהם ראו זכות מיוחדת בתפילה בבית הכנסת המיוחס 
לדניאל. התחושה ההיסטורית כלפי אתרים נוספים בבבל העיר בוטאה בתלמוד 

 הן לחיוב הן לשלילה:

א: הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות; ראה דרש רב המנונ
בבל אומר ברוך שהחריב בבל הרשעה; ראה ביתו של נבוכדנצר אומר: 
ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע; ראה גוב של אריות או כבשן 

 
מר, "בתי כנסת בעלי זיקה בבלי, מגילה כט ע"א. על שני בתי כנסת אלה ראו: א' אופנהיי  15

. ראו 354–348היסטורית בבבל התלמודית", בתי כנסת עתיקים )ראו בהערה הקודמת(, עמ' 
(. על בתי 319–355גם: באותו קובץ מאמרו של י' גפני, "בתי כנסת בבבל התלמודית" )עמ' 

 .S. Krauss, Synagogale Altertümer, Wien 1922 (reprכנסת בבבל בכלל עיינו גם:

Hildesheim 1966), pp. 214–223; L. I. Levine, The Ancient Synagogue, New Haven 

2000, pp. 266–271, and index. 
בבלי, עירובין כא ע"א ע"פ כ"י מינכן. )תרגום: 'אמר לו רב חסדא למרי בנו של רב הונא בנו   16

שהיה ]במרחק[ של רב ירמיה בר אבא: אומרים שבאתם מברנש לבית הכנסת של דניאל, 
שלוש פרסאות, בשבת, על מה סומכים אתם, על הבורגנים ]=מצדים[, הרי אמר אבי אביך 
משמו של רב: אין בורגנים בבבל, יצא והראה לו אותן עיירות ]חרבות[ שהיו מובלעות 

 ]במרחק[ שבעים אמה ושיריים )]זו מזו['(.
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 17האש אומר: ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

שנמצאו בבבל. יש לציין  ב"ביתו של נבוכדנצר" הכוונה בוודאי לשרידי ארמונו
שארמון זה, אשר שימש כארמון הקיץ של נבוכדנצר, היה בשימוש עד לתקופה 

שרידי הארמון הזכירו בוודאי ליהודי בבל את  18הפרתית ואז הפכוהו למבצר.
ההגליה בסוף ימי הבית ואת חורבן בית ראשון, ועל כן חיברו ברכה מיוחדת על 

ים על שהחריב את העיר בבל כולה. לעומת חורבן הארמון, נוסף לברכה לאלוה
זאת עוררו תגובה חיובית המקומות, שנחשבו כגוב האריות שאליו הושלך 
דניאל וככבשן האש שלתוכו הושלכו חנניה מישאל ועזריה, וברכה מיוחדת 
חוברה על הנסים שנעשו בהם. מקורות ערביים מימי הביניים מעידים על עלייה 

 19של דניאל. (gubb)בימי חגיהם לגוב לרגל של יהודים ונוצרים 
 בבבל או בסמוך לה נמצא "גשרא דבבל", אשר ממנו נשקף נהר פרת:

ואמר רמי בר אבא אמר רבי יצחק: הרואה פרת אגשרא דבבבל אומר: 'ברוך "
מבי  -עושה בראשית'. והאידנא דשניוה פרסאי )=ועכשיו ששינוהו הפרסים( 

הפרת אכן לא זרם כבר ליד  20"רא ולעיל.שבור ולעיל, רב יוסף אמר מאיהי דקי
'ועכשיו ששינוהו  –היישוב בבל בתקופת התלמוד כפי שצוין במקור זה 

הפרסים', וגם אין זה סביר לומר "ברוך עושה מעשה בראשית" על קטעים 
ישראל, -שהוטו בידי אדם. על כן רבי יצחק, בן הדור השלישי לאמוראי ארץ

בא, בן הדור השלישי לאמוראי בבל )במפנה בהגיעו לבבל אומר בשם רמי בר א
המאות השלישית והרביעית(, שהברכה נאמרת רק אם רואים את הפרת במהלכו 
הטבעי מבי שבור וצפונה במעלה הפרת. לדעת חוקרים מצויה בי שבור באזור 

לפי דברי רב יוסף, בן אותו דור,  21ק"מ מצפון לעיר בבל. 322-פומבדיתא כ
שיבת פומבדיתא, אומרים את הברכה רק כאשר רואים ששימש זמן קצר כראש י

את הפרת במהלכו הטבעי מאיהי דקירא וצפונה. איהי דקירא מזוהה עם 
al-Fallūgaפלוג'ה )-ק"מ צפונית מאל 322-היישוב ִחית שעל הפרת כ

( ליד 22
מערבית של גבולות בבל -(, היא פומבדיתא בפאה הצפוניתAnbārאנבאר )

 
 .בבלי, ברכות נז ע"ב  17
18  F. Wetzel et al., Babylon der Spätzeit, Berlin 1957, pp. 24–25. 
 .43, הערה 59, לעיל, עמ' 3ראו: אופנהיימר, הערה   19
 בבלי, ברכות נט ע"ב.  20
 J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien im Zeitalter des Talmuds und desראו:  21

Gaonats, Frankfurt a.M, 1929, p. 228. 
 היום ומוכרת מאירועי הטרור בעיראק.הנושאת שם זה עד   22
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 23פון לעיר בבל.ק"מ מצ 922-ליוחסין וכ
בית הכנסת של דניאל, כמו אתרים אחרים באזור החרבות של העיר בבל, 
נזכר גם בכתבי בנימין מטודלה. הוא מזכיר גם את בית הכנסת של יחזקאל 

עם זאת יש לציין כי בית הכנסת של יחזקאל אינו נזכר  24המצוי באותו אזור,
ממראה עיניו בנהרדעא בתלמוד. בנימין מטודלה אינו מזכיר בספר מסעותיו 

אלא את שפיתיב: "ושם הכנסת שבנו ישראל מעפר ירושלים ומאבניה ובנו 
שף "בכך הופך בית הכנסת  25אותה וקראו אותה שפיתיב אשר בנהרדעא".

 לשריד האחרון הנזכר מתולדותיה של נהרדעא היהודית. "ויתיב
שיבות מעיון במקורות על בתי כנסת בבבל הנזכרים לעיל עולה בעליל הח

הרבה שייחסו יהודי ארץ בבל לבתי כנסת קדומים בארצם כמו גם לשרידים 
ישראל או בקרב יהודי תפוצות אחרות -אחרים. לעומת זאת, בקרב יהודי ארץ

לא נמצאה עדות כלשהיא המייחסת חשיבות דומה לבתי כנסת עתיקים 
ץ ישראל ולשרידים 'ארכיאולוגיים'. לא זו בלבד אלא שלא מצינו אצל יהודי אר

או בקרב יהודי תפוצות האחרות העדפה לתפילה בבית כנסת כלשהוא. ההיפך 
הוא הנכון, מעצם טיבו ומאז היווסדו בימי בית שני בית הכנסת הוא אות למעין 
'דמוקרטיזציה' בעבודת האלוהים בניגוד לעבודת האל בבית המקדש. החידוש 

מצוא את דרכו אל קונו של בית הכנסת הוא דווקא בכך שבו יכול כל יהודי ל
ללא מתווך בדמות של כהן או של חכם, וממילא פרט לנחיצות מניין וספר 
תורה, אין כל יתרון לבית כנסת מסוים ויהיה זה עתיק, מפואר או מיוחס, 

 ולפיכך אין מייחסים לבתי כנסת עתיקּות מדומה.
של אם כך הם פני הדברים, הרי המסורות הבבליות המצביעות על עתיקותם 

בתי כנסת מסוימים בארץ בבל אומרות דרשני. המסורת על בית הכנסת של 
בנהרדעא או  "שף ויתיב"דניאל בבבל העיר כמו גם המסורות על בית הכנסת 

זה שבהוצל, אינן באות להצביע על תפקיד קהילתי ממשי שיוחד לבתי כנסת 
אלה בבבל. מסורות אלה הן בראש ובראשונה חלק מהתפיסה הבבלית 
המבקשת להבליט שהיישוב בבבל היא המשכה של קהילת ישראל מימי בית 

חשוב ראשון. הסיפור על העברת אבני בית המקדש ועפרו בבלה שימש כטיעון 
לביסוס הלגיטימציה של יהדות בבל וליתרונה במאבק על הבכורה בינה לבין זו 
שבארץ ישראל. יש לקשור זאת למסורת שראשות הגולה אף היא התקיימה שם 

 
–381, עמ' ספר היובלנ )תשמ"ה(, ציון ראו: א' אופנהיימר ומ' לקר, "גבולות בבל ליוחסין",   23

 ומפה שם. 378
 .32לעיל, הערה   24
 סט, מהדורת אדלר, עמ' מו.  25
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ברציפות מאז סוף ימי הבית הראשון, ושאין ראשי הגולה אלא צאצאיו של 
ורשים ייחוס העתיקות לבתי כנסת באמצעות 'ש 26יהויכין מלך יהודה.

ארכיאולוגיים' וייחוסו של ראש הגולה לבית דויד, אפשרו לבבלים להעביר 
אליהם את שני מוקדי החיים העיקריים של ארץ ישראל הקדומה, את המקדש 
ואת המלוכה. מכאן תובן גם האמירה בבבלי, על דבר הזיהוי בין בתי כנסיות 

דש מעט' ובית המקדש במסגרת דרשת הפסוק מיחזקאל: "'ואהי להם למק
  27אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל". –)יחזקאל יא, טז( 

שמם של אמוראים בבליים שפעלו בדורות שונים נקשר לעיר בבל, ועם זאת 
אין עדויות על חכמים ילידי המקום. בולט במיוחד אזכורו החוזר )בקשר לעיר 

רא, בבל( של רב, בן הדור הראשון לאמוראי בבל ומי שייסד את ישיבת סו
ששוכנת בקרבת העיר בבל מצפון לה. רב מגנה את מקדשי העבודה הזרה 

28המצויים בבבל ובבורסיף הסמוכה לה.
בהם זוהו שבורסיף הוא אחד האתרים  

 30ואוויר המגדל משכיח את לימוד התורה, לדברי רב. 29שרידיו של מגדל בבל,
על  ותנתונה עדבמחלוקת הלכתית, המתייחסת להתחייבויות בכתובת אישה, 

 אנשי העיר בבל וסביבותיה שנהגו על פי דעתו של רב:

רב אמר: הלכה כאנשי יהודה, ושמואל אמר: הלכה כאנשי גליל. בבל 
וכל פרוודהא נהוג כרב, נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל. ההיא בת 
מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא, אתו לקמיה דרב נחמן, שמעה לקלה דבת 

בל וכל פרוודהא נהוג כרב. אמרו ליה: והא מחוזא היא, אמר להו: ב
לנהרדעא נסיבא! אמר להו: אי הכי, נהרדעא וכל פרוודהא נהוג 

 31כשמואל. ועד היכא נהרדעא? עד היכא דסגי קבא דנהרדעא.

 
–81נויבאור, עמ' , מהדורת סדר עולם זוטא; 84–81, מהדורת לוין, עמ' אגרת רב שרירא גאון  26

85. 
 .319–313, עמ' 35בבלי, מגלה כט ע"א, ראו: י' גפני, לעיל, הערה   27
בבלי, עבודה זרה יא ע"ב. בדפוס בכורסי, אבל לפי כתבי היד ברור שהכוונה לבורסיף הלא   28

, דרומית Birs Nimrudשבמקורות הקלאסיים, שיש לזהותה עם ִברס נמרוד  Borsippaהיא 
 "בבל", בערכים 3 ה של בבל. לכלל המסורות ראו אופנהיימר, לעיל, הערהמערבית לאתר

 ."בורסיף"ו
 (.113–112אלבק עמ' -בראשית רבה לח, יא )מהדורת תיאודור  29
 בבלי, סנהדרין קט ע"א, השוו את דברי רב יוסף ורב אשי שם.  30
סופרים השלם" לכתובות, ראו חילופי נוסח לפרוודהא ב"דקדוקי אהרןבבלי, כתובות נד ע"א, ו  31

בהוצאת מכון התלמוד הישראלי השלם )תרגום: ']...[ בבל וכל סביבותיה נהגו כרב, נהרדעא 
וכל סביבותיה נהגו כשמואל. אותה בת מחוזא שהייתה נישאת לנהרדעא. באו לפני רב נחמן, 

י שמע מקולה שבת מחוזא היא, אמר להם: בבל וכל סביבותיה נהגו כרב, אמרו לו: והר
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מתברר אפוא כי חלוקת ארץ בבל בין אזורים שנוהגים לפי שמואל לבין אזורים 
אזורים הנוהגים כשמואל יש בה צד מפתיע. בעוד שה 32שנוהגים לפי רב,

מצויים מטבע הדברים בסמיכות לנהרדעא, ששמואל התגורר בה ועמד בראש 
הישיבה שלה, הרי שהאזורים הנוהגים כרב הם אלה הסמוכים לעיר בבל, ואין 
הם מוגדרים על פי קירבתם לסורא, מקום מושבו של רב ומקום הישיבה שרב 

יש בה כדי להצביע על מעמד  עמד בראשה. נראה שההגדרה על פי בבל דווקא
מיוחד של בבל, ועל זיקתו של רב אליה, מה גם שהמרחק בין בבל לסורא איננו 

 33גדול. מצויים מקורות נוספים המעידים על מקרים שבהם הזדמן רב לבבל.
אמורא נוסף שנהג להגיע לעיר בבל הוא רבינא בן הדור החמישי לאמוראי 

אשי, בן הדור השישי של אמוראי בבל בבל, שפעל במתא מחסיא גם בימי רב 
במחצית השנייה של המאה הרביעית. במקרה מסוים פסק רבינא הלכה בעניין 
סכין של שוחט בבבל, מבלי להפנות את המקרה לרב אשי הבכיר ממנו, שעמד 

כשהקשה עליו רב אשי הסביר  ,באותה עת בראש ישיבת מתא מחסיא, ובדיעבד
צטרפת העדות, שנזכרה לעיל, על רבינא לכך מ 34לו מדוע פסק כפי שפסק.

שפסק הלכה בעיר בבל בעניין קולעי הסלים שבאו למכור את תוצרתם 
 בשוקיה.

סיכומו של דבר, לעיר בבל נועד מקום מיוחד בקרב יהודי ארץ בבל. מעמד 
זה נוצר בעיקר בגלל השרידים המרשימים שהיו מצויים במקום, זכר דומם 

אים כמו הקיסרים הרומיים ואחרים שהגיעו לתפארת העבר של בבל. האמור
אליה התפעמו משרידי ארמון הקיץ של נבוכדנצר ומשרידים אחרים שנמצאו 
באתר, ובלבם ובפיהם שמחה לאיד על חורבנם של אלה. ליישוב היהודי בעיר 
בבל יוחסה חשיבות מעבר למעמדו הריאלי ובית הכנסת, המיוחס לדניאל 

יל ושימש אבן שואבת ליהודים לבוא ולהתפלל ומצוי בשולי היישוב, היה פע
 באתרו.

 
לנהרדעא נישאת, אמר להם: אם כך, נהרדעא וכל סביבותיה נהגו כשמואל. ועד היכן נהרדעא? 

עד המקום שבו משתמשים במידה של הקב הנהוג  :עד מקום שקובע הקב של נהרדעא ]כלומר
 בנהרדעא['(.

שמואל פסק בהתאם למנהגם של אנשי הגליל ואנשי ירושלים, שהכתובה מבטיחה לאישה   32
בעלה ותהיה ניזונה מרכושו בכל ימי אלמנותה; בעוד שרב פסק לפי מנהגם של  שתשב בבית

אנשי יהודה, שברגע שהיורשים נותנים לאישה את כלל הנכסים המובטחים לה בכתובה היא 
 מפסיקה לשבת בבית בעלה המנוח ואין היא ניזונה עוד מרכושו )משנה, כתובות ד, יב(.

 לי, תענית כח ע"ב.לדוגמה, בבלי, מגילה כב ע"א; בב  33
 בבלי, עירובין סג ע"א.   34



 

 

 


