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 תודות

מן המפגש עם ך הכתיבה , נהניתי במהלשל עבודה זו כתיבתבשהתבטאה  לבד מחוויית הגילוי והמחקר

חובה   ו בנדיבות בכל דרך ונרתמו בחפץ לב לכל מה שביקשתי.אנשים רבים שהתעניינו, התלהבו, סייע

 נעימה היא לי עתה להודות להם. 

תודה עמוקה מקרב לב למנחתי פרופ' ורד נעם עימה הלכתי כברת דרך, מן הקורסים הראשונים בתואר 

מחקר, השני ועד הלום. החל בפרטים הקטנים של השוואת הנוסחים והתרגומים וכלה במבט העל בכיווני ה

  ורד איתגרה והציבה יעדים בלתי מתפשרים ובה בעת ליוותה, תמכה והדריכה אותי, בקטנות ובגדולות.

הן בגירסתו המצומצמת במסגרת ) מהלך השנים בהם עבדתי על מחקר זהזכיתי לשתי חממות אקדמיות ב

ן בירושלים. בשני החוג לתלמוד באוניברסיטת תל אביב, ומכון שלום הרטמ - (התואר השני, והן בדוקטורט

המקומות ניכרת המחויבות למצוינות האקדמית, לסביבה האנושית, ולהבאת תוצאות המחקר אל הציבור 

 אולוגיהיראשת בית הספר למדעי היהדות והארכהרחב. תודה שוב לורד, הפעם על שבתפקידה כ

לרב  , לצד קידום המחקר השקיעה רבות גם ביצירת קהילה של תלמידי מחקר ומרצים. תודהבאוניברסיטה

 פרופ' דוד הרטמן ז"ל שהקים את המכון על שם אביו, ולרב ד"ר דניאל הרטמן שמובילו כיום מחיל אל חיל. 

בשנים האחרונות של העבודה היתה לי הזכות להימנות על עמיתות תכנית "משכילות" במרכז דוד הרטמן 

אשד ומנוהלת בידה וביד -למצוינות אינטלקטואלית במכון הרטמן, תכנית שנהגתה ע"י ד"ר מלילה הלנר

און. תודה על יצירת המקום )הפיזי והמטאפורי( המיוחד הזה: ב"חדר משכילות" -הרב ד"ר שרגא בר

בנוסף לקריאה  –שבמכון חוויתי שעות של אחווה נשית נפלאה וידידות אמת, צחוק, דמעות ושיחות נפש 

ורובסקי, אורית מלכה, רחלי פריש, המיטיבה של כתיבתי והצעות השיפור הרבות. נעמתן לי מאד, רחל ב

רבקי רוזנר וד"ר משואה שגיב. תודה גם לאיילת נאה שסייעה ליילד כמה מן הפרקים ושלפה אותי מכמה 

 בורות.

צבי שהציע -תודה לחוקרים הרבים שנענו בנדיבות לבקשותי ושאלותי בתחומי מומחיותם: לפרופ' ישי רוזן

הפנה למחקר רלבנטי גם בשלבי הסיום, לד"ר פנחס מנדל ששלח הצעות מועילות עוד בשלב הצעת המחקר ו

לי קטעים מן המהדורה הסינופטית של מדרש איכה רבה בעריכתו עוד לפני שיצאה לציבור, לד"ר תמר 

אשר סיגל שהקדישה מזמנה לייעץ -קדרי שיעצה בשלב הקריטי של הגדרת כללי האיסוף, לפרופ' מיכל בר

רוטמן שפתח אפיקי מחשבה נוספים בקורס "בין יהודים ונכרים", לפרופ' גיא  במגוון תחומים, לפרופ' יובל

שטיבל שענה על שאלותי בנושא הצבא הרומי, לפרופ' עלי יסיף שסייע מתודולוגית ותכנית, לד"ר יעקב 

מאיר על עזרה בתחום הצנזורה של התלמוד, לאביעד רכט שבאר לי מושגים בתחום הרפואה התלמודית, 

שקרא, העיר, והנגיש לי את ספריו טרם פירסומם, ולדניאל פרייס שמצא כמעט כל ספר שנזקקתי  לנועם ציון

 לו. תודה גם לקוראים האנונימיים של העבודה שהוסיפו, הציעו, האירו ודרבנו לליטוש אחרון.

 –את החומרים שאספתי במסגרות שונות, עם קבוצות מגוונות ולמדתי במהלך כל שנות העבודה לימדתי 

ומבוגרים, ישראלים ואחרים, מלומדים ומתעניינים טריים. מכל לימוד למדתי עוד ועוד נקודות צעירים 

 מבט, שאלות ותובנות מעשירות, ואני אסירת תודה על ההזדמנות ומלאת סקרנות עם המשך התהליך.

דינה עבודה זו התאפשרה הודות לתמיכתם הנדיבה של מספר קרנות ומילגות: מילגת בוביס, מילגת נשיא המ

 למצוינות וחדשנות מדעית, ומילגה בתכנית משכילות במכון שלום הרטמן. 
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ואחרונים חביבים, בני משפחתי: עם אמי מורתי, שלומית ז"ל, צעדתי את צעדי ראשונים בתלמוד, ובזכותה 

התחלתי את לימודי הדוקטורט בתחום. יבדל לחיים ארוכים וטובים אבי יורם, ששנן לי מגיל צעיר 

היא הדבר היחיד שיהודי תמיד יוכל לקחת עמו לכל אשר יילך, ושמהווה דוגמה לאיש אשכולות  שההשכלה

ירדן, רותם ורוני, ובשנים האחרונות גם  –בעל ידע נרחב, תחומי עניין מגוונים ומחויבות לציבור. בנותי 

בן דרך שהושגה. ליוו את לימודי האקדמיים במהלך רוב שנות חייהן, ושמחו עמי בכל א –בני הזוג שלהן 

 וכמו תמיד, תודה לשמואל, שהוא תמיד בעדי.
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 תקציר
 

קבוצת גה את הנוכרי ואת היחס אליו, באמצעות בחינה של זו ביקשתי לבדוק כיצד ספרות חז"ל מצי עבודהב

סיפורים על שיחות בין יהודים ונכרים. במסגרת העבודה יצרתי אוסף של כל  –למדי נרחבת  סיפורים

הסיפורים מסוג זה בספרות חז"ל הקדומה, ניתחתי אוסף זה בכלים סטטיסטיים, סיווגתי את הסיפורים 

למיטב ידיעתי, זוהי הפעם קטגוריות אותן בדקתי באופן מפורט יותר. לקטגוריות משנה, ובחרתי ארבע 

איסוף יסודי וממצה כזה . ין יהודים ונוכרים בספרות חז"להסיפורים על שיחות ב כלהראשונה בה נאספו 

אוסף  מעבר לתובנות שאני מציעה בעבודתי, מאפשר הסקת מסקנות גורפות שתוקפן נובע מהמבט הרחב.

 .לקהל החוקרים)בנספח לעבודה ובמרשתת( עת הסיפורים נגיש כ

מבחינה מתודולוגית, עבודה זו צועדת בדרכם של אחרים המבקשים להתבונן בתופעה באמצעות איסוף 

וניתוח של כל מופעיה בספרות חז"ל. ניסיתי לאחוז במבט העל באמצעות שימוש בכלים סטטיסטיים, למרות 

ונתונים לפרשנויות שונות ואף סותרות.  , רבי מקבילותעותהקושי שמציבים סיפורי חז"ל, שהם רבי משמ

בחקר הקטגוריות שנבחרו לעיון מעמיק יותר הפעלתי סל רחב של מתודות שכלל ניתוח סינכרוני ודיאכרוני 

של המקורות, בחינת ההבדלים בין מקבילות הסיפורים, ניתוח הסיפורים עצמם, בחינה של חריגות מסצינות 

בתוכן שובצו הסיפורים כצורת ביטוי למגמת העורכים, השוואה שריכה של הסוגיות דפוס, התבוננות בע

 סוגות ספרותיות מן העולם העתיק. לקטגוריות מקבילות בתרבויות שכנות, והשוואה ל

. , ולהניח שהם אינם מתיימרים להציג אירועים היסטורייםמנקודת מבט ספרותיתבחרתי לעסוק בסיפורים 

הקוראים את הסיפורים באופן מטאפורי, ומציעים לראות בדמויות היהודי והנוכרי לחוקרים אך בניגוד 

את הסיפורים קראתי בסיפור ייצוגים של טענות, דעות, מערכות פילוסופיות או מאפיינים אישיותיים, 

 ., נושא אקטואלי מאין כמוהו בתקופות עריכתה של ספרות חז"לנוכרי-ככאלה העוסקים במפגש יהודי

כולל מקבילות(.  320סיפורים מובחנים ) 224שיטתית של כל החיבורים הרלבנטיים מצאתי בסריקה 

סיפורים אלה פזורים על פני רוב החיבורים התנאיים והאמוראיים, והם מהווים כחמישה אחוזים מן 

ך הסיפורים בחיבורים שנדגמו על ידי חוקרים. רוב הסיפורים מופיעים בחיבורים מן התקופה האמוראית, א

 רוב גיבוריהם תנאים. 

, על פי השתייכותם הלאומית, ם נקראים לפעמים בשמותיהם, אך לרוב במגוון כינוייםנוכריבני השיח ה

רק תפקידם השלטוני או סתם כ"גוי". לעומת זאת, בני שיח יהודים רבים הרבה יותר מזוהים בשמותיהם. 



xiv 

 

היהודי בידי הנוכרי, חלקם בהקשר מרטירולוגי  עשרה מן הסיפורים מסתיימים בהריגה או עינוי של בן השיח

נראה וחלקם בסיפור היסטורי מתקופת החורבן. בסיפורים אלה בני השיח הנוכרים מזוהים בתפקידם, כך ש

 נוכרי.שהרצחנות מאפיינת את השלטון הרומי, אך לא את האדם ה

 י בכלים ספרותיים: מתוך האוסף המלא בחרתי ארבע קטגוריות מעניינות של סיפורים, אותם בדקת

  סיפורים המובאים אגב בירור הלכתי. –סיפורים הלכתיים 

  חשוב פוגש חכם יהודי ומציג לו שאלה פילוסופית/תאולוגית, לה עונה החכם. נוכרי –מפגשי פסגה 

  נוכרישיחתו של יהודי עם תליינו ה –סיפורי קידוש השם. 

  של איש מדבר ידען.הוא דמות  נוכריסיפורים שגיבורם ה –סיפורי טייעא 

מן האוסף הראיתי כמה טכניקות ספרותיות המשמשות לשבירת מחיצות בין  הסיפורים ההלכתייםבניתוח 

  בפרטים מימטיים עשיריםיהודים ונכרים, דווקא בתחום בו היינו מצפים להגבהת החומות. סיפורים רבים 

הסיפורים נוכרים. ים בין יהודים לבה מתקיימים קשרים מגוונשלהנכיח ולבסס תודעת מציאות  ונועדש

מציגים נוכרים המתעניינים בהלכה ומרחיבים אותה, או אף בקיאים בהלכה ומיישמים אותה בפועל. בסוגיות 

בהן שובצו כמה מן הסיפורים ניכרת ביקורת על ניצול נוכרים מצד יהודים, ונטייה להביע אמון בדבריהם 

 ולצמצם את הסכנה שהם מסמלים.

אין בסיפורים רמז לאיום סיפורים מובחנים.  73 –היא הגדולה ביותר  מפגשי פסגההסיפורים על קטגוריית 

כלפי החכם, למרות שמן המציאות ההיסטורית מחד, ומסיפורי קידוש השם המצויים  נוכריכלשהו מצד ה

ם אינם בספרות חז"ל מאידך, יכולנו לצפות לזליגה מסוימת של תחושת סכנה גם לסיפורי המפגש. החכמי

. למרות ששני המתדיינים הם מנהיגים, כל אחד ןם, ובדיונים שורה אווירה של שוויונוכרימתבטלים בפני ה

. בסיפורים על השיחות בין רבי יהושע ללא השלכות ציבוריות ,בקהילתו, השיחות מתנהלות ברמה האישית

נגד בסיפורי השיחות בין רבי בן חנניה וקיסר בתלמוד הבבלי באה לידי ביטוי עוינות ופולמוסיות, ומ

הסיפור האופייני מתאר ואנטונינוס מתוארת ידידות וקירבה, אך רוב הסיפורים מצויים בין שני קטבים אלה. 

וחכם העונה  ;השואל את החכם שאלה שאינה קנטרנית, המבטאת סקרנות, התעניינות או פליאה נוכרי

יסוד ומתודות המתאימות לעולמו של השואל.  באופן מכבד ומשכנע, בהתבסס על הנחות נוכרילשאלת ה

חילופי הדברים אינם מתרחשים בפומבי ולכן המשוחחים לא זקוקים להרשים איש. הדגם הדומיננטי באוסף 

סיפורים זה מתאר שיחה אינטלקטואלית בין שני מנהיגים, המתקיימת באווירה שוויונית ופתוחה. למרות 
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יטית )קיסר/הגמון או דמות משוימת שזהו תפקידה(, מתמקדת ברוב הסיפורים הוא דמות פול נוכרישה

ם נוכריבה שהסיפורים מדמיינים מציאות  השיחה בנושאים תאורטיים, ואין לה השלכות בעולם המעשה.

חשובים מצויים במידה מסוימת בתורת ישראל )עד כדי יכולת לצטט פסוקים או להבינם כאשר הם מצוטטים 

ה עד כדי כך שהם טורחים לבקש בקרב חכמי ישראל מי שיענה על תהיותיהם. מפי חכמים(, ומתעניינים ב

הסיפורים גם מציגים את הדרך הראויה להגיב לפניות כאלו, ודרך זו כרוכה במאמץ להבין את הנחות היסוד 

 ם כדי להשיב להם תשובות שתספקנה את סקרנותם, ותשמרנה את האפשרות להמשך השיחה.נוכרישל ה

השיחה מתנהלת בין יהודי הדבק באמונתו, לבין נציג השלטון המתעמר בו. בפרק זה  ש השםקידובסיפורי 

התמקדתי בהשפעה שהמרטיריון יוצר אצל הנוכרים הצופים בו, והראיתי שאחת המטרות החשובות של 

להביא אנשים שאינם בני ברית להכרה בגדולתו של אלוהי היהודים, אחרי שצפו  -מעשי קידוש השם 

איננו שומעים אינה מתממשת כלל בסיפורים אלה.  – תם של נאמניו לחרף את נפשם על מצוותיובנכונו

ם שמתגיירים אחרי נוכריבסיפורים על נוכרים שמשתנה תודעתם, שמביעים הערכה לאל, ובוודאי לא על 

לנהוג י שינוי תודעתי כזה מתרחש רק בסיפורים בהם בוחר יהוד שהיו עדים ליהודי שקידש את השם במותו.

, או אז אנו שומעים פעם אחר פעם מפי הנוכרי את ההצהרה: "ברוך אישית פשוטה-ם בהגינות ביןנוכריב

 אלוהי היהודים!".

בבלי מאמץ דמות של ערבי תלמוד ה, אני מראה כיצד הסיפורי הטייעאבקטגוריה האחרונה בה עסקתי, 

ת דמותו של הטייעא. דמות זו משמשת א ויוצר ממנהישראלית, -בעל ידע פלאי המופיעה בספרות הארץ

כצופן ספרותי המעלה שאלה על האתוס המרכזי בעולמם של חכמים, זה שמעמיד את הידע והלימוד בבבלי 

על  –בית המדרש הסגור של  במרכז. בעזרת דמותו של  הטייעא בונה הבבלי סאטירה המבקרת את עולמו

 .נייני ייחוס, והסתגרותו אל מול העולםפערי הידע הבסיסי הנחשפים בו, הקפדתו המוגזמת בע
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 הקדמה
 

יותר בספרות חז"ל, נושא שהתחלתי להתעניין בו כבר לפני  םנוכריעבודה זו עוסקת בשיחות בין יהודים ו

חלק ניכר מזמני בתקופה עשור, כאשר כתבתי עבודת מחקר כחלק מן הדרישות לקבלת התואר השני. מ

של האינתיפאדה השנייה  יםהמדממ ימיםהיהודים וערבים, כשברקע  ההיא הוקדש להנחיית מפגשים בין

ומלחמת לבנון השנייה. התופעות שבאו לידי ביטוי במפגשים הללו עוררו את סקרנותי לבדוק את התשתית 

 התרבותית של מפגשים מסוג זה, מן הצד היהודי. 

תודעה הקולקטיבית היהודית. כדי ם תופסים חלק נכבד בנוכרישיערתי שסיפורים על שיחות בין יהודים ו

לבדוק את השערתי הזמנתי באחד הימים ממרתפי הספרייה הלאומית את חמשת הכרכים של סדרת "כה 

ורפרפתי על פניהם. אלו הסיפורים שנבחרו להנחילם לילדי הגן ובית הספר היסודי, סיפורים  1עשו חכמינו",

ם מספיק כדי שיכנסו לאוסף המצומצם שיהווה בסיס שנראו למחברת חשובים, מהותיים, מעניינים ומרכזיי

-ללימוד. רציתי לבדוק כמה מן הסיפורים הללו, שבחרה יוכבד סגל לכלול בספריה, עוסקים במפגש יהודי

. תוצאות הספירה אששו את השערתי ואף מעבר לציפיותי: כרבע מן הסיפורים עסקו במפגש בין נוכרי

 ! נוכרייהודי לבין 

בסיפורים המיועדים לגיל הרך נראתה לי משמעותית. ילדי הגן שומעים את הסיפורים העובדה שמדובר 

בטרם התאמנו בחשיבה ביקורתית, לפני שפיתחו אמות מידה מוסריות ועמדה ערכית משל עצמם, וכך 

הופכים הסיפורים לחלק מהשקפת עולמם כמעט בלא סינון ועיבוד. דרך סיפורים מנחילה התרבות דעות, 

 שקפות עולם שאינם מומשגים באופן תאורטי  אך חודרים דווקא משום כך אל ליבת התודעה.גישות וה

כמו אלו שעיבדה סגל. הנושא  נוכרי-החלטתי לחזור למקור הסיפורים, ולחקור סיפורי חז"ל על מפגש יהודי

 –אלו  היה רחב יריעה מכדי שיתאים לעבודת תזה, ולכן בחרתי לעסוק בתת קבוצה מצומצמת של סיפורים

התמונה שהצטיירה מן הדיאלוגים שאספתי  2לקיסר בתלמוד הבבלי. השיחות בין רבי יהושע בן חנניה

וניתחתי הייתה חד ממדית למדי, הציגה באופן שלילי את הקיסר הנוכרי ותיארה את היחסים בינו לבין החכם 

 היהודי כיחסי התנצחות ופולמוס שסופם בהשפלת הנוכרי. כך סיכמתי אז:

                                                           
 סגל, כה עשו חכמינו. סדרה זו של עיבודים לסיפורי חז"ל עבור ילדים צעירים ידועה בחוגים רחבים בחברה הישראלית.  1
 אור, הדיאלוגים. 2
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פורים מבקשים לעצב את תודעתם של יהודי בבל, החיים תחת שלטון זר ומנהיגיהם באים הסי

במגע עם מנהיגיו, ע"י הצגת דגם של דיאלוג בין חכם יהודי לשליט נוכרי. הדגם שמציגים 

הסיפורים שם במרכז את דמותו של החכם היהודי הגאה, הידען, בעל הנס והכישוף, המנצח תמיד 

 3שלמרות כוחו וגדולתו מושפל שוב ושוב. את המנהיג הנוכרי,

תמונה זו טרדה את מנוחתי. כעבור כמה שנים, השיבה לספסלי האוניברסיטה לצורכי כתיבת דוקטורט 

ולהרחיב אפשרה לי לחזור לתכנית המקורית, לעסוק בכל סיפורי הדיאלוג ולא רק בשתי דמויות ספציפיות, 

"ל הקדומה. עם זאת, מסקנות המחקר הקודם השפיעו על מן התלמוד הבבלי לכל ספרות חז את היריעה

תניב סיפורים מטיפוסים שונים, אך תיארתי לעצמי שהפרספקטיבה הרחבה ציפיותי מן הממצאים. הנחתי 

 שהטון הדומיננטי בסיפורים אלה יהיה עוין כלפי הנוכרים.

לומר שהנחותי נתבדו במידה הקדמה זו נכתבת כשרובו של המחקר הסתיים, ומתוך כך אני יכולה להקדים ו

מסוימת. כפי שאראה להלן, התמונה המצטיירת ממכלול הסיפורים אינה אחידה. בהחלט אפשר למצוא טינה 

ם, אך לא באופן גורף ואף לא דומיננטי. באופנים שונים מציגים הסיפורים גישה מורכבת נוכריואיבה כלפי ה

ים אותם גם כבני אדם חושבים, מתחשבים, מתעניינים, ועתירת ניואנסים כלפי גיבוריהם הנוכרים, ומצייר

 הראויים לכבוד ולהתייחסות מוסרית.

 

  

                                                           
 .54שם, עמ'  3
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 מבוא .1
 

ם נוכריואת היחס של היהודים ל נוכרילבחון מנקודת מבט ספרותית את דמותו של ה תבקשני מבמחקר זה א

ם בספרות נוכרים לבספרות חז"ל הקדומה, כפי שהם משתקפים בפריזמה של סיפורי דיאלוג בין יהודיהמוצג 

ם כפרקטיקה שחז"ל משתמשים בה כדי נוכרייהודים ו אל הסיפורים הרבים על שיחות בין תסתייחמני זו. א

סיפורי  כלאת ספתי וחקרתי אתרבותי שהתרחש בפועל בעולמם. במסגרת המחקר -לבחון את המפגש הבין

וריות מעניינות במיוחד תשומת לב ממוקדת לכמה קטגהקדשתי ום ממבט על, נוכריהשיחה בין יהודים ו

 מתוכם.

 

 מטרות המחקר .1.1
 

המחקרים הרבים העוסקים להבדיל מן ם, נוכריהמספרת על שיחות בין יהודים ו אגדתאבסקתי עבמחקרי 

מסוג זה  אוסף של כל הסיפורים. בעבודה זו יצרתי הלכהבוביחס אליו באמצעות הסתכלות  נוכריבדמות ה

וסף מלא זה אני מסיקה מסקנות מקיפות. זאת לעומת מחקרים שונים בספרות חז"ל הקדומה, ומניתוחו של  א

, באופן שרירותי או לפי מפתח סובייקטיבי של החוקרשל סיפורים אלו, שנבחרו  קבוצות-תתשעסקו ב

ומסקנותיהם נובעות מהקורפוס המסוים שבו התמקדו ותקפות רק לגביו.  מהלך זה של "הרחבת העדשה" 

נוספים של שיחות כאלו, ויצר תמונה מורכבת ורבת פנים של האינטראקציה בין  העלה אל פני השטח סוגים

ם, נוכרימיפוי של הסיפורים על שיחות בין יהודים ל ערכתים כפי שהיא מיוצגת בספרות זו. נוכרייהודים ו

 ם ולמפגש עמהם.נוכריהיחס להאופן שבו ביקשו סיפורים אלה לצייר את תובנות ראשוניות על והצעתי 

והן בחומר  4ם, הן בהלכה )ובפרט הלכות עבודה זרה(,נוכרירות חז"ל עוסקת רבות ביחסים בין יהודים וספ

מובחנת, ובה סיפורים רבים על שיחות בין יהודים  קבוצהניתן לציין  האגדי החומראגדי. בתוך -הסיפורי

ם, מעבר נוכריודים לתרבותי שבין יה-המפגש הביןעיצוב תובנות על  תספקמסיפורים ה תבחינם. נוכריו

לראשונה את מכלול שלפנינו אספתי  לית המוגדרת על ידי ההלכה. במחקרלמערכת היחסים הפורמ

במספר  תיתמקדהעל, ואז -אותם במבטסיווגתי אותם על פי מאפיינים שונים, ניתחתי  ,הסיפורים מסוג זה

של ספרות חז"ל הקדומה הניב  קטגוריות משנה לצורך ניתוח מעמיק יותר. מעבר סדרתי על כל החיבורים

                                                           
קרים אחרים . חו139-198לסקירה נרחבת של הלכות חז"ל המותחות גבול בין יהודים ונוכרים ראו שטרן, זהות יהודית, עמ'  4

נס, טומאת גויים, נעם, תפישת הגויים, הייז, טומאות גויים(, אעסקו בפירוט בתחומים ספציפיים, כגון טומאת גויים )קלוו

(, 262-241קיום, פורסטנברג, ביטול(, נישואי תערובת )כהן, התחלות היהדות, עמ' -התמודדות עם עבודה זרה )הלברטל, דו

 ום, מלחמם למיטתם(.נוכרים )רוזנבל בחברתואכילה 
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 לא זניחנתח הוא כולל מקבילות(. תוצאות ראשוניות מראות כי אוסף זה  320)מובחנים סיפורים  220-כ

 ומכאן שזוהי תופעה שראוי להקדיש לה תשומת לב מחקרית. 5מכלל הסיפורים המצויים בחיבורים אלה,

המופיעים בספרות חז"ל נחקרו רבים, אך למיטב ם ליהודים נוכרידיאלוגים בין סיפורים על המאות מתוך 

ידיעתי לא נעשה מעולם ניסיון לאסוף את כל הדיאלוגים, למיינם לפי מאפיינים שונים, ולבחון את התמונה 

-העולה מן המכלול. האם הסיפורים מפוזרים באופן אחיד על פני הספרות התנאית והאמוראית, הארץ

חשים הסיפורים? אילו דמויות מופיעות בהם? באילו הקשרים ישראלית והבבלית? באילו תקופות מתר

מופיעים הסיפורים? מי יוזם את השיחות? אילו נושאים עולים בהן, ואילו פסוקים מצוטטים? מה ניתן ללמוד 

  שאלות אלו ועוד הנחו את מחקרי. על סטטיסטי על הקורפוס?-פעה ממבטעל התו

ם. שינויים שערכו נוכריים בפני החוקר את יחסם של חז"ל לציין את הקשיים המרובים העומדמנחם כהנא 

ם נוכרי ;ם בטקסט, כבר בתקופות קדומות, מקשים על בירור הנוסח המקורי של הכתובנוכריצנזורים 

הם נובע מזהותם האתנית, מעמדם מסוגים שונים מופיעים במקורות, ואין לדעת אם היחס המשתקף כלפי

ספרות חז"ל אינה מעמידה גישה אחידה כלפי הנושא, ומשתקפות  ;ותיהםלטוני, אורחות חייהם או דעהש

המקורות הגיעו לידינו לאחר תהליך  ;בה דעות שונות הן בין חיבור לחיבור והן בתוך החיבורים עצמם

ואין לדעת מה הקשר בין היחס המוצג בספרות לבין היחס  ;עריכה ארוך, וקשה להבחין בין רבדי העריכה

האחרונה אינה נוגעת למחקרי, מכיוון שאיני מנסה לעמוד על היחסים במציאות אלא על  השאלה 6בפועל.

ע כמה תובנות מתוך השתקפותם הספרותית, אך עם ארבעת האתגרים הראשונים ניסיתי להתמודד, ולהצי

 ם.נוכריל יהודיםבין שיחות ההתבוננות בקבוצת הסיפורים המספרים על 

 

 סקירת ספרות מחקר ורקע תאורטי .1.2
 

חז"ל בפרט ושל ספרות מן העולם העתיק בכלל. הסיפורים בספרות ניתן לזהות כמה גישות במחקר של 

נאיבית ראתה בסיפורי חז"ל אמת שאין עליה עוררין, ובראותה אותם כמכלול שלם לא -הגישה המסורתית

                                                           
עדיין לא נעשתה ספירה של כל סיפורי האגדה בכל החיבורים, אך שני חוקרים )עפרה מאיר, הדמויות הפועלות ואיתי  5

הראשונה במדרש בראשית רבה ובמסכת ברכות בשני  –מרינברג מיליקובסקי, למעלה מן העניין( ערכו ספירה מדגמית 

תות בסדר קדשים. כמובן, אין סיבה להניח שמדגם זה מייצג את ספרות חז"ל בכללה, התלמודים, והשני בתלמוד הבבלי במסכ

אך אולי ניתן לדלות ממנו בזהירות אינדיקציה מסוימת על שכיחות סיפורי הדיאלוג בתוך כלל הסיפורים. בחיבורים שנדגמו על 

מכלל הסיפורים, כלומר הם בהחלט מהווים  5%מיליקובסקי, הסיפורים על שיחות בין יהודים ונוכרים הם -ידי מאיר ומרינברג

 תופעה כבדת משקל.
 . 22-27כהנא, היחס לנוכרים עמ'  6
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י. הגישה ניסתה לבחון את המסופר בהם באופן ביקורתי. גישה זו ודאי אינה רלוונטית למחקר אקדמ

מקום, בלי מגמה היסטוריוגרפית  של המודרנית הכירה בעובדה שהסיפורים נכתבו ממרחק של זמן ולעיתים

וללא יומרה או מודעות לדיוק היסטורי, כך שהגרעין ההיסטורי של הסיפורים נעטף בקליפות ספרותיות 

פו של דבר היא מנסה לחלץ עם כל הזהירות הננקטת בשיטה זו, בסו ומיתיות, שאותן מנסה החוקר לקלף.

מודרניות לחקר -גישות פוסט 7מידע היסטורי מן הסיפורים, ולכן אקרא לה להלן "הגישה ההיסטורית".

בגלל ההטיה  שר ללמוד מן הסיפורים על מושאיהםטוענות כי אי אפהלכו צעד נוסף בכיוון זה, והספרות 

פי גישה זו, -הדתי והכרונולוגי. על נמנעת של כותביהם הנובעת מרקעם התרבותי, המגדרי,-הבלתי

גישה קיצונית עוד יותר  8להשקפותיהם ודעותיהם של הכותבים. באשרהסיפורים הינם מקור מהימן אך ורק 

תטען שאין לקרוא את הסיפורים כביטוי תמים של תודעת מחבריהם, אלא כתעמולה מכוונת של הכותבים 

 שתי נקודות המבטמשלבת את אני במהלך העבודה  9לעצב בכך את תודעתם של קוראיהם. המתכוונים

הפוסטמודרניות שתיארתי: זו התופסת טקסטים מסוג זה כשיקוף שלא מדעת של דעות  הספרותיות

  הכותבים, וזו הרואה בה תעמולה מכוונת.

כפי גישה זו מתבקשת במיוחד בעיקר לאור התמונה המסתמנת מהתבוננות במקורות העומדים לרשותנו. 

רובם הגדול ם מראה כי נוכרימקורות המתארים דיאלוגים בין יהודים וניתוח האוסף שיצרתי של שנראה, 

. המקורות עצמם מופיעים ברוב המקרים בספרות מתקופת או לפניה תקופת התנאיםמפגשים בעל מספרים 

-ץלזמן ההתרחשות. אם  כך, הן רובם של המקורות האר שנים האמוראים, תקופה המאוחרת בכמה מאות

ישראליים והן המקורות הבבליים מתארים מציאות הרחוקה מהם מאד מבחינה כרונולוגית, ולעומת זאת 

אבחנות אלה הופכות את הבחירה בגישה הספרותית  אינם מספרים על מפגשים דומים בתקופתם הם.כמעט ו

  למתבקשת. –בניגוד לשיטה ההיסטורית 

                                                           
במחקר ההיסטורי הכללי ניתן לציין את ראנקה ומומסן כחלוצי גישה זו )ראו סימון, ראנקה ושליט, מומסן(. במחקר בספרות  7

ה"היסטוריות" מקורות היסטוריים אמינים. דוגמאות לניתוח של חז"ל, מדגיש יוסף היינמן )אגדות( כי אל לנו לראות באגדות 

אגדה בניסיון לחלץ את הפרטים ההיסטוריים ניתן למצוא אצל אלון, תולדות היהודים. משה דוד הר )השלטון הרומי, 

 המשמעות ההיסטורית( נוקט בגישה זו במחקריו על הדיאלוגים בין נוכרים ויהודים.
ואחרים. בתחום הניתוח של טקסטים היסטוריוגראפיים,  קונסטרוקציה של דרידה-ת הדהלאסכולגישה זו קשורה בכללותה  8

על אחת כמה  –יסד ווייט )הדמיון ההיסטורי( אסכולה של מחקר הרואה אף בטקסטים אלה כר פורה למחקר ספרותי דווקא 

ים בגישה זו למשל פרנקל )עיונים, סיפור וכמה הסיפורים שלפנינו, שנכתבו ללא יומרה היסטורית. במחקר ספרות חז"ל כותב

 האגדה( ומאיר )הדמויות הפועלות, רבי יהודה הנשיא(.
בספרות הכללית נוקטים בשיטה זו למשל הול )להמציא את הברברי( והרטוג )המראה של הרודוטוס(. ניוזנר )לקרוא  9

 (.גבולותלמשל בויארין )ולהאמין( הינו המייצג הבולט של אסכולה זו בחקר ספרות חז"ל, ובעקבותיו 
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ת מתוך אוסף זה, אין בנמצא מחקר שאסף את כל קבוצו-לעומת המחקרים הרבים שכבר נערכו על תת

ודן בהם יחדיו. כמה מחקרים עסקו כל אחד בפלח מסוים של סיפורי שיחה,  מן הסוגים השוניםהסיפורים 

בו התמקד, כך שנותרו לא מעט סיפורים שכל מחקר והקריטריונים המסוימים שעל פיהם יצר את הקורפוס 

הכיסוי . הווה על מכלול הסיפורים מוטה בגלל חלקיות המדגם, ומצד שני הרושם שהתשלא נחקרו כלל

על: אוסף -לי כאשר ניסיתי להשתמש באוספים שיצרו כדי ליצור קובץ המחקרים הסתבר החסר שסיפקו

-כל הסיפורים מכל המחקרים לא כיסה את כל המצאי. בשורות הבאות אסקור כמה מן המחקרים שבחנו תת

  קבוצות מתוך האוסף.

צה הראשונה שזכתה לתשומת לב מחקרית משמעותית היא זו של הסיפורים המרטירולוגיים, שזכו תת הקבו

 קרים עסקו בסיפורים בדגש על מעשילבכורה משום ההקבלה בינם לבין המרטירולוגיה הנוצרית. החו

ההקרבה של גיבוריהם היהודים, בין אם ביקשו להתחקות אחר עמדתם של הסיפורים כלפי התופעה של 

השיחה המתנהלת בין המקדש  10.הנושא כפי שהוא משתקף בסיפוריםדוש השם, או לבחון את התפתחות קי

ם ודמותם של אלו האחרונים לא עמדו במוקד מחקרים אלה, ואני מבקשת להשלים נוכריאת השם למעניו ה

 . זה פער

. הראשון יםים רומאדיאלוגים בין חכמים לבין מנהיגיאחרת שנחקרה רבות כוללת סיפורים על  קבוצה-תת

אסף מספר רב של מקורות וניגש אליהם ש ,הרמשה דוד  בתקופה המודרנית שחקר סיפורים אלה הוא

 הכרח השיחות בין מנהיגים יהודים ורומים, וטען כי איןאת כרונולוגית  סידרמנקודת מבט היסטורית. הר 

על ביסס בסיס היסטורי. מסקנה זו  לראות בדיאלוגים אלה בדיה ספרותית בלבד, אלא יתכן שלסיפורים יש

 ,בגישה ההיסטורית 11ידי בחינת נושאי הדיאלוג, והשוואתם לנושאים ה"בוערים" רעיונית בתקופה הנידונה.

   12בנושא מצומצם יותר, הושקע מאמץ רב בזיהויו של אנטונינוס, המופיע בדיאלוגים רבים מול רבי.אך 

                                                           
115-אין הסכמה בין החוקרים לגבי התגובה המועדפת על חז"ל לאתגר שמציב השלטון הרומי. משה דוד הר )רדיפות, עמ'  10

( ויעקב בלידשטיין )שלוש גישות( הציגו את קידוש השם כאחת מארבע או שלוש )בהתאמה( התגובות האפשריות,  אך 109

ים לגבי האפשרות המועדפת. לעומתם שוורץ )מרטיריון( ושפקרו )מרטירים יהודים( זיהו תגובה טענו שהמקורות אינם מכריע

המועדפת על ידי חז"ל, אך הם חלוקים מהי: שוורץ טוען שחכמים הציגו את קידוש השם כחובה דתית ודרך להפגין אהבה לאל 

(. כמה מן החוקרים מיקדו 97וש השם )שם, עמ' (, ולעומתו שפקרו קובע שהמעיטו בחשיבות של מוות על קיד352)שם, עמ' 

(, למות(, בויארין )92את טענותיהם בבחינת התפתחות התופעה כתגובה לעליית המרטיריון בנצרות. כך שפקרו )שם, עמ' 

ושוורץ ותומסון )רבי אליעזר(. כיוון מחקר אחר מציע שלסיפורי קידוש השם יש תפקיד שאינו קשור לתופעה עצמה, והם 

דים כמגדירי זהות )גריי, זהות(, כאמצעי להבלטת חשיבותן של מצוות מסוימות שעליהן מוכנים ליהרג )קלמין, רדיפות(, מתפק

 (.84או להדגשת חשיבותם של חכמים על פני כהנים )שפקרו שם, עמ' 
 (.141-144הרומי; הר, המשמעות ההיסטורית )לניתוח הדיאלוגים ראו עמודים   שלטוןהר, ה 11
 וולך, מרקוס אורליוס.קירה אצל ראו ס 12
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בדיוקם ההיסטורי של סיפורי חז"ל, ואף ביכולת להסיק  עם הופעתן של גישות מחקריות המטילות ספק

מידע על המציאות הריאלית בזמנם, עלתה קרנה של הגישה הספרותית, המבקשת  ,אפילו באופן מוגבל ,מהם

שביקשו להנחיל לקוראיהם. בגישה זו,  תפיסותהלהציץ באמצעות הסיפורים אל תודעתם של כותביהם ואל 

ם, אלא כאל נוכריוגים כשלנו לא כסיפורים העוסקים בשיחות בין יהודים וחסים לדיאליחוקרים רבים מתי

אמצעי ספרותי שנועד להעלות סוגיות שבמחלוקת בתוך העולם היהודי, תוך כדי סימון גבול ברור בין גישות 

בשיחה מעלה שאלה הדבר ממלא תפקיד כפול:  נוכריכאשר הדובר ה 13לגיטימיות לכאלה שמחוץ לתחום.

מאפשרת  נוכריבינים כי השאלה אינה קבילה בתוך השיח היהודי, אך עם זאת, העלאתה על ידי ההקוראים מ

  14.שירגיע את תהיותיהם המושתקות של הקוראים היהודים גם מתן מענה

 עלום בסיפורינו, שהסיפורים מבקשים להוציאן אל מחוץ לקונצנזוס, נוכרילגבי אופיין של הטענות בפי ה

אי נחת של חכמים ממתודות דרשניות מרחיקות ין הייז הציעה שהדיאלוגים משקפים הצעות שונות. קריסט

וכך יכולים להדחיק ולדכא את  ,שמים את הספקות בפיהם של אישים מחוץ לעולמם היהודי, והם לכת

לויטפולד וולך הראה כיצד ניסו היהודים לעבד באמצעות הדיאלוגים את המציאות  15הרהורי הכפירה הללו.

רית העגומה של חורבן והסתר פנים, וזאת על ידי שיחה מדומיינת עם דמויות פגניות המטיחות באופן ההיסטו

אסתר פוזסי אף הציעה  16.של אלה האחרונים ישיר בפני היהודים את תחושותיהם הפנימיות הקשות

נִָּאיםשבמקור התקיימו הדיאלוגים בין שני  הודי, הוחלף , אך כאשר אחת הדעות יצאה מן הקונצנזוס היתַּ

  17שמו של דוברה בדיאלוג בשמו של "אחר" כדי לחזק את דחיית העמדה.

חסים לדיאלוגים כצורות של התמודדות עם מערכות רעיוניות זרות. יבאופן קצת שונה, חוקרים אחרים מתי

וולך  18הדיאלוגים מייצגים מפגש בין היהדות לבין הגנוזיס.מציעים כי שלומוביץ' אליעזר גרשנזון ורוזלי 

                                                           
פערים בין הגישה ההיסטורית לגישה הספרותית בחקר הדיאלוגים אינם נחלתם של חוקרי ספרות חז"ל בלבד. כך למשל,  13

"דיאלוג עם טריפון היהודי", שנכתב במאה השניה לספירה, נחלקו חוקרים בשאלה  –במחקר על ספרו של יוסטיניאנוס מרטיר 

של הספר, והאם הוא מבוסס על מקרה היסטורי. יש הסוברים כי הדיאלוג מבוסס על דיאלוג אמיתי עם יהודי מיהו קהל היעד 

או יהודים קונקרטיים, ומיועד בין השאר גם לקוראים יהודים )ראו למשל ליו, דימוי ומציאות, וגם הורנר, להקשיב לטריפון(, 

ר מדמיין את דמותו של טריפון היהודי ומייצר דיאלוג עימו לטובת ( הספלדבר על טריפוןאך לדעת אחרים )ראו למשל רג'ק, 

 גישה דומה לזו שבה אנקוט בהמשך דברי. -קהל קוראים נוצרי 
( מתאר את תהליך ההיפרדות ההדדית של הנצרות והיהדות, ומראה כי שני 130-131דניאל בויארין )בויארין, גבולות, עמ'  14

פיצול הנפש למרכיביה  –ך הפסיכולוגי שתואר על ידי פרויד של "פיצול והשלכה" הצדדים נעזרו בתהליך אנלוגי לתהלי

ה"נקיים", והשלכת המרכיבים הנתפשים כשליליים החוצה, אל דמות חיצונית המגלמת את התכונה השלילית בטהרתה. הצורה 

  הספרותית של דיאלוג מעמתת את שני הצדדים זה מול זה.
 הייז, תפיסה עצמית. 15
 פולמוס. וולך, 16
 .96-112פוזסי, דיאלוגים עמ'  17
 גנוסטי.-גרשנזון ושלומוביץ, ויכוח יהודי 18
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ריצ'רד קלמין, בניגוד לדעות  19ובעקבותיו סטיבן ניומאייר מנסים לאתר עקבות סטואיים בתוך הדיאלוגים.

על פיהן עבודה זרה כבר אינה מעסיקה את חכמי הבבלי, טוען כי סדרת הדיאלוגים בבבלי עבודה זרה נ"ד ש

זרה, באמצעות שימת שאלות שש את יעילותה של עבודה "א מתמודדת עם תופעות העשויות לאנ"ה ע-ע"ב

 20ם.נוכריהנוגעות בכך בפי 

מראה מול חכמים. לשיטתה של רות קלדרון, מעמידה הגישות אחרות רואות בנוכרי המופיע בסיפורים דמות 

שלרוב הן חד ממדיות ומייצגות תכונה מסוימת ומוקצנת, דמויות , המשוחחות עם חכמים דמויות המשנה

בשיחותיה זה המודחק באישיותו ורחוק מחייו. המטרונה, למשל, מייצגת תפקידן לעמת את החכם עם פן 

אינה מייצגת דעה נדחית או שיטה פילוסופית  נוכרידמותו של ה את המיניות והיצריות המתפרצת.עם חכמים 

אצל מירה בלברג, סיפורי המפגש בין רבי יהושע  21המאתגרת את זו של חכמים, אלא מרכיב נפשי פנימי.

לבת קיסר הם חלק מתהליך של בניית זהות, מתוך הסתכלות דרך עיניו של האחר על גופו של בן חנניה 

 22החכם היהודי.

תאולוגית זרה, פן אישיותי מודחק -מייצג דעה הנדחית מתוך העולם היהודי, שיטה פילוסופית נוכריבין אם ה

, שאין ללמוד ממנה דבר על בדיאלוג הוא מטאפורה נוכריאו מראה בונת זהות, לשיטתם של חוקרים אלה ה

חיצוני לעולמם של הקוראים, מזוהה עם שלטון עוין, מסוכן  נוכריהממשי. היותו של ה נוכרידמותו של ה

יהודיים, הופכת אותו לנשא נוח של דעות, שיטות -מבחינה דתית ובלתי מחויב לקשרי הערבות הפנים

  , או למראה המפנה את המבט פנימה.ח אל מחוץ לגבולות המקובלוומאפיינים שיש לדחוק אותם בכ

ייצוג  נוכריאני אבקש ללכת בדרך השונה הן מהגישה ההיסטורית, והן מהגישה הספרותית הרואה בדמות ה

מקומם של ובין זמנם  -גיאוגרפי וכרונולוגי  -הרב של דעה מודחקת או לא מקובלת. המרחק 

ים )וראו להלן(, הופך לדעתי את נסיונו עליהם הם מספרשכתיבתם/עריכתם של הסיפורים לבין האישים 

של הר לחלץ גרעין היסטורי מתוכם לחסר סיכוי. מאידך, איני רואה סיבה ללכת בדרכם של בעלי הגישה 

ם ויהודים. סיפורים נוכריהספרותית שהזכרתי, ולהפקיע את הסיפורים מתחום המפגש המדומיין בין 

הל הקוראים היהודי ולהציג בפניו אופציות מגוונות של העוסקים במפגש זה מאפשרים לכותביהם לפנות לק

 ם.נוכריות, ומערכות יחסים אפשריות בין יהודים לבין נוכרידמויות 

                                                           
 וולך, שם, ניומאייר, אנטונינוס ורבי. 19
 .110-116קלמין, בבל היהודית עמ'  20
 .88קלדרון, דמות המשנה, עמ'  21
 בלברג, בת הקיסר. 22
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חכמים ובה נכתבו ונערכו הסיפורים בהם עסקינן, חיו יהודים בכלל שאין עוררין על כך שלכל אורך התקופה 

ם היו בוודאי נושא מהותי שלא יכלו נוכרילבין הם ובכפיפות אליהם. היחסים בינם נוכריבפרט בסמיכות ל

לחמוק מלעסוק בו. יתר על כן, ספרות חז"ל עוסקת רבות ביחסים אלה בדיונים הלכתיים נרחבים אודות 

מפגשי הפסגה בפרט, צורה ספרותית נוספת בדיאלוגים בכלל, וב, יש לראות לדעתיהממשקים בין העולמות. 

. מספרם הרב מראה את החשיבות שייחסו חז"ל לנושא, ויוצר, כפי המאפשרת עיסוק בנקודות מפגש אלו

 שנראה, מספר דגמים אפשריים למפגשים כאלה. 

-בגישה דומה נוקטת גם ג'ני לבנדז, שחקרה מספר מצומצם של סיפורים על מפגשי פסגה בספרות הארץ

ם. נוכרים בין חכמים לטייאדיאלוגים סוקרכדי להדגים את טענתה שמצוי בספרות זו מודל של ישראלית, 

ם תוך הפריה הדדית. היא נוכריבמפגשים אלה היא רואה עדות לעניין שמביעים חלק מן החכמים בשיח עם 

ם מעשיר את עולם התורה בכך שהחכמים מרחיבים את רפרטואר נוכרימציעה כי הדיאלוג הסוקראטי עם 

שית. הצורך להתמודד עם שאלותיהם של הטיעונים שלהם, שיכלול מעתה גם הסתמכות על ניסיון וחוויה אי

  23הנוכרים משכלל את האפיסטמולוגיה של עולם התורה.

כמו לבנדז, אני רואה בסיפורים אמצעי שבו משתמשים חז"ל כדי לייצג, להדגים ולעצב מפגשים בין יהודים 

קטן של  ם. אולם בעוד היא מבקשת להדגים סוג מסוים מאד של מפגש ולכן בוררת בקפידה מספרנוכריל

. ישראליים(-זו )בבליים וארץ קבוצה-בתתסיפורים בעלי תבנית מוגדרת, אני אחקור את כל הסיפורים 

 משום כך אציג רפרטואר נרחב הרבה יותר של טיפוסי שיחות המופיעים בקורפוס.

 –ם נוכריעד כה סקרתי את המחקר הענף העוסק בשתי קטגוריות חשובות של סיפורי שיחות בין יהודים ו

ם חשובים. אך שתי הקטגוריות גם יחד כוללות פחות מחצי נוכריסיפורי קידוש השם ומפגשים בין יהודים ו

ם. שאר הסיפורים לא נאספו ולא נחקרו מעולם נוכרימסיפורי חז"ל שמתנהלת בהם שיחה בין יהודים ו

 כאוסף אחד, וברצוני ללכת צעד בכיוון זה.

 

 שיטות המחקר ומקורותיו  .1.3
 

ם בספרות נוכריסמכת על אוסף ממצה עד כמה שניתן של כל הסיפורים על דיאלוגים בין יהודים ועבודה זו נ

ולוגיה ששימשה אותי אגדיר את הטרמינוכיצד יצרתי את האוסף אסביר חז"ל הקדומה. בשורות הבאות 

                                                           
 .67-80לבנדז, תורה סוקרטית, עמ'  23
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המכלול  לאחר מכן אתאר כיצד ניתחתי אתאילו סיפורים נכנסו לאוסף ואילו נותרו מחוצה לו.  -ליצירתו 

 שנוצר כדי ליצור תמונה כללית.

 האוסףיצירת  .1.3.1
 

ם בספרות חז"ל הקדומה, נזקקתי נוכריבבואי ליצור אוסף ממצה של כל הסיפורים על דיאלוגים בין יהודים ו

כדי להחליט אילו מקורות יכנסו לאוסף. כל אחת ממילות התיאור של האוסף דרשה  קריטריוניםלכמה 

 על הכללתם או השמטתם של סיפורים שונים.הגדרה מדויקת כדי להחליט 

 

 מהו "דיאלוג"? .1.3.1.1

 

ליהודי נכלל באוסף. לרוב התקשורת  נוכריאו  נוכריכל סיפור המתאר לפחות אמירה אחת של יהודי ל

כך למשל  מתנהלת במילים, אך נכללו גם הסיפורים הנדירים שבהם הדיבור מתקיים באמצעים חלופיים.

 24ורבי המתקיימות על ידי משלוח רמזים. "שיחות" בין אנטונינוסישנן 

 :נכללו באוסף שלאכמה קטגוריות של מקרים גבוליים 

  אין פניה ברורה אל הנמען בדיבורכאשר 

כדי שדיאלוג יכנס לאוסף עלינו להיות משוכנעים במידה רבה של וודאות שלפחות אחד הצדדים בדיאלוג 

הגוי פונה אל היהודי, ונראה שאמירתו הופרחה במקרה להלן לא ברור אם רצה לתקשר עם הצד השני. 

 לחלל האוויר והיהודי שמעה אגב אורחא. סיפור זה ודומיו לא נכנסו לאוסף:

אבא יודן איש צידן אומ' מעשה בגוי וישראל אחד שהיו מהלכין בדרך אמ' אותו הגוי 

חבל על ישראל אחד שמת כאן וספדתיו וקברתיו ובא מעשה לפני חכמים והשיאו את 

  25.אשתו

 26.גם סיפורים שבהם יש להניח שהתקיימה שיחה, אך לא דווח עליה במפורש, לא נכללו באוסף

  

                                                           
282-, 271-272ע"ב, וראו ניתוח הסיפורים אצל מאיר, רבי יהודה הנשיא, עמ' -לי עבודה זרה י ע"אבראשית רבה סז ו, בב 24

280. 
סיפור זה לא נכנס לאוסף אך בפרק "סיפורים תוספתא יבמות י"ד ז המובאת גם כברייתא בבבלי יבמות קכ"ב ע"א.  25

 הלכתיים" אני מנתחת את הסוגיה בבבלי בה שובץ. 
בסיפור הדליקה שפרצה בחצרו של יוסף בן סימאי בשיחין. בחלק מהמקבילות לא מסופר על שיחה ראו דוגמה להלן  26

 מפורשת ולכן לא נכללו באוסף.
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  חוק קזואיסטי, שאינו מתאר מקרה שקרה אלא מנסח כלל משפטי

הסיפורים באוסף מתאפיינים בכך שהם לפחות מתיימרים לספר על מקרה שקרה בפועל, ולכן מקרים 

 של:היפותטיים אינם נכללים. כך למ

 27...שאמר לישראל תן שמן ע"ג מכתי נוכרי

 :או

דאמ' רבא האי גוי דאמ' ליה לבר ישראל קטול אספסתא ושדי לחיותא ואי לא קטילנא 

 28.לך

 דיווח על שיחה בלי תוכנה

כך לא נכלל באוסף. הוא כאשר הסיפור מסתפק בדיווח שהתקיימה שיחה אך בלא לספר מאום על תוכנה, 

 למשל:

בן קמחית שיצא וספר עם ערבי בשוק וניתזה צינורא מפיו  ישמעאלאמרו עליו על 

אימן שני כהנים גדולים ביום  ונפלה על בגדו ונכנס ישובאב אחיו ושמש תחתיו וראתה

 29.אחד

 איננו יודעים מה תוכן השיחה, והיא אינה מרכז העניין, אלא רק הרוק שניתז על בגדו של הכהן.

 סיפורים שהם הרחבות למקרא

ם, וחז"ל כמנהגם הציעו הרחבות נוכריישנם כידוע סיפורים רבים על דיאלוגים בין אישים מישראל ל בתנ"ך

ברור  30שונות לסיפורים כאלה, דוגמת השיחה בין מרדכי להמן הבא להרכיבו על הסוס או בין פרעה ליוסף.

ור המקראי, שמדרשים אלו, במקרים רבים, יותר משהם משקפים את דעתם של חז"ל על מה שקרה בסיפ

הם מתייחסים למציאות שהדרשנים חיים בה. עם זאת, גם המניע הפרשני קיים בסיפורים מעין אלה, 

 אינם נכללים באוסף. השניים. משום כך סיפורים מסוג זהולעיתים קשה להבחין בין 

                                                           
 תוספתא דמאי א טז. 27
בבלי סנהדרין עד ע"ב. תרגום: שאמר רבא: אותו גוי שאמר לבן ישראל חתוך אספסת וזרוק אותה לבהמות ואם לא אהרוג  28

 אותך.
 ז ע"א.בבלי יומא מ 29
 בבלי מגילה טז ע"א, בבלי סוטה לו ע"ב. 30
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 מקבילות שאינן עומדות בקריטריונים

שאינה עומדת בקריטריונים המתוארים כאן. לעיתים לסיפור שנכנס לאוסף ישנה מקבילה קרובה, אך כזו 

במקרים כאלה לא נכנסה המקבילה לאוסף. כך למשל בסיפור על הדליקה בחצרו של יוסף בן סימאי בשיחין, 

לא נכללים באוסף הסיפורים מן התוספתא והבבלי שבהם נאמר רק שיוסף "לא הניחם" לכבות, אך הסיפור 

 31נכלל. -ם נוכרילבירושלמי, שבו פונה יוסף באופן מפורש 

 

 "?נוכרימיהו "יהודי" ומיהו " .1.3.1.2

 

קיים פער אתני  ןבהשעבודה זו נועדה לבחון את הסיפורים על שיחות בין יהודים לשאינם יהודים, שיחות 

צבי, המונח "גוי", הנפוץ ביותר בימינו לציון -מובהק בין שני הדוברים. כפי שמראים עדי אופיר וישי רוזן

עבר טרנספורמציה במאות הראשונות לספירה ממילה שמשמעה "עם" )כולל  אנשים שאינם יהודים,

", שמשמש נוכריישראל( למושג המייצג את "האחר" עבור היהודים. משום כך בחרתי להשתמש במונח "

כמובן, גם למילה "יהודי" יש היסטוריה  32לרוב לסמן זר מן הבחינה האתנית, מן המקרא ועד ימינו.

 בה בהקשרנו אינו פותח פתח לבלבול מושגי.אך השימוש  33מורכבת,

ברורות ומובחנות. אך מסתבר שמלבד הקטגוריות הברורות, ישנן  "ם"נוכריו "יהודים"קטגוריות הלכאורה 

, באופנים שונים. כאלה הם נוכריעוד קטגוריות לימינליות של אנשים שנמצאים על הרצף בין יהודי ו

ם נוכריצבי, יצירת הדיכוטומיה בין יהודים ל-י אופיר ורוזןהמינים, הכותים, המומרים והגרים. על פ

אך נציגיהן עדיין  34התאפשרה באמצעות מחיקת הקטגוריות הלימינליות שהתרחשה בתקופה התנאית,

מופיעים בטקסט. משום שאני מעוניינת במקרים המובהקים, לא כללתי באוסף את המקרים הגבוליים הללו. 

 לגבי כל אחת מן הקטגוריות שהוצאו: להלן סקירה מעט מפורטת יותר

  

                                                           
תוספתא שבת יד ט, ירושלמי שבת פרק טז דף טו טור ד /ה"ג, ירושלמי נדרים פרק ד דף לח טור ד /ה"ט, ירושלמי יומא  31

 פרק ח דף מה טור ב /ה"ה, בבלי שבת קכא ע"א.
 . 25-33צבי, גוי, עמ' -אופיר ורוזן 32
 .33-34הערות  7-8ראו שם עמ'  33
 . אך ראו הייז, הגוי המורכב, החולקת על טענה זו.180-197שם, עמ'  34
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 מינים

לא נכללו באוסף סיפורים על דיאלוגים בין יהודים למינים. שאלת זהותם של המינים והיחס אליהם העסיקה 

נוצרים, אך גם חברי כתות שונות, -על פי קריסטין הייז התואר "מין" כולל יהודים  35רבות את החוקרים.

ישראלית הקדומה, אינם נכללים -ם, לפחות בספרות הארץנוכריונים. צדוקים, ביתוסים, קנאים ושומר

במונח זה. בתלמוד הבבלי, לעומת זאת, משמש המין כאחת הדמויות המייצגות את "האחר" של העולם 

הרבני, ולכן לעיתים קרובות יופיעו מקבילות לסיפורים על מינים כאשר מככב בהם צדוקי, שומרוני, כותי 

מבחין בין היחס למינים במקורות תנאיים, השונה מזה הבא לידי ביטוי  יצ'רד קלמיןגם ר 36ואף רומאי.

במקורות אמוראיים. הוא מראה כיצד ספרות חז"ל הקדומה משקיעה מאמצים רבים כדי להזהיר יהודים 

שלא להתקרב ולשמוע אל המינים, מחשש שמא יתפתו להצטרף אליהם. למינים יש כוחות ריפוי מופלאים 

ם אליהם יהודים החפצים להינצל ממחלה, והשימוש שלהם בטכניקות מדרשיות ובקריאה בפסוקים המושכי

ם. מצד נוכריעלולים להביא יהודים תמימים לשמוע אליהם ואולי אף להצטרף. חשש דומה אינו מובע לגבי 

ים תנאיים אינם מביעים דאגה מפוטנציאל הפיתוי של המינים, ומספרים על חכמ-שני, מקורות בתר

ם נוכריתופעה זו מסבכת את הניסיון למתוח קו ברור בין  37ם.נוכריהמתדיינים עם מינים, בדומה לדיונים עם 

 לבין מינים.

כדי לא להעמיק יתר על המידה בסוגיות אלו, הצדדיות לנושא המחקר המרכזי, החלטתי להוציא מן האוסף 

צף דיאלוגים, כמו למשל הרצף להלן, שמתוכו סיפורים על מינים. לעיתים הביאה מדיניות זו לקטיעה של ר

 נכנסו לאוסף רק הסיפורים המסומנים בגופן מודגש:

 ]...[ ?שאלו מינין את רבן גמליאל: מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים

שאלו רומיים את רבי יהושע בן חנניה מניין שהקב"ה מחיה מתים ויודע מה 

 ]...[? שעתיד להיות

                                                           
במובן  כופר, הסוקר את הספרות ומסכם כי "המונח 'מינים' משמש בעיקר ככינוי ל176הערה  55ראו זוסמן, הרהורים, עמ'  35

, בייתוסיםו צדוקיםית ]...[ כגון הרחב ביותר של הביטוי ]...[ בין שהוא כופר סתם ובין שהוא שייך לכת מוגדרת בימי הב

ובעלי דתות והשפעות דתיות, מינים ממינים  עובדי עבודה זרהוגנוסטיקאים למיניהם וכנראה גם  נוצריםוכן  ;כותיםו קנאים

 שונים הכל לפי המקום ולפי הזמן ]...[" )ההדגשות במקור(.
מות החליפה הצנזורה מין בצדוקי. כך בגיטין נ"ז . המצב מסובך אף יותר משום שבכמה מקו258-259הייז, האחר, עמ'  36

ע"א, חולין פ"ז ע"א, יומא נ"ו ע"ב, כתובות קי"ב ע"א, נדרים מ"ט ע"ב, שבכולם דפוס וילנה גורס "ההוא צדוקי" וכל כתבי 

 היד "ההוא מינא". כך או כך, איני עוסקת במינים או צדוקים ולכן כל הסיפורים הללו לא נכנסו לאוסף.
 .160-167שם. קלמין, נוצרים ומינים עמ'  הייז, 37



16 

 

דכתיב ויציצו  את רבי מאיר אמרה ידענא דחיי שכבי שאלה קליאופטרא מלכתא

 ?עומדין ערומין או בלבושיהן עומדין -אלא כשהן עומדין  מעיר כעשב הארץ

]...[ 

הא הוו עפרא, ועפרא מי קא  -אמר ליה קיסר לרבן גמליאל: אמריתו דשכבי חיי 

 ]...[ חיי?

עפרא, ועפרא מי קא והא הוו  -אמר ליה ההוא מינא לרבי אמי: אמריתו דשכבי חיי 

 ]...[ חיי?

אמר ליה ההוא מינא לגביהא בן פסיסא: ווי לכון חייביא דאמריתון מיתי חיין: דחיין 

 ]...[ מיתי, דמיתי חיין ?

 ]...[ !אמר ליה אנטונינוס לרבי: גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין

 ]...[ ?רבאמר ליה אנטונינוס לרבי: מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במע

או  מאימתי ניתנה באדם? משעת פקידה -ואמר ליה אנטונינוס לרבי: נשמה 

 38]...[? משעת יצירה

 

 שומרונים/כותים

מסיבות דומות, גם סיפורים שבהם אחד המשוחחים הוא כותי לא נאספו. ההתייחסות של חז"ל אל 

שני ומעט לאחר חורבנו סמכו השומרונים השתנתה לאורך הדורות. יהודה אליצור מראה כי בימי הבית ה

חכמים על השומרונים בעניינים שבהם לא היו חלוקים על ישראל, אך בימי הדור השלישי לתנאים נתגלעה 

מחלוקת בעניין, כאשר רבי עקיבא חושד בהם בעוד רשב"ג ממשיך להחזיק בעמדה ש"כותים כישראל". 

גוי", פסיקה שנתקבלה לגמרי כמה דורות בימי רבי כבר נתקבלה שיטתו של רבי עקיבא, ונפסק "כותי כ

                                                           
 צא ע"ב.-בבלי סנהדרין צ ע"ב 38
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מאחר שהיחס לכותים נע בין קבלה במידה רבה לדחיה מוחלטת, ומכיוון שההלכה לגבי  39לאחר קביעתה.

 משמעית, בחרתי להוציא את סיפורי הכותים מן האוסף.-הכותים במקרים רבים הייתה מורכבת ולא חד

לכן וידאתי שסיפורים  40כאשר בכתבי היד מצוי "גוי",עם זאת, ידוע כי לעיתים גורסים הדפוסים "כותי" 

  41שבהם המילה "כותי" היא פרי צנזורה לא יושמטו.

 

 גרים

במהלך או אחרי השיחה. במקרים  –שמתגייר  נוכריבמספר לא זניח של סיפורים מתקיימת שיחה בין יהודי ל

 כאלה, הסיפור נכלל במאגר, כמו למשל בסיפור זה על אנטונינוס ורבי:

לו לרבינו חמי בהדא גזירתי, א"ל בשלי לא נסתכלתי מימי  'הוה גזיר, אמ לינוסואנט

 42?ובדידך אנא מסתכל

מאידך, יש מקרים שבהם הגר מתפקד כיהודי, ואז לא נכלל הסיפור באוסף. דוגמה ניתן למצוא בסיפור 

 בו מונבז משוחח בבית המדרש עם רבי עקיבא:שהבא, 

עקיבא: הואיל ומזיד קרוי חוטא, ושוגג קרוי חוטא, מה וכך היה מונבז דן לפני רבי 

שהיתה לו ידיעה. אמר לו רבי עקיבא: הריני  -שהיתה לו ידיעה, אף שוגג  -מזיד 

  43...מוסיף על דבריך

 מומרים ומשומדים

ליחס  משומדלא נאספו, משום שאין להסיק מן היחס ליהודי ה משומדבהם אחד המשוחחים הוא סיפורים 

 . סיפור כזה למשל הושמט מן האוסף :וכרינכלפי ה

                                                           
גוי שחלה בתקופה -צבי מייחסים את השינוי במעמד השומרונים לבינאריזציה יהודי-ראו אליצור, השומרונים. אופיר ורוזן 39

דל הרומי של אזרחות חלקית (. יאיר פורסטנברג, לעומת זאת, מציע שהתנאים אימצו את המו192-185התנאית )גוי, עמ' 

 (. כך או כך, ברור ששיוכם אינו מובהק לצד זה או אחר.192-175עבור השומרונים )מעמד השומרונים עמ' 
 רבינוביץ, הדפסת התלמוד, עמ' ע"ז. 40
ך בכל בבבא קמא קיג ע"ב, דפוס וילנה גורס "כותי" א -בלבד, העומדים גם בשאר הקריטריונים  המצאתי שני סיפורים כאל 41

 בברכות כ ע"א דפוס וילנה גורס "כותית" וכל כתבי היד גורסים "גויה". ;ונצינו גורסים "גוי"שכתבי היד וכן בדפוס ונציה ו
לינוס היה נימול. אמר לו לרבינו: הסתכל במילתי. אמר לו: בשלי לא ו. תרגום: אנט291, כ"י ותיקן קהלת רבה ט י ב 42

 נסתכלתי מימי, ובשלך אני מסתכל?
בבלי שבת סח ע"ב. ואמנם, יש הטוענים כי מונבז כאן אינו מונבז המלך, הגר המפורסם, אלא תנא בשם מונבז. ראו  43

 .48גולדברג, הלני המלכה, עמ' 
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בשעת השמד. פגע בהם אסטרטיוס אחד  שני תלמידים משלר' יהושע שינו עטיפתן

בניה אתם תנו נפשכם עליה. ואם אין בניה אתם למה אתם  משומד. אמ' להם. אם

 נהרגין עליה.

 אמרו. בניה אנחנו ועליה אנחנו נהרגין.

לאו אני  כם. אם הישבתם אותי הרי מוטב. ואםא' להם. שלוש שאילות אני שואל את

 משמד אתכם. 

 א'. "מי שם אשב" וגו'.  ". וכת' אחרלהם. כת' אחד או'. "נצב לריב ייאמ' 

אותם מעומד. מקציר בדין ומפשר  אמרו לו. בשעה שהקב'ה דן את ישראל. הוא דן

ין ומדקדק בדהוא דן אותם מיושב.   ן. ובשעה שהוא דן את אומות העולםבדי

  .ומאריך בדין

הכתוב  אמ' להם. לא כך דרש יהושע רבכם. אלא אחד זה ואחד זה באומות העולם

בדין. ואחר כך  מדבר. משהקב'ה דן את אומות העולם מחשב ומדקדק בדין ומאריך

 הוא עומד ונעשה אנטיריקוס כנגדן.

 אמ' להון. מהוא דכ' "עובד אדמתו ישבע לחם". 

 שדה אחת ומזבלה ומעדרה. ממי שהוא חוכר שדות מי שהוא חוכר אמרו לו. טוב

. ישראל הרבה ומבירן. אמ' להם. לא כך דרש יהושע רבכם. אלא עובד אלים אדמתו

אומות העולם שהן  . מלחמו שלעולם הבא. "ומרדף רקים ישבע ריש". אילוב' לחם

 זרה שלהם.-מרדפין ריק אחר עבודה

שלחייה ואו'  ' לו. מסמסמין נפשהאמ' להון. מה דכ' "ויהי בהקשותה בלדתה". אמ

 בשעת הלידה אל תיראי כי בן זכר ילדת. 

  44דרש יהושע רבכם. כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו. אמ' להם. לא כך

 

                                                           
 .30, כ"י ותיקן פב בבראשית רבה  44
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עד כה תיארתי מקרים גבוליים שלא נכנסו לאוסף, ועתה אפנה לתאר את ההגדרות השונות של בני השיח 

מובהקים, מכונה אחד המתדיינים בסיפור בתואר "גוי אחד". אך ם שאת סיפוריהם אספתי. במקרים נוכריה

פירוט של בהם אינם מוגדרים מפורשות כגויים. ישנם סיפורים רבים שכללתי באוסף למרות שבני השיח 

בפרק 'ממצאים כמותיים' בעבודה זו, אך להלן סקירה של כמה סוגים הסיפורים על פי אפיון הדוברים נמצא 

 ם שאינם מוגדרים כך באופן מפורש:נוכרישל מתדיינים 

 

 ממלאי תפקידים שלטוניים

איפרכה, קסטור, דיקריון,  –אנו מוצאים בסיפורים בעלי תפקידים שונים של הממשל הרומי, בשפת המקור 

 אנשי, בולדרא. במעלה ההיררכיה, ישנם סיפורים רבים על שיחות עם קיסר, בתו ואפימליטיססרדיוט, 

דמלכא ואמגושא.  פריסתקא –בעלי תפקידים מן העולם הפרסי גם מון ומלך. יש חצרו )"בי קיסר"(, ועם הג

חלק סריס מן מלכותא, שבאי, שומר, ומשרת )"טלי"(.  –כמו כן, נזכרים נושאי תפקידים כלליים יותר 

בהנחה ם", נוכרילהכליל אותם בקטגוריית " תיבחר יאך אנ 45מתפקידים אלה, מן הסתם, יכלו יהודים למלא,

 השלטון הזר.מזהה אותם כמייצגי  נוכריאתם בתוארם השקרי

 

 46מטרונה ופילוסוף –כצפנים ספרותיים ם נוכרי

ת נוכריסיפורים רבים על שיחות עם "מטרונה". רוב החוקרים מניחים שדמות זו היא של אישה  נםיש

החוקרים כי אני מניחה כרוב  47.אישה יהודיה ששמה מטרונההיא כי המטרונה חשובה, אך טל אילן מציעה 

א מופיע בכמה סיפורים וגם ה "פילוסוףהתואר "ה, ולכן נכללו סיפורי השיחות עימה באוסף. נוכריהמטרונה 

, המייצג את עולם הרוח העומד אל מול עולמם נוכרי, ותוארו זה מצייר מיד דמות של חכם שנכללו באוסף

 .של חז"ל

 

  

                                                           
  מסופר על יהודים שמילאו תפקידים כאלה, ראו בבא מציעא פ"ג ע"ב. אכן 45
 ( המזהה את המטרונה כצופן ספרותי. נראה לי שהפילוסוף מתפקד באופן דומה כצופן.85-128' ראו קלדרון )מושגים, עמ 46
 אילן, מטרונה ורבי יוסי. 47
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 נוכריבני שיח המוגדרים על פי שיוך אתני 

פרסים, נבטים,  48רומאים, ערבים )גם בלשון "טייעא"(,שיחות של יהודים עם רים על ישנם סיפו

 נוכריבסיפורים אלה בן השיח ה 49ישמעאלים, כנעניים, בני אפריקיא וכן אוסף סיפורים על "חד מאתינס".

את מקבל אפיון נוסף של השתייכות לעם מסוים, עם כל המטען התרבותי וההיסטורי הנספח לעם זה, ועם ז

 ם.נוכריהוא גם משתייך לקטגוריה הכללית של 

 

 בני שיח המוזכרים בשמם

לבסוף, מתדיינים רבים נזכרים בשמם, לעיתים בצירוף התואר. חלק מן השמות מוכרים מן ההיסטוריה 

 53ועד לאנטונינוס 52,קלפטרא מלכתאו 51, תלמי המלך50מאלכסנדר מוקדון –ם נוכריוידועים כ

ם הם התקבלה על פי תוכן נוכריההחלטה אם  במקרים אלהושל אלמונים, חלקם שמות  54ואדריאנוס.

, משום שכידוע בתקופות שונות אימצו נוכריהדיאלוג וההקשר שלו. לא הסתפקתי בכך שלבן השיח יש שם 

 ים.נוכריהיהודים שמות 

 

 מהי "ספרות חז"ל הקדומה"? .1.3.1.3

 

, ומאידך מצומצם דיו כך שניתן יהיה כדי ליצור קורפוס רחב מספיק שיאפשר הסקת מסקנות השוואתיות

תוך ם ואמוראיים מארץ ישראל ומבבל, מילהקיפו במסגרת עבודת דוקטורט, החלטתי לאסוף מקורות תנאי

לספירה. מאחר שישנם חיבורים לא מעטים שיש לגביהם  7-חיבורים שנערכו עד הכיבוש המוסלמי במאה ה

רים השייכים לתקופה הנידונה כמעט ללא עוררין. חיבול הגבלתי עצמי רקמחלוקת על תקופת העריכה, 

שעריכתם מורכבת מרבדים המשויכים לתקופות היסטוריות שונות, דוגמת מדרש תנחומא, לא  חיבורים

נעזרתי בדברי תמר  חיבוריםבבחירת ה 55נכללו באוסף, משום הבעייתיות בקביעת זמנו של כל קטע וקטע.

                                                           
ראו להלן בפרק  –יש רגליים לסברה שגם הטייעא הוא צופן ספרותי, ולאו דווקא השיוך האתני הוא אלמנט מרכזי בו  48

 המוקדש לו.
 .50-77רוקם, רקמת חיים, עמ' -פורי חידה במדרש איכה רבה, וראו ניתוח אצל חזןסיפורים אלה מופיעים ברצף של סי 49
 בבלי יומא סט ע"א, בבלי סוכה נא ע"ב, בבלי תמיד לא ע"ב, בראשית רבה פרשה סא פיסקה ז. 50
 בראשית רבה פרשה י פיסקה ט ומקבילה בבבלי מגילה ט ע"א. 51
 בבלי סנהדרין צ ע"ב. 52
 יו עם רבי יהודה הנשיא מופיע בספרה של עפרה מאיר )מאיר, רבי יהודה הנשיא(.אוסף האגדות על שיחות 53
 בעבודת המחקר שלי לתואר שני אספתי את הסיפורים על השיחות בינו לבין רבי יהושע בן חנניה )אור, הדיאלוגים(. 54
 .336-344אגדה, עמ' הלגבי התגבשותו ההדרגתית של מדרש תנחומא ראו קדרי, מדרשי  55
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שנסרקו הם  חיבוריםעל פי עקרונות אלה, ה 56.ני לגבי תיארוכםהמסכמות את הידע העדכ קדרי וענת רייזל

סיים אוהסכוליון, שני התלמודים ומדרשי האגדה הקל מגילת תעניתמשנה, תוספתא, מדרשי הלכה, 

 57אסתר רבה, שיר השירים רבה, קהלת רבה, רות רבה, ויקרא רבה, בראשית רבה, פסיקתא דרב כהנא)

 .(איכה רבהו

 

 מקבילות .1.3.1.4

 

קטעים רבים מופיעים בכמה חיבורים או אף כמה וופעת המקבילות מאפיינת את ספרות חז"ל, כידוע, ת

פעמים באותו חיבור. לעיתים הקטעים מופיעים באופן זהה בשני מקומות או יותר, אך לרוב יש שינויים בין 

שבו שובץ  המקבילות, משמעותיים יותר או פחות. גם כאשר הקטע עצמו זהה בין שני מופעיו, עצם ההקשר

 משנה לעיתים את משמעותו.

יחסם של חוקרים לתופעת המקבילות תלוי במטרתו של החוקר. יש שבחנו מקבילות כדי ללמוד על זמן 

אחרים עסקו בהשוואה שיטתית של מקבילות,  58עריכתם ודרך התהוותם של החיבורים המכילים אותן.

לעמוד על העיצוב השונה שקיבלו הסיפורים ישראליות ומסורות בבליות, כדי -בעיקר בין מסורות ארץ

 –ורד נעם וטל אילן תרות אחר "מסורות תשתית מגובשות  59ולהסיק מכך לגבי גישותיהם של העורכים.

בעבודה זו  60שעמדו ביסודם של הסיפורים המקבילים אצל יוספוס וחז"ל". –אך ככל הנראה לא כתובות 

 סטיים ולצרכי ניתוח עומק.השתמשתי במקבילות בשני אופנים: לצרכים סטטי

על על האוסף, השתמשתי בזיהוי מקבילות דווקא כדי לנכותן מן הספירה, כלומר לבדוק -כאשר הצעתי מבט

כמה סיפורים שונים ומובחנים זה מזה מופיעים בקורפוס בחתכים שונים. במקרים אלו לא נדרשתי לשאלת 

 פחיתן ממניין הסיפורים המובחנים. ההיווצרות של המקבילות, אלא הסתפקתי בזיהוין כדי לה

לעומת המקבילות המזוהות לצרכים סטטיסטיים, כאשר הגעתי לניתוחים מדויקים של מסורות נבחרות 

התייחסתי ביתר פירוט לתהליך ההתהוות, למשמעות ההקשר ולשינויים שחלו בין המקבילות. עם זאת 

                                                           
 אגדה, רייזל, מבוא למדרשים.הרי, מדרשי קד 56
ו. הפרשיות הבאות הן מדרש מאוחר הרבה יותר, ולכן לא נכללו. ראו קדרי, -במדרש אסתר רבה סרקתי את פרשות א 57

 .161הערה  328מדרשי האגדה, עמ' 
 .51-74ראו למשל פרנקל, סיפור האגדה עמ'  58
ה את מסורות ארץ ישראל ובבל על רבי יהודה הנשיא כדי לבדוק "כיצד כמו למשל עפרה מאיר )רבי יהודה הנשיא( שהשוות 59

 (.17נתפסה בארץ ישראל מזה ובבבל מזה דמותו של רבי כמנהיג" )עמ' 
 . 10-11, עמ' וחז"ל נעם ואילן, יוספוס 60
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נטיית יתר לאיתור מקבילות  –רללומניה" מואל סאנדמל מפני "פסהשתדלתי להיות קשובה לאזהרתו של 

במקום שהעדויות לכך קלושות, ופזיזות מסוימת בקביעה שיש ביניהן השפעה ישירה ואף איתור כיוונה של 

  61השפעה זו.

 

 רצפי סיפורים .1.3.1.5

 

אל הרצף כולו כאל סיפור  סבמקרים רבים מסופר על מספר שיחות ברצף, כך שניתן היה לכאורה להתייח

ם כאלה השתמשתי בכללים הבאים כדי להחליט אם לסווג רצף מסוים כשיחה אחת, או לחלקו אחד. במקרי

 למספר שיחות:

  אקספוזיציה המציגה את המתדיינים מסמנת תחילתה של שיחה מובחנת, גם אם היא מופיעה מיד

 62לאחר שיחה בין אותם אנשים.

 "מסמן נושא חדש ולכן שיחה מובחנת. 63ביטוי כמו "ועוד שאלו 

 64ה שיחות המתנהלות בהפרשי זמן אך כחלק מאותו קו עלילתי נספרו כשיחה אחת.כמ 

 

 היחידה הספרותית .1.3.1.6

 

 65ספרות חז"ל תוך ניתוקם מסביבתם הטבעית. חיבוריסיפורים הפזורים בתוך זמן רב היה מקובל ללקט 

זו וטען הצדיק שיטה המחקר הספרותי של ספרות חז"ל,  של יםיסדהיה בין האבות המייונה פרנקל, ש

שבסיפורי חז"ל בולטת תופעה של סגירות המאפשרת לנתחם כיחידה עצמאית בלי להיזקק להקשרם ולמידע 

בשנים האחרונות רבו החוקרים המשיבים את הסיפורים לאתרם וחוקרים אותם כחלק מן  66החיצוני להם.

יאלוג בין הלכה הד הסוגיה בתוכה שובצו, תוך שימת לב לשיקולי העריכה ולתמונה המורכבת העולה מן

למרות זאת, באיסוף הסיפורים נקטתי בשיטה הוותיקה של ניתוק מן ההקשר של  67טיב.ואגדה, נומוס ונרא

                                                           
 .1סאנדמל, פרללומניה, עמ'  61
 ס ע"א.-"ט ע"בראו למשל סדרת השיחות בין קיסר לרבי יהושע בן חנניה בבבלי חולין נ 62
 כמו שתי השיחות בין קונטרוקוס לריב"ז בבבלי בכורות ה ע"א.  63
ראו למשל קהלת רבה פרשה יא פסוק א פיסקה א, שם מסופר על בר קפרא הנתקל בנוכרי שספינתו נטרפה ומציידו בצרכיו  64

לפניו. הסיפור כולו נספר כסיפור  הבסיסיים. שנים לאחר מכן עלה אותו נוכרי לגדולה, ובר קפרא נשלח לסנגר על היהודים

 אחד, ללא חלוקה בין שתי השיחות.
 ראו למשל גינצבורג, אגדות היהודים וביאליק ורבניצקי, ספר האגדה לשתי דוגמאות פופולריות מתחילת המאה העשרים. 65
 .32פרנקל, סיפור האגדה, עמ'  66
 ראו עוד על כך בפרק "סיפורים הלכתיים".  67
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סיפור העומד בפני עצמו, כדי שאוכל לספור ולמיין את הסיפורים ביתר קלות. את הסיפורים שניתחתי 

בתובנות העולות מן החומר בו שוכן באופן מעמיק חזרתי ושיבצתי בתוך הקשרם כדי להעשיר את הניתוח 

 הסיפור.

 

 שיטת האיסוף .1.3.1.7

 

ם נוכריקובץ הסיפורים המוגש בעבודה זו הנו אוסף ממצה של כל הסיפורים על דיאלוגים בין יהודים ו

בספרות חז"ל הקדומה. בתחילת העבודה קיוויתי שאוכל לייצר אוסף כזה באמצעות ביבליוגרפיות של 

שאים דומים, בתוספת חיפושים ממוקדים במאגרים ממוחשבים, על פי מילות מאמרים וספרים העוסקים בנו

רונה, אנטונינוס, שבור מלכא, ם כמטנוכרימפתח כגון "גוי", "טייעא", "עובד כוכבים", שמות של בני שיח 

. לאחר שנקטתי בשיטות אלה החלטתי לבדוק אם אכן נוצר בדרך זו כיסוי מספק. לצורך כך עברתי ליוכו

על מדרש איכה רבה כדי לוודא שכל הסיפורים הרלבנטיים שאמצא במהלך הקריאה הרציפה כבר ברפרוף 

נמצאים באוסף. להפתעתי ראיתי שרק כחצי מהסיפורים אכן אותרו. מסיבות שונות, חלק מן הסיפורים לא 

את  . מאידך, החיפושים הממוחשבים לא איתרוחקרהמעוררו עניין מספיק כדי ליצור התייחסות בספרות 

ם במילת תיאור כגון "גוי אחד" אלא נקראו בשמם, ואת נוכריהמקרים הרבים שבהם לא תויגו בני השיח ה

 המקרים שבהם אויתו שמות המתדיינים שחיפשתי בצורות שונות. 

סיפורים.  דלותלל כל החיבורים הרלבנטיים כדי ממעבר רציף עבעקבות ניסוי זה החלטתי שאין מנוס 

כשעיני פקוחה לאתר דיאלוגים. בתהליך זה יצרתי לראשונה כלי  סיתאהקלפרות חז"ל רפרפתי על פני כל ס

אוסף מלא ראשון של הדיאלוגים בין יהודים ונוכרים, המבוסס על ליקוט שיטתי מכל ספרות   -מחקרי חדש 

 .הקלאסיתחז"ל 

זה שנבחר על לגבי כל המקורות )למעט אחדים, שלגביהם מופיע הסבר(, עד הנוסח שבו השתמשתי הוא 

השתדלתי גם לעיין ולהשוות את גרסתו לכתבי יד  68ידי פרוייקט "מאגרים" של האקדמיה ללשון העברית.

אחרים, ולציין שינויים משמעותיים שמצאתי. במקרים שבהם קיימת מהדורה מדעית עיינתי גם בה, כדי 

ה. בציטוטים המופיעים להיעזר בהערות המהדירים ובאפראט המדעי בהיבטי הביקורת הגבוהה והנמוכ

                                                           
  academy.org.il/-https://maagarim.hebrewמילון ההיסטורי ללשון העברית, מאגרים, מפעל ה 68

https://maagarim.hebrew-academy.org.il/
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הוספתי סימני פיסוק ותרגום ובאוסף המלא וכן בעבודה עצמה השמטתי סימני התקנה המופיעים באתר, 

 במקרה הצורך.

 

 ניתוח האוסף .1.3.2

 

 משנוצר האוסף באופן שתיארתי לעיל, בחנתי אותו בשלוש רמות, מכללית לפרטנית: 

ם נוכריכל הסיפורים על שיחות בין יהודים ובאמצעות התבוננות ממעוף הציפור באוסף כולו, ובו  .א

 בספרות חז"ל הקדומה, דרך ניתוח סטטיסטי של מאפייני הסיפורים.  

קרובה יותר על מספר קטגוריות משנה של סיפורים הכלולים באוסף וניסיון הסתכלות דרך  .ב

  , בשיטות שונות אותן אתאר להלן.לאפיינם באופן כולל

 מייצגים מן הקטגוריות שנבחרו.  ניתוח עומק של סיפוריםבעזרת  .ג

מחקרים הבוחנים את החומר ברמה הראשונה, המתבוננת ממעוף הציפור, נדירים יחסית בתחום של ספרות 

חז"ל, אולי משום שתהליך האיסוף מורכב ועתיר עבודה. מדובר בקורפוס נרחב, מעורב מבחינת הסוגות 

גוון מבחינה לשונית ונע בין עברית לארמית בבלית הספרותיות המשולבות בו ללא הבחנה ברורה ביניהן, מ

ישראלית המתובלות במילים ומושגים מן הפרסית, היוונית והלטינית. יתר על כן, למרות שספרות זו -וארץ

עברה תהליך של דיגיטציה בשלב מוקדם יחסית וקיימים היום מספר מאגרים ממוחשבים המכילים את כל 

משום כך  69נעשתה עבודת הכנה מקדימה של סיווג ומפתוח ברמה מספקת.החיבורים הרלבנטיים, עדיין לא 

על כל חוקר המבקש לבחון תופעה מסוימת ממבט על, כפי שהיא מתבטאת על פני כל הקורפוס של ספרות 

חלק מן  70חז"ל הקדומה, לצאת למסע ארוך של ליקוט ואיתור המקורות בטרם יוכל לגשת לניתוחם.

ית ובחרו מספר מצומצם של חטיבות שבהן איתרו את הסיפורים נשואי מחקרם, החוקרים נקטו בגישה מדגמ

אך כפי שאני מראה להלן, פרישת המצודה על פני כל החיבורים בתקופה  71את עבודת האיסוף. ווכך הגביל

, מכיל מקבילות מעניינות בין ל של סיפורים המייצג מגוון של קבוצות תמטיותהנדונה יצרה אוסף גדו

שונים, ומספק פרספקטיבה רחבה על התופעה. המספר הגדול של הסיפורים משמעו אמנם שאין חיבורים 

                                                           
 .7ובפרט הערה  60-61מיליקובסקי, למעלה מן העניין, עמ' -ראו מרינברג 69
אילן, יוספוס ו ילים לסיפורים בספרי יוספוס )נעםאילן, באוספן את כל הסיפורים בספרות חז"ל המקבנעם וכך למשל עשו  70

 וחז"ל(.
-ומרינברג ;ראו למשל מאיר, הדמויות הפועלות, שבחנה את הסיפורים במדרש בראשית רבה ותנחומא בובר לבראשית 71

 שמדגים תופעות שונות כפי שהן מתבטאות במסכתות הבבלי בסדר קדשים. ,מיליקובסקי, שם
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כל אפשרות לבחון את כולם לעומקם, אך ניתוח סטטיסטי של פיזור הסיפורים, מאפייניהם, גיבוריהם וזמנם 

 גוניותו הגדולה. -מניב אפיון כללי של האוסף למרות רב

בתוך מאות הסיפורים ניתן ובשל כך, קשה לאיפיון. עם זאת, ון ביותר, האוסף המלא של הסיפורים הינו מגו

היה להבחין בכמה קטגוריות של סיפורים דומים מבחינה מבנית, מבחינה תמטית, דרך ההקשר או הגיבור 

אלה בחרתי ארבע לבדיקה מעמיקה יותר. נבחרו קטגוריות שכוללות מספר רב של סיפורים, הראשי. מתוך 

 ן עיקרון מארגן שונה:ושלכל אחת מה

 הלכתי  הקשרבקטגוריית "סיפורים הלכתיים", המשותף לסיפורים הוא העובדה שהם מובאים ב

 ומספרים על התרחשות שיש לה השלכות על הדיון ההלכתי העומד בלב הסוגיה.

 לרוב חשוב(  נוכרימשותף:  מבנה", הסיפורים חולקים י פסגה"מפגש בקטגוריה שקראתי לה(

בשאלה תאולוגית/פילוסופית, והחכם משיב לו, לעיתים באמצעות משא ומתן קצר של פונה לחכם 

 שאלות ותשובות.

  ,"מרטיריוןה –משותף  נושאיש סיפורים לבקטגוריית "קידוש השם. 

  משותף. גיבורקטגוריית "הטייעא" מאגדת סיפורים שיש להם 

מן הייצוגיות המתאפשרת בעיסוק  הבחירה להתמקד במספר קטגוריות מתוך האוסף מקריבה כמובן משהו

באוסף הכללי כולו. עם זאת, בחינה של סיפורי קטגוריה מסוימת יוצרת תמונה מדויקת ופרטנית יותר של 

קטגוריה זו, ויוצרת הסתכלות נוספת על האוסף בדרגת ביניים של רזולוציה, בין ההסתכלות מלמעלה על 

דומה הדבר לסיפור הידוע על ששת העיוורים שמיששו האוסף הכולל לניתוח הפרטני של הסיפור הבודד. 

הניתוח הסטטיסטי  זה כצינור עבה וגמיש, זה כקיר מחוספס, זה כעמוד עבה, וכן הלאה. –פיל וניסו לתארו 

תיאור כמה מן הקטגוריות  ;של האוסף המלא דומה לצפייה בפיל ממרחק רב ומנייה של קווי מתאר גסים

והניתוח  ;ק מאברי הפיל, ומתוך צירוף חלקים אלו, גם רמז כלשהו על השלםמייצר הבנה טובה יותר של חל

הפרטני של חלק מן הסיפורים משול לבחינה מיקרוסקופית של חלק מתאי גופו של הפיל. עדיין ארוכה 

 הדרך אל ההבנה השלמה של הפיל כולו, אך בכל זאת חלה התקדמות.

שבאוסף, ואפילו לא את מחציתם. איני טוענת שהן מהוות אינן מכסות את כל הסיפורים שנבחרו קטגוריות ה

יתר על כן, ניתן היה מדגם מייצג, ומובן שבחירה בקטגוריות אחרות עשויה הייתה לצייר תמונה אחרת. 

להגדיר אחרת את הקטגוריות כך שסיפורים המשוייכים בחלוקה שיצרתי לקטגוריה אחת, יימצאו 
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נת שבאמצעות בחינת האוסף דרך חתכים שונים, שכל אחד מהם מקבץ עם זאת, אני טועבקטגוריות נפרדות. 

 יחד כמה סיפורים שיש ביניהם מן המשותף, ניתן להציע כמה מסקנות ראשוניות.

בפרק קטגוריה נגזרה במידה מסוימת מן העיקרון המארגן העומד מאחוריה. שיטת הניתוח של סיפורי כל 

וג המתנהל בין הסיפורים לבין החומר ההלכתי שבתוכו הם בחנתי את הדיאלסיפורים הלכתיים המוקדש ל

משובצים. התחום ההלכתי הוא אתר שבו היינו מצפים לראות פערים משמעותיים בין יהודים המחויבים 

ניגוד ב  .דווקא בסיפורים אלה את מערכת היחסים לבחוןהיה ם הפטורים ממנה, ולכן מעניין נוכרילהלכה ל

שתוצאתן היא שבירת טכניקות ספרותיות שונות ים אלה מצאתי שימוש רב ב, דווקא בסיפורילציפיותי

 .ת אלה הוקדש הפרקו, ולהדגמת טכניקמחיצות בין יהודים לנוכרים

)בדומה לניתוח שנעשה עבור האוסף רבים מאד, וריבוי זה מאפשר בחינה במבט סטטיסטי  סיפורי המפגש

ותף, מבנה שהחריגות ממנו מעטות למרות שהסיפורים חולקים מבנה מש, וכך נפתח הפרק. הסיפורים כולו(

ותו מובן שזיהה רוברט אלטר התייחסתי אל סיפורי המפגש כסצינת דפוס, באמשום כך רבים מאד. 

סמויות המסתתרות ההנחות את העל פני השטח העליתי הסיפורים החורגים מן הדפוס באמצעות  72במקרא.

. לבסוף ניסיתי לבדוק האם מעצבים הסיפוריםשנתי את הנורמה , ובחבדפוס עצמו ובסיפורים הטיפוסיים לו

 הסיפורים בקטגוריה זו הינם סיפורי פולמוס. 

עומדת תופעת המרטירולוגיה במרכז. לכן בפרק העוסק בהם בחנתי את האפקטיביות  קידוש השםבסיפורי 

ות ניתוח מעמיק ם הצופים במעשה, באמצענוכרישל המעשה המרטירי מבחינת מידת ההשפעה שלו על ה

של שני סיפורים המייצגים צורות שונות של קידוש השם בתגובה לניסיונות העברה על הדת מצד השלטון 

ם נוכריהתנהגות מוסרית המרשימה את ה –הרומי. מנגד, השוויתי תגובות אלו לצורה אחרת של קידוש השם 

 הצופים בנעשה.

את דמותו של גיבור/סטראוטיפ זה כפי שהיא עולה  ניתחתי הטייעאלבסוף, בפרק הדן בסיפורי שיחה עם 

בה השתמשה רות קלדרון שבשיטה הדומה לזו של מכלול הסיפורים שהוא מככב בהם. יסודי מניתוח 

וניסיתי  משתתף בהן, טייעאששחקרה צפנים ספרותיים בתלמוד הבבלי, אספתי את כל הסיפורים על שיחות 

הקטגוריה היחידה שבה חרגתי מגישתי הכללית, הרואה בסיפורים  זוהי 73לאתר את מאפייני הצופן "טייעא".

                                                           
 אלטר, סצינות דפוס.  72
 .32-34ראו קלדרון, מושגים, עמ'  לתיאור השיטה 73
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היא צופן ספרותי המייצג בתלמוד הבבלי , והצעתי שדמותו של הטייעא נוכרי-אמצעי לעיסוק במפגש היהודי

 ביקורת מבחוץ על עולמו של בית המדרש. 

ניתוח סיפורים מייצגים עד כה תיארתי את המתודולוגיה שבה השתמשתי לסקירת האוסף בכללו, ואחר כך ב

השתמשתי בשיטות שונות , של ניתוח מפורט של סיפור בודד, השלישיתרמה מתוך הקטגוריות שבחרתי. ב

, והיחס אליו הבא לידי ביטוי נוכריעל פי העניין והמצאי. בכל הסיפורים עמדתי על עיצוב דמותו של ה

שיטות ניתוח שונות התבקשו בהתאם  ;שונה במעשה המסופר. אך מעבר לכך, מגוון הסיפורים גדול ואופיים

 למספר הסיפורים, הקשריהם, מקבילותיהם ומידת האחידות שלהם. 

ם באו לכבותה, ברייתא מן התוספתא נוכריבחצרו של יהודי ו בשבת במקרה של סיפור על שריפה שפרצה

נויים הקטנים והשונים שאומצה ושובצה על ידי שני התלמודים לסוגיותיהם, הצעתי ניתוח דיאכרוני של השי

שהכניסו התלמודים בברייתא, ולשיבוצה בסוגיה כך שבכל אחד מהאתרים היא מחזקת טענה שונה. כך 

הראיתי שעורכי החיבורים האמוראיים נאלצו להתמודד עם העמימות וריבוי המשמעויות הגלומים בסיפור 

  74מורכבות הנושא.מאפיינים שלטענתי נטמנו בו בכוונת מכוון כדי לרמז על  –התנאי 

ישראלית והבבלית באותה דמות או צמד -בהם התמקדו מספר סיפורים בספרות הארץשבכמה מקרים 

דומה למשל זה מהלך דמויות, התאפשרה השוואה ביניהם כפי שהצטיירו בספרויותיהם של שני האתרים. 

יהודה הנשיא, או של  של רבי ולזה של עפרה מאיר שהשוותה את מסורות ארץ ישראל ובבל בנוגע לדמות

ירון אליאב המראה כיצד סיפור קונקרטי על תקרית שקרתה לרבי אבהו בבית המרחץ קיבל ממדים 

השוואות אלה העלו כיצד באופן אופייני התלמוד הבבלי מקצין תופעות  75בבלי.ה ודתלמפנטסטיים במעבר ל

עיים בספרות ארץ טב-בעל הכוחות העלדמותו של הערבי ישראלית: -שזרעיהן נמצאים בספרות הארץ

בתלמוד הבבלי, המפגין ידע ויכולות מעוררי השתאות )ראו פרק לדמות הטייעא ישראל התגלגלה 

המתבטאת במפגשים בין רבי יהושע בן חנניה לאדריאנוס מהסיפורים והלעומתיות המסוימת  ;"הטייעא"(

פרק "מפגשי )ראו  בבליתלמוד הלבמעבר הוקצנה לעוינות גלויה והפעלת אלימות, הארץ ישראליים 

הצבעתי על הבדלים ספרותיים בין החיבורים, אך נמנעתי מניסיונות לעקוב אחרי הבדלים  .(פסגה"

                                                           
 ראו להלן סיפור הדליקה שפרצה בחצרו של יוסף בן סימאי בפרק "סיפורים הלכתיים". 74
 אליאב, בית המרחץ. ;מאיר, רבי יהודה הנשיא 75
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אידיאולוגיים בין חכמי תקופות שונות או מקומות שונים בהסתמך על הסיפורים בחיבורים המשויכים 

 76ל הקדומה.אליהם, משום הקושי לתארך ולמקם באופן מדויק את מרכיביה של ספרות חז"

חשוב הפונה לחכם יהודי  נוכרי –בקטגוריה של מפגשי פסגה נכללו סיפורים רבים בעלי דפוס משותף 

 שיטתעל מידה מסוימת ב מקרה זה התבססתיבבשאלה, והחכם עונה בעזרת טכניקות רטוריות שונות. 

לתי להתעכב על משום ריבוי הסיפורים ותבניתם המשותפת, יכו 77 :אלטררוברט של  "סצינות הדפוס"

החריגות מן הדפוס, שהבליטו את המאפיינים הגנריים של רוב הסיפורים. אלה תיארו, במקרה הטיפוסי, 

 ם מתעניינים לחכמים המתאמצים להיענות לשאלותיהם. נוכרישיחות ידידותיות בין 

יפורים ברוב המקרים ניתחתי את הסיפורים מבלי להתייחס באופן נרחב להקשרם, אך כאשר עסקתי בס

בהן שובצו הסיפורים כדי להראות את המגמות המתבטאות בעריכתן. בדומה שהלכתיים בחנתי את הסוגיות 

כך הראיתי כי   78.וגיה השלמה, ולא רק לסיפור הבודדלסלרבים בעת האחרונה, התייחסתי בניתוחים אלה 

לכן מבקר דווקא את סוגיות שמהשולבו בם, נוכריסיפורים שנקראים בפני עצמם כביקורתיים כלפי ה

 התנהגותם של חכמים. 

 

 פרקי העבודה .1.4
 

העבודה פותחת בהתבוננות כללית על האוסף המלא, עוברת להתמקד בחלקים מסוימים של האוסף על פי 

 בהן בחרתי לעסוק, ואז מרחיבה שוב את העדשה ומציעה תובנות כלליות.שמספר קטגוריות מעניינות 

ם המתארים את האוסף השלם בחתכים שונים, על פי מוצא הקבצים מציג נתונים מספרייהראשון הפרק 

על זה מספק תובנות כלליות על התופעה, מראה עד -ותקופתם, סוגי המשוחחים, יוזמי השיחות ועוד. מבט

כמה היא נפוצה ופזורה בין המקורות השונים, ומציע מסקנות ראשוניות המאפיינות את האוסף בקווים גסים. 

ברשימה של קטגוריות משנה המייצגות מספר רב של סיפורים כל אחת, כל קטגוריה פרק זה מסתיים 

 ותיאורה.

מתוך הקטגוריות שתוארו בסוף הפרק הראשון בחרתי לצלול לעומקן של ארבע מן המשמעותיות שבהן, 

סיפורים העוסקים במפגש  – ם הלכתייםמציג סיפורי השניופרק מוקדש לכל אחת מקבוצות אלה. הפרק 

                                                           
תימתם של . שטרן מצביע על כך שקשה מאד לתארך באופן מדויק את זמן חxxii-xxixראו שטרן, זהות יהודית עמ'  76

החיבורים השונים משום התהליך ההדרגתי והמצטבר של עריכתם. ומעבר לכך הוא טוען כי גם אם נסכים על זמן החתימה של 

 חיבור מסוים לא נוכל לתארך את החומרים שבתוכו, משום שבתוך חיבורים מאוחרים משוקע גם חומר קדום.
 אלטר, סצינות דפוס. 77
 מיליקובסקי, ספרות ומשמעות.-הלברטל, סף הסליחה, מרינברג ;יםרזיאל, מוכסים וגזלנ-קרצ'מר 78
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. , בהקשר של דיון הלכתיבהן שאינו מחויב לנוכריעל פני הפער בין היהודי המחויב למצוות  נוכרי-ודיהיה

למרות הציפיה שבשדה ההלכתי יודגש הפער בין יהודים לנוכרים, אראה שהסיפורים משתמשים במגוון 

כרים, מתארים טכניקות ספרותיות ותוכניות כדי לצמצם פער זה. הם מכבירים בפרטים המאנישים את הנו

ים הלכה ואף מרחיבים את גבולותיה, מביעים אי נחת מאפליית נוכרים המתבטאת נוכרים המתעניינים ויודע

 בהלכה, ופוסקים לתת אמון בנוכרים.

הקטגוריה הכוללת את המספר הרב ביותר של סיפורים,  – י פסגהמפגש ם עלעוסק בסיפורי השלישי הפרק

חשוב. אראה שסיפורי הפולמוס בין רבי  נוכריולוגיות בין חכם יהודי למתארים שיחות פילוסופיות ותאה

וכן גם הסיפורים על השיחות הידידותיות  79יהושע בן חנניה וקיסר אותם ניתחתי בעבר הם יוצאי דופן,

הדגם הדומיננטי באוסף סיפורים זה מתאר שיחה אינטלקטואלית בין שני באופן מופלג של רבי ואנטונינוס. 

, ויתכן שממצא זה ממקם את הסיפורים בהמשך לאסכולה מתקיימת באווירה שוויונית ופתוחה, המנהיגים

 80הרואה בתורת ישראל "תורה לכל באי עולם".

סיפורי קידוש השם,  –מנתח קטגוריה שהותירה רושם עמוק על התודעה לאורך הדורות  הרביעיהפרק 

ענש. למרות הדומיננטיות של סיפורים אלה, אראה בטרם יי נוכריבהם היהודי מנהל דו שיח עם תליינו הש

בה מביא היהודי באמצעות ששמבחינת ההשפעה על הנוכרים עדיפה השיטה של "קידוש השם בחיים", 

 התנהגותו המוסרית יוצאת הדופן את הנוכרי לברך את האל.

ידען. כאן  דמות מסתורית של נווד מדברי –מתמקד בסיפורים שגיבורם הוא ה"טייעא"  החמישיהפרק 

משמשת דמותו של הטייעא כדי לבקר את תרבות בית המדרש: להטיל ספק בידע המצוי בידי יושביו, ללעוג 

 לרדיפת הכבוד המאפיינת אותם ואף לחתור תחת האתוס המקדש את הפרטים ההלכתיים על פני החוויה.

טיסטי של האוסף המלא חוזר לפרספקטיבה הרחבה, ומציע מסקנות העולות מן הניתוח הסט הסיכוםפרק 

בו ההיקף הרחב של העיסוק בשיח  מוצגמחד, והתמונה העולה מן הקטגוריות שנבחנו יותר לעומק מאידך. 

, ומגוון האמצעים המשמשים את חז"ל בבואם לעצב תמונה רב גונית של יחסים בין יהודים נוכרי-היהודי

 ם.נוכריל

  

                                                           
 אור, הדיאלוגים. 79
 כפי שמציע מנחם הירשמן בנוגע למקורות מסוימים בספרות התנאית )הירשמן, תורה לכל(. 80
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 מצאים כמותייםמ .2

על פני כל ספרות חז"ל הקדומה ואספתי את כל הסיפורים העוסקים בשיחות בעבודה זו פרשתי מצודה רחבה 

, מספר היקרויות, כולל מקבילות( 320סיפורים ייחודיים ) 224 ם. באוסף שיצרתי ישנוכריבין יהודים ו

על האוסף השלם ממעוף הציפור, תוך שימוש בשיטות כמותיות  אני מסתכלתמרשים ומשמעותי. בפרק זה 

נתונים לגבי מיקומם של הסיפורים בהצגת בבדיקה של מקורות הסיפורים, ו התחלתיהמצאי.  כדי לתאר את

בחיבורים השונים באופן פרטני, וכן על פי החלוקה הכרונולוגית )חיבורים תנאיים ואמוראיים( והגיאוגרפית 

האוסף לה בתוך ראה נתונים ראשוניים לגבי הדומיננטיות של סיפורים אני מ)ארץ ישראל ובבל(. כמו כן א

של סיפורים בספרות חז"ל, על ידי השוואת מספרם לספירות שעשו חוקרים אחרים בחיבורים הכללי 

 מדגמיים.

לבדיקת גיבוריהם. סיפורים שגיבוריהם מוכרים, ולכן  פניתילאחר שבחנתי את מקורותיהם של הסיפורים, 

גם מיהם הדוברים הראיתי את ההתפלגות. הצגתי על פי תקופה ו מיינתיאפשר למקם אותם בתקופה מסוימת, 

המרכזיים בשיחות אלה, ואלו תארים משמשים לאפיון הנוכרים חסרי השם שעימם מתנהלות השיחות. 

 םאת התפלגותהצגתי לבסוף, ספרתי את מספר הסיפורים המסתיימים במוות או סבל של היהודי מיד הנוכרי. 

 של הפסוקים המצוטטים בסיפורים.

י שוב ושוב את הסיפורים על פי חתכים שונים. במקרים רבים ניתן לספור הן את מספר בפרק זה ספרת

)כולל מקבילות(. כאשר החתך  ההיקרויות, והן את מספר )להלן "סיפורים" סתם( המובחנים הסיפורים

הנבחן הוא הופעתם של סיפורים בחיבורים שונים, ספרתי את מספר ההיקרויות כדי לראות כמה סיפורים 

ר העורך לכלול בחיבורו. כאשר החתך הנבחן עוסק בהיבטי תוכן מתאים יותר לספור את מספר בח

הסיפורים, אך גם מספר ההיקרויות רלבנטי: אם בהשפעת הסיפורים עסקינן, הרי שמן הסתם סיפורים בעלי 

פר מהדהדים יותר. לכן במקרים כאלה ציינתי את מספר הסיפורים, ובסוגריים את מסמקבילות רבות 

 ההיקרויות.

 

 מקורות הסיפורים .2.1

ישראליים, -בחיבורים ארץ ההיקרויות נמצאותמן  181מראה את התפלגות הסיפורים לפי החיבור.  1טבלה 

בחיבורים אמוראיים, כאשר  294בחיבורים תנאיים,  ההיקרויות נמצאותמן  26בתלמוד הבבלי.  139-ו
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הינם ברייתות. נתונים אלה מראים כי סיפורי דיאלוג נדירים יחסית בספרות התנאית, אך נפוצים  35מתוכם 

במידה דומה בקבציהם של שני המרכזים היהודיים החשובים בתקופה האמוראית, ופזורים על פני רוב 

פעה נפוצה החיבורים מתקופה זו. אין לומר שסיפורי דיאלוג מאפיינים חיבורים מסוימים, כי אם שהתו

 באופן כללי בספרות חז"ל הקדומה.

 

 התפלגות הסיפורים על פי חיבור -  1טבלה 

 3 משנה

 7 תוספתא

 3 מכילתא דרבי ישמעאל

 3 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי

 1 ספרא

 2 ספרי במדבר

 5 ספרי דברים

 2 81מדרש תנאים

 10 82מגילת תעניתהסכוליון ל

 34 ית רבהבראש

                                                           
ש שחזורו של מדרש תנאים בידי הופמן מעלה סימני שאלה רבים. הופמן התבסס על קטעים ממדרש הגדול שנראים כמדר 81

תנאי, וסימן מתוכם באות אחרת את הקטעים המקבילים לספרי דברים, כשהוא מניח ששאר החומר משקף את המכילתא 

לדברים שאבדה. אך המחקר העדכני הראה כי מדרש הגדול השתמש במקורות נוספים לחיבורו, ביניהם מקורות חז"ליים 

"ם שנוסחו מחדש ע"י בעל מדרש הגדול כך שייראו כמדרש נוספים כמו הספרא, הבבלי והירושלמי, ואפילו קטעים מן הרמב

(. מתוך ארבעת  הסיפורים שמצאתי במדרש תנאים בהוצאת הופמן 11-7אשר סיגל, פרשת מעשרות, עמ' –תנאי )ראו בר 

בי )שיחת פרוקלוס בן פלוסלוס עם רבן גמליאל פרק יג פסוק יח, שיחת פילוסופוס עם רבן גמליאל פרק ט"ו פס' י, שיחת ר

שני האחרונים נדפסו ע"י  –יוסי עם מטרונה בפרק כ"ו פסוק י"ט ושיחת הדרינוס עם קטנה אחת בת ישראל באותו מקום 

אף אחד אינו נמצא בקטעי המכילתא שהיו בידו, ואף לא בקטעי המכילתא שנתגלו מאז ונתפרסמו ע"י  –הופמן רק בהשלמותיו( 

ולכן השמטתי אותם. את שני הנותרים  ,והאחרון במדרש תנא דבי אליהו זוטאכהנא )קטעי מדרשים(. הראשון מקורו במשנה, 

אשר סיגל )שם(, אם כי מנחם כהנא מסופק לגבי -לא מצאתי באף חיבור אחר ולכן נכללו באוסף שלי, על פי שיטתה של בר

רה הנדון" )כהנא, במקהשני, משום ש"בדרך כלל המכילתא לא כללה דרשות ליחידות מקראיות שאינן נדרשות בספרי, כמו 

( מפקפק בהיות 161-160גם הירשמן )תורה לכל, עמ'  .(כהנא על תשובתו לשאלתי בעניין 'תודתי לפרופ - תכתובת פרטית

 סיפור זה ממקור תנאי.
האם לשייכו לספרות התנאית או  –שאלה התעוררה לגבי השיוך הכרונולוגי והגיאוגרפי של הסכוליון למסכת תענית  82

, לארץ ישראל או לבבל. בסופו של דבר הכרעתי לסוג את הסיפורים מן הסכוליון לספרות האמוראית, למרות שיש האמוראית

(. כמו כן סיווגתי את הסיפורים 26רגליים לסברה שהמסורות עצמן מקורן בתקופה התנאית )ראו נעם, מגילת תענית, עמ' 

סת הבבלי בכתב יד פארמה של הסכוליון, שעדיין אין בה כדי ישראלית, למרות הקרבה המסוימת לגר-כשייכים לספרות הארץ

 ללמד שהחיבור נערך או התחבר בבבל, וודאי לא שמקור המסורות הנכללות בו הוא מבבל )שם(.
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 9 ויקרא רבה

 3 שיר השירים רבה

 2 רות רבה

 3 אסתר רבה

 21 קהלת רבה

 19 איכה רבה

 5 פסיקתא דרב כהנא

 49 תלמוד ירושלמי

 139 תלמוד בבלי

 

 28-ב ותדיאלוג מופיעסיפורי של  היקרויותבתלמודים לפי מסכת.  ההיקרויותמראה את התפלגות  2טבלה 

בכל מסכת( במסכתות  היקרויות במיוחד )מעל עשר ותנפוצ ןבבלי. המסכתות התלמוד ה 37מסכתות מתוך 

המסכתות של  39מסכתות מתוך  23-ב ותסיפורי דיאלוג מופיעשל  היקרויותסנהדרין, עבודה זרה ושבת. 

פורים אלה, כך אפשר לומר שלא נאספו התלמוד הירושלמי. כפי שאין חיבורים מסוימים שבהם מרוכזים סי

 שש מן ההיקרויות מופיעותלמסכתות מסוימות, אלא הם מופיעים בשלל הקשרים בשני התלמודים. רק 

 83באותה מסכת בשני התלמודים.

 

 התפלגות  הסיפורים במסכתות התלמוד הבבלי והירושלמי -  2טבלה 

 ורים בירושלמיסיפ סיפורים בבבלי מסכת סדר

 5 7 ברכות זרעים

 3  פאה

 1  דמאי

 1  כלאים

                                                           
 .)שני סיפורים בכל מסכת( , ובמסכתות סנהדרין ועבודה זרהמסכת(סיפור אחד בכל ) מסכתות קידושין ובבא קמאב 83

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%90%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%93%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9D
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 1  שביעית

 1  תרומות

 6 10 שבת מועד

  5 עירובין

 1 2 פסחים

 2  שקלים

 1 3 יומא

 2 1 סוכה

 1  ביצה

  2 ראש השנה

  9 תענית

 3 2 מגילה

  2 מועד קטן

 1 2 חגיגה

 נשים

 

  1 יבמות

 1 3 כתובות

 1 2 נדרים

 2  סוטה

  5 גיטין

 1 3 קידושין

 1 4 בבא קמא נזיקין

 3 4 בבא מציעא

 1 4 בבא בתרא

 7 24 סנהדרין

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%A7%D7%98%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A1%D7%95%D7%98%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%A7%D7%9E%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F
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 3 26 עבודה זרה

  2 זבחים קדשים

  2 מנחות

  6 חולין

  3 בכורות

  2 מעילה

  1 תמיד

  2 נידה טהרות

 49 139 סה"כ 

 

ודל בכל חיבור מספק תמונה חלקית בלבד משום השונות הרבה בין החיבורים מבחינת הג ההיקרויותמספר 

אך טבעי הוא שחיבור קטן יכיל מעט סיפורים, וחיבור גדול יכיל יותר, אך הדבר אינו מעיד בהכרח  –

בחיבור הגדול מוכיח שהנושא זוכה בו ליותר עניין. גם סוגת החיבורים  היקרויותשהמספר הגדול של 

בהלכה, למדרשי משפיעה על מספר הסיפורים שיופיע בתוכם: אין דומות המשנה והתוספתא, המתמקדות 

ההלכה המשלבים יותר אגדה. אין דומים התלמודים, שהלכה מהווה בהם עיקר, למדרשים האמוראיים 

. אין בידינו בשלב זה רובי המללמשרובם אגדה. ואין דומה החומר התנאי התמציתי לחיבורים האמוראיים 

בו מיטשטשת האבחנה בין שמידע לגבי אחוז החומר האגדי שמכיל כל חיבור, ומעבר לכך, בעידן הנוכחי 

השוואה של צפיפות סיפורי הדיאלוג בין החיבורים  ,הלכה לאגדה כימות כזה קשה עד בלתי אפשרי. לכן

 היא חסרת משמעות במידה רבה.

של סיפורי הדיאלוג  ההיקרויותעם זאת, ניתן להשוות בין המדרשים האמוראיים לבין עצמם מבחינת צפיפות 

שבאופן מובהק  הים אלו כל כולם אגדה. כך נוכל  לראות האם יש בהם כאלזאת משום שחיבור –בתוכם 

בתוך מדרשי  ההיקרויותמציג את הצפיפות היחסית של  1איורם. נוכרי-עוסקים יותר בדיאלוגים יהודים

לבדוק באילו חיבורים התופעה האגדה האמוראיים, מדד הלוקח בחשבון את גודלו של החיבור ומאפשר 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%96%D7%91%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%93%D7%94
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הגדולה ביותר נמצאת במדרש איכה רבה, תופעה טבעית בהתחשב בכך  ההיקרויותצפיפות  84מצויה יותר.

ם על ישראל, והמדרש מלא באגדות חורבן. צפיפות נוכריהמיטו ששהמגילה הנדרשת עוסקת בחורבן 

בהם שי משום הנושאים האוניברסליים גבוהה יחסית גם במדרשי קהלת רבה ובראשית רבה, אול ההיקרויות

 . נוכרי-בסיס משותף לשיח יהודיים זמנהמנושאים  –מתמקדים הספרים הנדרשים 

 

 

 צפיפות הסיפורים על פי חיבור, בין מדרשי האגדה האמוראיים -  1איור

בחיבורים שונים, אך אלו אינם ואת צפיפותם היחסית  ההיקרויותעד כה ראינו את מספרם האבסולוטי של 

מהווים אינדיקציה לחשיבותם בתוך כלל הקורפוס של סיפורי חז"ל. מאחר שהחקירה הכמותית של ספרות 

ם מהווים נוכריחז"ל נמצאת עדיין בחיתוליה, קשה לדעת באופן מדויק עד כמה סיפורי הדיאלוג בין יהודים ו

חז"ל הקדומה. עם זאת, מחקרים שנעשו עד כה בשיטה חלק משמעותי מסך כל הסיפורים המצויים בספרות 

המדגמית מאפשרים הצצה מוגבלת למידע זה: עפרה מאיר ספרה את סך כל  הסיפורים בבראשית רבה 

מסכתות בתלמוד מספר מיליקובסקי ערך ספירה דומה ב-ובמסכת ברכות בשני התלמודים, ואיתי מרינברג

                                                           
את מספר המילים בחיבור )מספר זה נועד להמחיש את גודלו  W-פר הסיפורים בחיבור מסוים, ובאת מס N-אם נסמן ב 84

𝐷של חיבור מסוים חושבה כ:  Dהיחסי של החיבור(, הרי שהצפיפות  =
𝑁

𝑊
∗ גדול יותר, כן מופיעים  D-. ככל ש100,000

 הסיפורים בצפיפות יחסית גדולה יותר בחיבור מסוים.

0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00

פסיקתא דרב כהנא

ויקרא רבה

רות רבה

אסתר רבה

בראשית רבה

קהלת רבה

איכה רבה

(יחס בין מספר סיפורים בחיבור לבין מספר המילים בו)מדד צפיפות 
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ל ההגדרה המדויקת של המונח "סיפור", כך שפעולה פשוטה עלי לסייג ולומר כי אין הסכמה ע 85הבבלי.

שעורך הספירה לכאורה של ספירת סיפורים בטקסט מסוים עשויה להניב תוצאות שונות בהתאם להגדרה 

אי לכך, השוואה בין ספירות שערכו חוקרים שונים עלולה ללקות בחוסר דיוק ויש לקחתה  86בה.משתמש 

 ההיקרויותמראה את השוואת מספר  3טבלה יש בה אינדיקציה מסוימת. אך למרות זאת  -בעירבון מוגבל 

מיליקובסקי. נראה על פי השוואה זו כי -באוסף הנוכחי עם המספרים שעליהם מדווחים מאיר ומרינברג

ם אלא גם ביחס למספר משמעותית בגודלה, לא רק במספרים אבסולוטיי קבוצה-תת הםסיפורי דיאלוג 

הסיפורים הכללי. בחיבורים שנדגמו, סיפורי דיאלוג מהווים חמישה אחוזים מכלל הסיפורים! גם כאן בולט 

לא רק ביחס לשאר החיבורים, אלא  –מדרש בראשית רבה באחוז הגבוה של סיפורי הדיאלוג המופיעים בו 

מעסיק את בעלי  נוכרי-שא הדיאלוג היהודיניכר שנו 87.עצמו ביחס למספר הסיפורים המצויים במדרש גם

 החיבור ומשמעותי בעולמם.

 אחוז סיפורי הדיאלוג מתוך כלל הסיפורים במספר חיבורים  -  3טבלה 

 מספר סיפורי דיאלוג חיבור החוקר/ת

מספר סיפורים 

 כללי

 אחוז סיפורי הדיאלוג

ר
אי

מ
ה 

ר
עפ

 

 12% 280 34 בראשית רבה

 5% 96 5 ושלמי ברכותיר

 4% 185 7 בבלי ברכות

רג
נב

רי
מ
י 

ת
אי

-
קי

ס
ב
קו

לי
מי

 

 5% 41 2 בבלי זבחים

 3% 63 2 בבלי מנחות

 3% 172 6 בבלי חולין

 7% 44 3 בבלי בכורות

 0% 18 0 בבלי ערכין

                                                           
 .83-85מיליקובסקי, למעלה מן העניין, עמ' -. מרינברג57ועלות, עמ' מאיר, הדמויות הפ 85
 .28-32מיליקובסקי בהגדרות שונות, שם עמ' -ראו דיונו המפורט של מרינברג 86
אמנם במסכתות מעילה ותמיד של התלמוד הבבלי אחוז סיפורי הדיאלוג גבוה עוד יותר, אך מספר הסיפורים בהם קטן  87

זו אינה מובהקת. בבראשית רבה, לעומת זאת, יש סיפורים רבים, ומתוכם מספר גדול באופן מובהק מלכתחילה ולכן תוצאה 

 של סיפורי דיאלוג.
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 0% 9 0 בבלי כריתות

 0% 11 0 בבלי תמורה

 67% 3 2 בבלי מעילה

 17% 6 1 בבלי תמיד

 3% 117 4 בבלי בבא קמא

 3% 305 10 בבלי שבת

 2% 94 2 בבלי נדה

 0% 15 0 בבלי נזיר

בבלי ראש 

 השנה

2 60 3% 

 5% 1519 80 סה"כ 

 

 

 88תקופת הסיפורים .2.2

למרות שרוב הסיפורים משובצים במקורות אמוראיים, כפי שראינו לעיל, הרי שלרוב הם מתארים 

ותר: מתוך הסיפורים שניתן לזהות את תקופתם על פי הדמויות התרחשויות שקרו בתקופה קדומה י

מתרחשים  (156) 104 מתארים אירועים שהתרחשו לפני חורבן בית המקדש השני, (25) 8המופיעות בהם, 

מתארים רוב הסיפורים  מתארים מפגש המתרחש בתקופה האמוראית. (53) 47 בתקופה התנאית, ורק

 היקרויות רבות יותר. ישנן על דמויות מתקופות קדומותים לסיפורדמויות מהתקופה התנאית. 

ניתן לראות בו הן את מספר  89את התפלגות הסיפורים לפי תקופה.ברמת פירוט גבוהה יותר מראה  2 איור

 הסיפורים המובחנים על פי תקופה, והן את מספר המקבילות לסיפורים אלה.

                                                           
עד כה עסקתי בהיקרויות של סיפורים בחיבורים השונים, ולכן ספרתי היקרויות ולא סיפורים מובחנים. מכאן ואילך הדגש  88

 יקרויות מופיע בסוגריים אחרי מספר הסיפורים.הוא על מספר הסיפורים המובחנים, כאשר מספר הה
מספר הסיפורים באיור קטן ממספר הסיפורים באוסף, משום שיש סיפורים שאינם כוללים מידע המאפשר למקמם על ציר  89

 הזמן.
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 ת התרחשותסיפורים על פי תקופ -  2 איור

מאות קילומטרים ממקום במרחק  –)ובמקרה של הסיפורים הבבליים במרחק מאות שנים מזמן ההתרחשות 

 יםזר ולא הי ים כאלה. מפגשםנוכרייהודים ומפגש בין  ספרות המתארת םאמוראיה, כותבים (ההתרחשות

 ההרחק בזמן אפשר יםהמתרחש יםת שלטון זר, אך דווקא כתיבה על מפגשתחאף הם , שחיו םלאמוראי

להם לעצב את הסיפור כפי שהם היו רוצים שיהיה )והיו רוצים שייתפס בעיני הקוראים(, ולא כפי שהוא 

סופרים ם, דומה הדבר לנוכריכאשר האמוראים מרבים לספר על מפגשים של תנאים עם  באמת, בחצרם הם.

ים דעות שהם מעוניינים לבסס בתרבותם לדמויות מיתולוגיות, כדי לתת לדעות אלה חסימיההיוונים 

   90לגיטימציה ועוגן במסורת.

 

 םנוכריבני השיח ה .2.3

ם נקראים לפעמים בשמותיהם, אך לרוב במגוון כינויים. אלה מדגישים ממדים שונים של נוכריבני השיח ה

 ;ייכותם הלאומית השונה )רומאי, ערבי, נבטי וכו'(אחרותם ביחס לבן שיחם היהודי: לעיתים מודגשת השת

תכופות הם שייכים  ;והשיחה מתנהלת בין שולט ונשלט שלטוןפעמים שהם ניצבים בדרגים הגבוהים של ה

למנגנון השלטוני הזר, כפקידים או חיילים, נאמנים להיררכיה ומתוקף תפקידם נדרשים להצר את צעדיהם 

של  רכתמייצגים מע –המטרונה והפילוסוף  –" אופייני צופן ספרותיל" ם המשתייכיםנוכרי ;של היהודים

                                                           
 .48, עמ' גבולותראו בויארין,  90

0102030405060

טרום חורבן

Iתנאים דור 

IIתנאים דור 

IIIתנאים דור 

IVתנאים דור 

Vתנאים דור 

VIתנאים דור 
דור המעבר

Iאמוראים דור 

IIאמוראים דור 

IIIאמוראים דור 

IVאמוראים דור 

Vאמוראים דור 

VIאמוראים דור 

סיפורים מובחנים מקבילות
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 4טבלה  91התואר מייצג אחרות בסיסית. כאשר הם מכונים "גוי",ו ;תכונות, מאפיינים וגינונים אחרים

מסכמת את הכינויים על  5טבלה מרכזת כינויים אלה ומראה את תדירות השימוש בהם לפי סוג החיבור, ו

 פי קטגוריות.

 ם בסיפוריםנוכריכינויי ה - 4טבלה 

מספר  היקרויות על פי סוג החיבורמספר  כינוי קטגוריה

סיפורים 

 92מובחנים

 יאמורא תנאית

 א"י

אמוראי 

 בבלי

 סה"כ

גויה אחת/ההוא גוי אחד/ כללי

 גוי/גויים

2 12 12 26 23 

חד רומאי/ההוא  שיוך אתני

 רומאה/רומיים/רומאי

0 3 2 5 5 

ההיא  ההוא טייעא/

 /הנהו טייעיטייעתא

0 0 11 11 10 

 2 3 1 2 0 חד ערבי/ההיא ערביא

 1 1 0 1 0 חד פרסי

 1 1 0 1 0 חד נפתי

 1 2 0 2 0 בני ישמעאל/ישמעאלים

 1 2 0 2 0 כנעניים

 1 2 0 2 0 מצריים

 1 1 0 1 0 בני אפריקאה

 1 1 0 1 0 93מלכות יוון הרשעה

                                                           
 .15צבי, גוי, עמ' -ראו אופיר ורוזן 91
לדוגמה, סיפור  שונות, הוא נספר פעמיים בעמודה זו, בשתי השורות המתאימות.כאשר סיפור זהה מסופר על שתי דמויות  92

ייספר בעמודה זו פעמיים, פעם  –בו מככבת במקרה אחד מטרונה, ובאתר אחר  מופיע סיפור זהה אך מככב בו "גוי אחד" 

 בשורת "גוי" ופעם בשורת "מטרונה". בשיטה זו נקטתי גם בטבלאות הבאות בפרק.
ז"ל הקדומה ביטוי זה מופיע רק בכ"י פארמה של הסכוליון למגילת תענית. בשאר מקומות נזכרים הביטויים בספרות ח 93

המכוונת לרומי. הביטוי מופיע גם ברוב הנוסחים הקדומים של תפילת על הניסים )ראו  –"מלכות יוון" או "מלכות הרשעה" 

 שני הביטויים(.  , המציע כי מדובר בקונפלאציה של379רייף, על הניסים, עמ' 
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 8 8 0 8 0 חד מאתינס

קיסרים 

 ומלכים

קיסר/ההוא קיסר/קיסר 

 מלכא

0 0 20 20 18 

 2 3 3 0 0 בת קיסר/ברתיה דקיסר

 1 1 1 0 0 94בי קיסר

 2 2 0 2 0 מלכתא

פקידים 

ואנשי 

צבא 

באימפריה 

 רומיתה

הגמון/אגמון/הגמון 

 אחד/אותו הגמון

1 2 3 6 3 

 1 1 0 1 0 95אנטיפוטא

 1 1 0 1 0 96איפרכה

קסטור אחד/קסדור 

 97אחד

1 0 2 4 3 

 1 1 1 0 0 98קלסטנר

 1 1 0 0 1 99דיקריון אחד

, שני סרדיוט אחד 

שני סרדיוטות, 

 100איסרטיוטות

1 2 1 4 2 

 פומילטס אחד/

 101פלומוסטוס אחד

1 0 1 2 1 

                                                           
 .Imperial household, government:  סוקולוף 94
  .Proconsulסוקולוף:  95
 .Prefect:  סוקולוף 96
 . Judge, in a criminal case (with the right to condemn to death) -( 184שפרבר: קייסטור )עמ'  97
 .tormentor, executor –( 190שפרבר: קלצטונירי )עמ'  98
 (.334ד יחידת פרשים ובה כשלושים חיילים )על פי סאתרן, הצבא הרומי, עמ' מפק 99

 .Policemanסוקולוף:  100
ח(. Verwalter, Aufseherקרויס:  101 קָּ  )מנהל, פַּ
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חד בולדרא מן 

 102מלכותא

0 1 0 1 1 

 1 1 1 0 0 103גונדא דרומאי

 1 2 0 2 0 104בני קצרה של ציפורין

בעלי 

תפקידים 

 שונים

 1 1 1 0 0  105דמלכא פריסתקא

 1 1 1 0 0  106ההוא אמגושא

 2 2 2 0 0 107ההוא טורזינא

 1 1 0 1 0 חד סריס מן מלכותא

 1 1 1 0 0 השבאי

 1 1 0 1 0 השליח

 1 1 1 0 0 שומר

 1 1 1 0 0 שומר בית האסורין

 1 1 0 1 0 ארמאי 108חד טלי

דמויות 

בעולם 

 הרומי

מטרונה/מטרונא/מטרונית 

אחת/מטרונה אחת/חדא 

מטרוניתא/ההיא 

מטרונית/ההיא 

 מטרוניתא/חדא מטרונא

2 20 12 34 22 

חד פלספיס/פילוסופין/

פילוסופוס  /פילוסופוס

 אחד

6 5 

 

 

2 

 

 

13 11 

                                                           
 )בערך "בלדר"(. Messengerסוקולוף:  102
 .Troop of soldiersסוקולוף:  103
 .Fortressסוקולוף: קצרה= 104
 .Messengerסוקולוף:  105
 .Magian priestלוף: סוקו 106
 .An officialסוקולוף:  107
 .A servantסוקולוף:  108



45 

 

קבוצה 

 עוינת

 1 1 0 1 0 שונאים

 1 1 1 0 0 ליסטים

 

 

 סיכום תדירות כינויים -  5טבלה 

 קטגוריה

 

מספר סיפורים  היקרויות על פי סוג החיבורמספר 

 מובחנים

 

 אמוראי תנאי

 א"י

אמוראי 

 בבלי

 סה"כ

 23 26 12 12 2 "גוי"

 32 37 14 23 0 לפי שיוך אתני

 23 26 24 2 0 קיסרים ומלכים

פקידים ואנשי 

צבא באימפריה 

 הרומית

5 9 9 23 16 

בעלי תפקידים 

 שונים

0 3 7 10 10 

דמויות בעולם 

 הרומי

8 25 14 47 33 

 2 2 1 1 0 קבוצה עוינת

 139 171 81 75 15 סה"כ כללי

 

יה בין יהודים וגויים באמצעות ביטול צבי מתארים בספרם כיצד התנאים מייצרים דיכוטומ-אופיר ורוזן

אך נראה על פי הממצאים  109קטגוריות ביניים והשטחה והעלמה של מאפיינים המבחינים בין גויים שונים,

                                                           
 צבי, גוי.-אופיר ורוזן 109
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ם בסיפורים מתוארים על פי שיוכם נוכרישתיארתי שתהליך זה לא בהכרח מתבטא בספרות האמוראית. ה

 "."גוי -אחר" האולטימטיבי האתני או תפקידם הרשמי, ורק מיעוטם בכינוי ה"

ם בכינויים ולא בשמותיהם שולל מהם את ייחודיותם כפרטים, והופך אותם לסטריאוטיפים. נוכריתיאור ה

לבעלי תפקידים באימפריה הרומית ידבק היחס החשדן והעוין  ;ממלכים וקיסרים נצפה להתנהגות אדנותית

אחרותו  ;ען כפול של אחרות, אתנית ומגדריתהמטרונה תישא עימה מט ;השורר בספרות חז"ל כלפי עשו

 והגוי, מעצם שמו, עומד אל מול היהודי. ;של הפילוסוף תתמקד בתורותיו

בהם שמתואר בכינוי גנרי, כפי שראינו לעיל, יש סיפורים רבים  נוכרימלבד הסיפורים שבהם בן השיח ה

ות )או אנשים הקשורים משפחתית נזכר בשמו. חלק מן השמות מציינים דמויות היסטוריות מוכר נוכריה

מציגה את תדירות הופעתן של דמויות  6טבלה לדמויות אלה(, וחלקם אינם ידועים מחוץ לסיפורים אלה. 

 על פי סדר כרונולוגי פחות או יותר. כרגיל בעבודה זו, מדובר רק בהיקרות הדמויות 110ות,נוכריהיסטוריות 

 בסיפורי דיאלוג, ולא בהופעותיהן במקומות אחרים. 

 דמויות היסטוריות כבני שיח -  6טבלה 

מספר סיפורים  על פי סוג החיבור היקרויותמספר  שם

 סה"כ אמוראי בבלי א"י אמוראי תנאי מובחנים

 3 6 4 2 0 אלכסנדר מוקדון

 10 16 0 16 0 אדריאנוס

יז אימיה איפרהורמ

 דשבור מלכא

0 0 3 3 3 

 17 27 7 17 3 אנטונינוס

אנטונינוס זעירא 

בר בריה 

 דאנטונינוס רבה

0 1 0 1 1 

 1 2 1 1 0 אספסיאנוס

 1 1 0 1 0 ארטבן

                                                           
 חלק מן הדמויות אינן בהכרח ידועות בפני עצמן, אך מוזכרות כולל ייחוס לדמות היסטורית מוכרת. 110
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 1 2 0 2 0 דוקליטיאנוס

 4 7 4 3 0 טורנוסרופוס

 1 1 0 1 0 טיטוס

 2 8 1 5 2 טריינוס

 2 2 2 0 0 יוזגירד מלכא

תו של יסטני ב

אסוירוס בן 

 אנטונינוס

0 0 1 1 1 

 1 1 1 0 0 נירון קיסר

 1 1 1 0 0 קלפטרא מלכתא

 7 7 7 0 0 שבור מלכא

 1 2 1 1 0 תלמי המלך

סה"כ סיפורים על 

 ם ידועיםנוכרי

5 49 30 84 57 

 

ם שאינם ידועים כדמויות היסטוריות. אלה נוכריעטים שבהם נזכרים בשמם בני שיח ולבסוף, יש סיפורים מ

 .7טבלה מפורטים ב

 בני שיח שאינם ידועים כדמויות היסטוריות -  7טבלה 

  היקרויות על פי סוג החיבורמספר  שם

מספר סיפורים 

יםמובחנ  

 סה"כ אמוראי בבלי א"י אמוראי תנאי

 2 2 1 1 0 אבטימוס/נימוס הגרדי
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 קרנטרקוסאגנטיס/

 111הגמון

1 3 2 6 6 

אגריפס סבא/שר 

 112הצבא

1 0 1 2 1 

 4 5 3 2 0 אבלט

 1 1 1 0 0 בר ששק

 1 4 2 2 0 דמא בן נתינה

 והמן בר יסתק

 

0 0 1 1 1 

 1 4 1 2 1 מבגיי

 1 1 1 0 0 מתון

 1 1 0 0 1 לוס בן פילוסופוספרוק

, ברתיה דדמיטינוס

 דתימטינים

0 2 0 2 1 

סה"כ סיפורים על 

 ם לא ידועיםנוכרי

4 10 13 27 20 

 

מספר גדול למדי. רובן  -הן נשים  היקרויות( 54) 40 ם הם גברים, כמצופה, אךנוכרירוב בני השיח ה

(, אך יש גם מלכות, בנות קיסר, איפרהורמיז אמו של היקרויות 34סיפורים מובחנים שלהם  22מטרונות )

שבור מלכא, זונות, ערביות ועוד. נשים אלה הן אחרות בהיבט האתני וגם המגדרי, אך לעיתים דווקא משום 

בו אישה מייצגת את הצד שאין אף סיפור באוסף  113היהודים. כך הן יוצרות אחוות מדוכאים עם בני השיח

 היהודי, אולי משום שמפגש כזה נתפש כסכנה לתומתן של נשות ישראל.

                                                           
 גניטוס(.בערך א 10)ראו עמ'  Quietusקרויס מציע ששמות אלו הם שיבוש של שם השליט הרומי  111
זהותו של אגריפס זה מסופקת: לא נותר כתב יד של מכילתא דרשב"י לקטע זה )פרק כ פסוק ה(, והוא הושלם במהדורת  112

"אגריפס סבא". אך המהדירים העירו כי אולי צריך להיות אגריפס מלכא )ראו עמ'  –מלמד על פי מדרש הגדול -אפשטיין

 ה נה ע"א( נקרא אגריפס שר הצבא. (. לעומת זאת במקבילה בבבלי )עבודה זר147
עמה מתיעצים חכמים כיצד להסיר מהם את גזירת השמד, והיא ממליצה להם שהדבר בולט במיוחד בסיפור על המטרונה  113

 להפגין בלילה )הסכוליון למגילת תענית, כ"ח באדר, כ"י פארמה, ומובא כברייתא גם בראש השנה יט ע"א, תענית יח ע"א(.
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 בני השיח היהודים .2.4

בני השיח היהודים רובם  –ם, שרובם נזכרים ללא שמותיהם אלא בכינויים שונים נוכרילעומת בני השיח ה

מציגה את השמות הנפוצים  8טבלה נם חכמים בעלי תואר רבני. משויימים, ורובם המכריע של אלה הי

סיפורים. בני שיח יהודים רבים נוספים נזכרים  (היקרויות 190) 125מכסה ו)שלושה איזכורים ומעלה(, 

פור אחד אך בעל שתי עליהם מסופר רק סי 11, מתוכם אנשים 71או פעמיים ) 114 אנשים( 24פעם אחת )

רבן גמליאל, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי  –כמה תנאים מככבים בסיפורי דיאלוג רבים  115(.היקרויות

 111) 77 לעומת –פעמים היקרויות(  266) 190 ורבי. בסך הכל נזכרים בסיפורים יהודים בשמותיהם

י השיח היהודים בכינוי בלבד, מועטים ם. מובן שהאזכורים האנונימיים, המתארים את בננוכרי היקרויות(

ים את היהודים על פי גילם )ינוקא/סבא(, מקצועם )חייטא, פרגמוטיט(, אפיינמהרבה יותר. כינויים אלה 

מקום מגוריהם )חד מירושלים/שני אחים מאשקלון( או מעמדם )חכמי ישראל/רבנן(, אך בעיקר בכינויים 

 , אדם אחד וכן הלאה. סתמיים כגון פלוני, בן ישראל, חד גבר

קריאת המשוחחים בשמותיהם, כפי שרוב היהודים נקראים בסיפורינו, מאפשרת לקורא ליצור דמות 

מורכבת ומלאה, הן מתוך השם עצמו )לעיתים קרובות נוסף לשם הפרטי גם שם האב, תואר כמו "רבי", 

מקורות אחרים. לעומת זאת, ו/או שם המקום ממנו בא( והן מתוך הפרטים האחרים הידועים על האדם מ

ם בסיפורינו, הופך בקלות לסטריאוטיפ המיצג קבוצה שלמה נוכריאדם המכונה רק בכינוי כללי, כמו רוב ה

יהודית, אך טבעי הוא שהדמויות מן העולם היהודי יקראו בשמן לעיתים -ולא אינדיבידואל. בספרות פנים

וצרת פער בין בני השיח, כאשר היהודים פרטים מובחנים ות, אך נטייה זו ינוכריקרובות יותר מן הדמויות ה

 ם ייצוגים של קבוצות.נוכריוה

  

                                                           
י הושעיה, רבי יהודה נשיאה, יוסי משיתה, רבי אלעזר בן שמוע, רבי אמי, רבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי רבי חייא, רב 114

אלעזר ברבי שמעון, רבה בר נחמני, רב אשי, רב אדא בר אהבה, רב שילא, אביי, הונא בר נתן, אמימר ומר זוטרא ורב אשי, 

תנחומא, רב חמא, קטיעא בר שלום, אונקלוס בר קלוניקוס, רבי רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בר רבי יוסי, אמימר, רבי 

אלעזר בן פרטא, רב מנשי, רב חנא בר ביזנא, רבי אלעזר הקפר, רבי יוחנן בן ארזא ורבי יוסי בן נהוראי, מר יהודה, רבי זירא, 

תן, אבא אושעיה איש טורייא,  ר' רב יהודה בר אושעיא, רבי יהודה בן פתירה, רבי חנינא בר פפי, נקדימון בן גוריון, רבי יונ

 רב יוסף. , שמואל בר סוסרטיי, רבי פנחס בן יאיר, עקילס הגר
, רב, רבי ראובן רבי שמואל בר נחמן, רבי בנאה, שמעון הצדיק, מרים בת תנחום ובניה/אישה ושבעה בניה, בר קמצא 115

רבי , ש גם זו, אלישע בעל כנפיים, לוי סריסאנחום אי, רב חסדא ורבה בר רב הונאבן איסטרובלי,  רב כהנא, רב פפא, 

 מסופר למעשה רק סיפור אחד, אך בעל שתי היקרויות. מודגשעל האנשים בגופן , רבי יונה. רבי בא בר זימנא, ישמעאל
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 בני שיח יהודים הנזכרים שלוש פעמים ומעלה - 8טבלה 

מספר סיפורים  היקרויות על פי סוג החיבורמספר  שם

 סה"כ אמוראי בבלי א"י אמוראי תנאי מובחנים

 3 3 3 0 0 אביי

 3 6 1 4 1 רבי אליעזר

 2 4 0 4 0 בר קפרא

גביעה בן 

קיסם/גביהה בן 

 פסיסא

4 4 3 11 3 

 17 23 10 6 7  רבן גמליאל

רבי חנינא בן 

 תרדיון, אשתו ובתו

1 0 2 3 2 

 2 4 3 0 1 יהודה בן שמוע

רבי יהודה בר 

 עילאי

0 4 2 6 1 

 15 23 11 12 0 רבי יהושע בן חנניה

רבי יהושע בן 

  חהקר

0 4 0 4 4 

רבי יהושע בר 

תנחום בר' חייא 

 גיןאדכפר 

0 3 0 3 2 

 1 4 2 2 0 רבי יוחנן

 6 8 3 5 0 רבן יוחנן בן זכאי

 11 14 0 14 0 רבי יוסי
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 1 3 0 3 0 יוסי בן סימאי

 6 6 3 3 0 רבי מאיר

סבטיא 

מאולם/סיבטא 

 מאילים

1 1 1 3 1 

 5 7 3 4 0  רבי עקיבא

 1 4 1 1 2 פפוס ולוליאנוס

 4 4 4 0 0 רבא

 4 5 5 0 0 רבה בר בר חנה

רבי/רבינו/רבינו 

 הקדוש

3 20 8 31 21 

 3 3 3 0 0 שמאי

 8 8 6 2 0 שמואל

סה"כ סיפורים על 

יהודים משוימים 

נפוצים )שלושה 

 אזכורים ומעלה(

20 96 71 190 125 

 

 בסיפורים סבל ומוות .2.5

ף קיוויתי שאוכל להציג ממצאים סטטיסטיים, ולו גסים וראשוניים, לגבי נתונים עם תחילת העבודה על האוס

, סוג הפנייה ואף נושאיה. אך נוכריסובייקטיביים כמו האווירה המשתקפת בסיפור, יחסו של היהודי אל ה

. השפה , ואולי אף בלתי אפשריעד מהרה הסתבר לי שסיווג הסיפורים בקטגוריות כאלה מאתגר מאד

נוקטים חז"ל בסיפוריהם פורשת מרחב פרשני עצום, המאפשר לקרוא סיפורים בדרכים שונות שמת המצומצ

ואף מנוגדות. אמירות מסוימות יכולות להתפרש כפשוטן, או כאירוניה, סרקזם או לשון סגי נהור. מאחר 

ה ונושאיה שאיננו שומעים את הטון בו נאמרים הדברים, הפוטנציאל לאי הבנה גדול. גם טיבה של הפניי
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מפני מה חמה יוצאה ממזרח ושוקעת נתונות לפרשנות: כאשר אנטונינוס שואל את רבי )סנהדרין צ"א ע"ב( "

", האם זו שאלה תמימה, מיתממת, קנטרנית או סקרנית? ולבסוף, נושא הדיון גם הוא נתון במערב

דות בשאלות לפרשנויות שונות: בעוד מנחם הירשמן מפרש כמה שיחות בספרות התנאית כמתמק

 116ם.נוכריצבי עוסקים באותן שיחות אך לדידם הן עוסקות באבחנה בין יהודים ל-תאולוגיות, אופיר ורוזן

משום כך פרק זה עוסק אך ורק בהגדרות אובייקטיביות שאין עליהן עוררין, ומותיר את הפרשנויות 

 הסובייקטיביות לפרקים הבאים, המנתחים את הסיפורים ביתר פירוט. 

להיצמד לקריטריון זה מחד, ולספק חיווי כלשהו על אופיים של הסיפורים מאידך, בדקתי את מספר כדי 

בן השיח היקרויות(  18)סיפורים  בעשרה  הסיפורים המסתיימים בסבל או מוות של אחד המתדיינים. 

 לושהש 117סיפורים של מוות על קידוש השם.( 8) ארבעה, מתוכם נוכריהיהודי מעונה או מומת בידי ה

מספר על טריינוס  (4)סיפור אחד  118( מתרחשים במפורש בתקופה של חורבן או פולמוס,4מהנותרים )

נראה  120ובשניים הנותרים מתוארת התעללות של אדריאנוס ביהודי. 119ההורג בישראל בגלל אי הבנה,

י של ם מתרחשים בהקשר היסטורנוכרישהסיפורים המעטים המתארים יהודים הסובלים מנחת ידם של ה

ותם. כל נוכרים מעצם נוכרישמד וחורבן, ואינם מתייחסים לתופעה כללית של סכנה הנובעת מן ה

המתעללים וההורגים בסיפורים הם דמויות שלטוניות, לרוב קיסרים ושרים )אדריאנוס, טריינוס, טורנוס 

אך לא את האדם  רופוס( ובמקרה אחד "דיקריון", כך ששוב נראה שהרצחנות מאפיינת את השלטון הרומי,

 .נוכריה

ם, אך רק בסיפור אחד היהודים הם המוציאים נוכריסיפורים מסתיימים בסבל או מוות של  (11שמונה )

מדובר בעונש הבא מידי ( 8מן הסיפורים ) חמישהב 121שאכל מקרבן הפסח ברמייה. נוכרילפועל, כעונש ל

קדשי ם אחרי שהיטיבו עם יהודים מובשניים הנותרים הנוכרים הם שטורפים את חייהם בכפ 122שמיים,

                                                           
 שם המפנה להירשמן. 74, וראו הערה 238-239צבי, גוי, עמ' -אופיר ורוזן 116
ג )ומקבילות בספרא אמור פרשה ח תחילת פרק ט, קהלת רבה פרשה ג מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא פסוק י 117

פסוק יז פיסקה א, בבלי תענית יח ע"ב(, ספרי דברים פרשת האזינו פיסקה שז )ומקבילה בבבלי עבודה זרה יז ע"ב(, בבלי 

 גיטין נז ע"ב, ירושלמי ברכות פרק ט יד טור ב /ה"ה. 
י גיטין נה ע"ב(, בראשית רבה פרשה סה פיסקה כב, ספרי דברים פרשת איכה רבה פרשה ד פיסקה ג )ומקבילה בבבל 118

 האזינו פיסקה שכב.
איכה רבה פרשה א פיסקה מה )ומקבילות באיכה רבה פרשה ד פיסקה כב, אסתר רבה פתיחה א פיסקה ג, ירושלמי סוכה  119

 פרק ה נה טור ב /ה"א(.
 פיסקה א.איכה רבה פרשה ג פיסקה כ, קהלת רבה פרשה ב פסוק יז  120
 בבלי פסחים ג ע"ב. 121
מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא פסוק יג )ומקבילות בספרא אמור פרשה ח תחילת פרק ט, קהלת רבה פרשה ג  122

 פסוק יז פיסקה א, בבלי תענית יח ע"ב(, בבלי בכורות ח ע"ב, בבלי חולין נט ע"ב, בבלי חולין ס ע"א, בבלי תענית כא ע"א.
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ם, משום נאמנות למציאות נוכרייתכן שהסיפורים אינם מרבים לתאר יהודים ההורגים ב 123השם.

אך מנגד,  124ח הזרוע בנסיבות פוליטיות.וההיסטורית או שמא משום הרתיעה שחשו חכמים מהפעלה של כ

הל בתוך קבוצת מדוכאים, נסתר השיח המתנ -ספרות חז"ל היא דוגמה קלאסית של "תסריט נסתר" 

כמעט  ההפלא, ביטויים כאל הלמרבאך  125ממדכאיהם, ומאפשר להם לבטא זעם ופנטזיות של אלימות.

 שאינם בנמצא.

 

 ציטוטי פסוקים בדיאלוגים .2.6

סיפורים  118 – ברבים מן הדיאלוגים מצטטים המשוחחים פסוקים מן התנ"ך. באופן טבעי, ברוב הפעמים

סיפורים  53 –השיח היהודי, אך במספר מפתיע מן הדיאלוגים -המצטט הוא בן -קרויות הי 143-מובחנים ו

 מראה את התפלגות הציטוטים לפי ספר. 9טבלה ם פסוקי תנ"ך. נוכרימצטטים ה -היקרויות  58-ו

 ציטוטי פסוקים לפי ספר -  9טבלה 

 126סה"כ מספר ציטוטים פרס

 

מספר ציטוטים מפי 

 נוכרי

 מספר ציטוטים מפי יהודי

 (20) 16 7 (27) 23 בראשית

 19 (24) 10 (12) (36) 29 שמות

 0 2 2 ויקרא

 (5) 4 (3) 2 (8) 6 במדבר

 (19) 15  13  28 (32) דברים

                                                           
 ט ע"א, בבבלי עבודה זרה יז ע"ב, וראו בפרק קידוש השם.בבלי תענית כ 123
דמויות היסטוריות המייצגות עמידה כוחנית אל מול  –תופעה זו מתבטאת יפה ביחסם של חכמים למקבים ולבר כוכבא  124

 של שמות המקבים מספרות חז"ל )ההשכיחו ןהנוכרי. בנוגע למקבים ורד נעם עוקבת אחר תהליך המחיקה המכוו שלטוןה

(. 333(, ומייחסת אותו לסירוב מכוון "להעמיד גיבורים צבאיים ופוליטיים כמושא הזדהות" )שם, עמ' 306-301חכמים, עמ' 

ישראלים לתלמוד הבבלי, וטוען כי מתוך ההשוואה עולה כי -בנוגע למרד בר כוכבא מבחין יהושע אפרון בין המקורות הארץ

לשקף את "השקפותיהם המוצהרות ומגמותיהם לטפח יחסי שלום עם המלכות הבבלי עיבדו את המסורות על בר כוכבא כדי 

הנוכרית, לתבוע התרסנות ונכנעות פאסיבית עד אשר תנץ ישועה פלאית, להזהיר מפני התלקחויות מהפכניות ומשיחיות 

ת בנוגע לבר כוכבא, (. מארקס אינו מבחין בין הספרות הבבלית והארץ ישראלי104כוכבא, עמ' -מסוכנות" )אפרון, מלחמת בר

אך טוען כי אגדות חז"ל אודותיו מציגות אותו כגיבור פגום או כמשיח שקר אך בשני המקרים חותרות להפנות את מבטם של 

(. שאלת יחסם של חז"ל למורדים 56-13הקוראים כלפי שמיא, ולשדלם שלא לשים מבטחם באדם )מארקס, בר כוכבא, עמ' 

, ורבים אף התייחסו להטיות האידיאולוגיות הניכרות בדברי החוקרים, וראו נעם )שם, עמ' הזר נידונה רבות במחקר שלטוןב

 ( לסקירה והפניות בנוגע למקבים, ואופנהיימר ואיזק )תולדות המחקר( לגבי מרד בר כוכבא. 297-295
כאיהם. בויארין סקוט )שליטה( מרחיב על "התסריט הנסתר", שהוא השיח המתנהל בתוך קבוצת מדוכאים ונסתר ממד 125

 ( מפנה את תשומת לבנו לשיח התלמודי כתסריט נסתר, בהיותו מנוסח בשפה שהכובשים לא הבינו. 145)תעלולנים, עמ' 
 .יקרויות בסוגריים, אם המספר שונהה 126
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 2 0 2 שופטים

 1 1 2 שמואל

 (8) 7 2 (10) 9 ישעיהו

 4 0 4 ירמיהו

 5 0 5 יחזקאל

 1 2 3 עמוס

 2 0 2 מיכה

 3 1 4 צפניה

 3 0 3 זכריה

 1 0 1 מלאכי

 (24) 21 (5) 4 (29) 25 תהלים

 (7) 5 0 (7) 5 משלי

 4 (2) 1 (6) 5 איוב

 1 0 1 שה"ש

 0 1 1 רות

 2 (7) 3 (4) 5 (11) קהלת

 1 0 1 אסתר

 1 0 1 דניאל

 1 0 1 נחמיה

 1 1 2 דבה"י

 (143) 118 (58) 52 171 (201) סה"כ

 

ספרי התנ"ך. כפי שניתן לראות הספרים הפופולריים לציטוט )מעל  36מתוך  25-בסיפורים ציטוטים מ

עשרה ציטוטים כל אחד( הם בראשית, שמות, דברים, תהלים וקהלת. הדבר אינו מפתיע לגבי ספר בראשית, 

לגבי  ;ח בין תרבותי בנוגע לתפיסות קוסמולוגיות ותאולוגיותהדן בסיפורי הראשית ומהווה כר פורה לשי
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ולגבי ספר קהלת, עתיר ההגיגים הקיומיים.  ;ספר תהלים, המביע רגשות, מצוקות ומאוויים אוניברסליים

ספרי שמות ודברים, העוסקים באופן מובהק בנראטיב של העם היהודי על מקורותיו הפרטיקולריים, 

 מפתיעים יותר.

 

 ת משמעותיות באוסףקטגוריו .2.7

בתוך מאות הסיפורים שאספתי עלו כמה קטגוריות, המקבצות כמה סיפורים על פי עיקרון תמטי, דרך 

ההקשר, או סיפורים החולקים גיבור משותף. חלוקה זו אינה היחידה האפשרית, וודאי שכל חוקר שהיה 

חרת. עם זאת, הרשימה שאני משנה היה מציע חלוקה א לקבוצותמתבונן על האוסף השלם ומנסה לחלקו 

מציעה להלן המונה את הקטגוריות שזיהיתי מתארת בדרך נוספת את האוסף ומספקת הצצה כללית לתוכנו. 

מתוך קטגוריות אלו בחרתי ארבע )הראשונות ברשימה( לניתוח מעמיק יותר, המוצג בפרקים הבאים. 

 הקטגוריות שזיהיתי הן:

  יהודי ומציג לו שאלה פילוסופית/תאולוגית, לה עונה החכם. חשוב פוגש חכם  נוכרי –מפגשי פסגה

כאלו הם סיפורי השיחות בין רבי ואנטונינוס, בין רבי יהושע בן חנניה וקיסר, ועוד רבים. זוהי 

 הקטגוריה הנפוצה והנחקרת ביותר.

  י . אזכיר את סיפורי קידוש השם של רבנוכרישיחתו של יהודי עם תליינו ה –סיפורי קידוש השם

 עקיבא ושל רבי חנינא בן תרדיון.

  סיפורים המובאים אגב בירור הלכתי. –סיפורים הלכתיים 

  הוא דמות של איש מדבר ידען. נוכריסיפורים שגיבורם ה –סיפורי טייעא 

 ם זוטרים המסייעים ליהודים במצוקה, דוגמת השומר על גיסתו של רבי נוכרי –ם מצילים נוכרי

 ת הצמר מליבו של רבי חנינא בן תרדיון.מאיר והקלצטונירי המסיר א

  סיפורים פולקלוריסטיים הדומים דמיון ברור לאגדות עם, כדוגמת סיפורי "חכמתם  –סיפורי עם

 של בני ירושלים" במדרש איכה רבה.

  "ם, וכשאלה עולים נוכריסיפורים על יהודים יחידי סגולה המסייעים ל –"שלח לחמך על פני המים

ע הגזירה. כך הסיפור על והם כדי לייצג את ישראל ולהסיר מעליהם את רלגדולה נשלחים אלי

 שספינתו נטרפה. נוכרידיקלוט חזירא שנהיה מלך, ועל רבי אלעזר בן שמוע שטיפל ב
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  "במהלכם מתרחשות שיחות, שסיפורים המתארים אירועים היסטוריים  –סיפורים "היסטוריים

 כמו הסיפורים על חורבן בית שני.

 

 סיכום .2.8

 מבט הסטטיסטי על הסיפורים נצפו כמה תופעות מעניינות:ב

 בחיבורים מסוימים הסיפורים שנדגמו על ידי חוקרים כללסיפורי דיאלוג הם חלק משמעותי מ . 

  מופיעה בספרות האמוראית,  התופעהסיפורים מעטים מצויים בספרות התנאית, אך פריחת

של ת האמוראית יש פרישה רחבה בתוך הספרובהתאמה לכמות החומר האגדי בספרות זו. 

 בכל החיבורים.הסיפורים 

  למרות שרוב הסיפורים מצויים בחיבורים אמוראיים, רובם מתארים התרחשויות שקרו בתקופה

 התנאית. 

 ם אינם נזכרים בשמות אלא בכינויים כלליים, בעוד שרוב בני השיח נוכרירוב בני השיח ה

מויות סטריאוטיפיות של הנוכרים, בעוד היהודים היהודים נזכרים בשמותיהם. הדבר מייצר ד

 מצטיירים כאינדיבידואלים.

  סיפורים מעטים מסתיימים בעינוי או מוות של יהודים, ואלה ממוקמים בהקשר של מאורעות

 ודמויות היסטוריים של חורבן ושמד, כאשר דמות שלטונית היא המבצעת.
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 יםהלכתי יםסיפור .3

היהודי והנוכרי. אך בפרק  – בינאריותמפגשים בין אנשים המשתייכים לקטגוריות עבודה זו כולה עוסקת ב

זה נעסוק בסיפורים שבמרכזם שאלה הלכתית, וההלכה היא אחד מהמנגנונים המרכזיים המכוננים את 

. התנגשויות, טעויות והבנות-אים ויהודים יש פוטנציאל לנוכריבנקודות ההשקה בין  127.אתההפרדה הז

" מסוגים שונים מסבכים את אחרּותונה, פערי ידע ותודעה, רמות שונות של מחויבות ו"י שמעמד הלכת

ניתן לכן לצפות שבסיפורים אלה יתחדדו ם החולקים מרחב משותף. נוכריהאינטראקציה בין יהודים ו

ות בסיפורים אלו ניתן לראדווקא אך כפי שאראה להלן, ם. נוכריהאבחנות ויוגבהו החומות בין יהודים ו

כיצד כותבי ועורכי הסיפורים והסוגיות משתמשים במגוון אמצעים המצמצמים את המרחק בין יהודים 

 ם.נוכריו

חוקרים דנו בשיטות שנקטו חז"ל, בתקופות ובאתרים שונים, כדי לעצב באמצעים הלכתיים את מספר 

כותבים על הספרות התנאית, לפי גרי פורטון וקריסטין הייז, הם. נוכרימערכת היחסים הראויה בין יהודים ו

הוא "אחר" במובנים שונים שהמרכזיים שבהם הם המובן האתני והמובן הדתי. במובן האתני, מאחר  נוכריה

שהגוי אינו ישראל ולכן אינו מחויב בשמירת ההלכה הרי שיש חשש שמגעים עימו יובילו לעבירה שלא 

יכון ברמה גבוהה יותר מכיוון שהוא עלול למשוך העובד עבודה זרה מהווה ס נוכריבמתכוון. במובן הדתי, ה

ם בתחומים נוכריהרחקות בין יהודים והוגדרו בהלכה  תקופה התנאיתב 128אחריו את היהודי לעבירה חמורה.

אך בד בבד הנסיבות הצריכו הכרה במציאות המעורבת והתמודדות עימה:  129.כדי לשמר את נבדלותם רבים

רת "שטח נייטראלי" מבחינה דתית שבעזרתו יכולים יהודים להתנהל מייצמראה כיצד המשנה משה הלברטל 

ם עובדי עבודה זרה, בלי להתנתק מן הסביבה מחד, נוכריולבוא במגע עם  יםפגאניסממנים בסביבה ספוגת 

שלמרות הסכנה חכמים משתמשים בכלים  טוענתה ,הייזבעקבותיו הולכת גם או לקדש עליה מלחמה מאידך. 

ובדי עבודה זרה לחלוק מרחב ליהודים ולעור ולהגן מפני טעויות, אך יחד עם זאת לאפשר הלכתיים כדי לגד

  130.משותף

                                                           
he “Israel is uniquely circumscribed by its reception and practice of t(: 146פראד, לנווט באנומליה )עמ'  127

[…] rules of Torah, whereby it is set apart from other peoples”. 
 .243-250, הייז, האחר עמ' 304-307, 237-239פורטון, גויים, עמ'  128
 .164-166ראו פורטון, שם, אורבך, עבודה זרה, עמ'  129
 , הייז, שם.163-171קיום, עמ' -הלברטל, דו 130
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כוחה העולה של חכמים חששו מבארץ ישראל, בין השאר משום ש ההרחקות מן הנכרים המשיכו לנהוג

מחייבים חכמי התלמוד הבבלי אינם על פי גפני,  –היה שונה בבבל אך המצב  131.הנצרות באימפריה הרומית

הדיונים ההלכתיים במסכת עבודה זרה אפילו ם. לדבריו, נוכריהתרחקות מוחלטת של בני קהילותיהם מן ה

ישראליות, ולכן אינם משקפים -האוסרים מיני מאכלים של גויים נובעים ישירות מן המשנה ומסורות ארץ

  132.בהכרח את דעת כותביהם

לאורך תקופת המשנה נוכרים העסיקה את חכמי ישראל סוגיית הקשרים בין יהודים ומכל אלה עולה כי 

כאשר המציאות החברתית והדתית המשתנה גררה התאמות הלכתיות. אך והתלמוד, בארץ ישראל ובבבל, 

באמצעות מגבלות ם נוכריקשרים בין יהודים ואפשרה ההלכה גם בתקופות ובאתרים בהם הוגבהו החומות, 

 .והסדרים

יומי בין יהודים -תיות רבות מתייחסות לשאלות בהלכה הנובעות מן המגע היוםדווקא משום כך, סוגיות הלכ

ם, הן בבבל והן בארץ ישראל, בכל תקופת ההתהוות של ספרות חז"ל. בסוגיות רבות כאלה, כחלק נוכריל

מופיעים גם סיפורי דיאלוג  133מתופעה כללית של תנועה על רצף הסיפוריּות המאפיינת את ספרות חז"ל,

  134לקריטריונים שהגדרתי.העונים 

סיפורים אלה מייצגים בזעיר אנפין תופעה מהותית האופיינית לספרות חז"ל, עליה נכתב רבות בשנים 

האחרונות, והיא השילוב עד בלי יכולת הפרד בין הלכה ואגדה. על פי הלברטל, היחס בין סיפור לחוק 

ור יכול לתת טעם לחוק, להדגים כיצד במסורת היהודית מהמקרא ואילך עומד על שלוש פרדיגמות: סיפ

בהראותו כיצד ההכללה ההכרחית שהחוק נוקט בה מוציאים חוק לפועל, ולעיתים אף לחתור תחת החוק, 

בכל הפרדיגמות הללו, עוצמתו וחשיבותו של  135.יוצרת מצבים בעייתיים במפגש עם המציאות המורכבת

אמיתי. מובן שאיננו מחויבים להתייחס כך לסיפורים, הסיפור תלויות ביומרתו לייצג אירוע שאירע בעולם ה

ְפֵריֶהםאך לפחות מבחינת  מוקדש מאמץ לשוות לסיפורים מראית עין של ריאליה, של "מעשה שהיה".  ְמסַּ

                                                           
 .149-154אורבך, שם, גפני, יהודי בבל, עמ'  131
גפני אינו מקבל את דעתו של ניוזנר הטוען שחכמי בבל התאמצו להרחיק את שומעי לקחם מן הנוכרים אך ללא  שם.גפני,  132

 (.7הערה  150, עמ' שםהצלחה )ראו 
מיליקובסקי )למעלה מן העניין(, שעסקו במשנה ובתלמוד הבבלי -שושן )סיפורי החוק( ואיתי מרינברג-משה סימון 133

 מראים כיצד סוגיות הלכתיות נעות רצוא ושוב על סקאלת ה"סיפוריות".  בהתאמה,
מזה כמה עשורים מערערים חוקרים על החלוקה הדיכוטומית בין חוק וספרות, ראו למשל אצל רוברט קאבר )נומוס  134

ספר את החוק( כי גם טיביות( וסטיבן פראד )נומוס(. בהמשך למגמה זו מראה ברי וימפהיימר )לא(, פיטר ברוקס, )נרטיבאנרו

הסיווג המסורתי של הלכה ואגדה בספרות חז"ל אינו פשוט וברור כפי שנהוג היה להניח. עם זאת, בפרק זה אעסוק בסיפורי 

 (.49שושן, שם, עמ' -שיש להם השלכות הלכתיות )ראו הגדרה דומה אצל סימון הדיאלוג כפי שהוגדרו לעיל )במבוא(, כאל
 .14מ' הלברטל, סף הסליחה,  ע 135
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יודע ומדווחים על התרחשויות מסתברות, וכך מכוננים תמונת עולם שבה -הסיפורים מובאים מפי מספר כל

גיבוריהם של חלק מן הסיפורים הם חכמים, באחרים מככבים  136במגוון מצבים. ם באים במגענוכרייהודים ו

אנשים מן השורה אך חכמים מחווים דעתם עליהם מנקודת מבט הלכתית, וכך אנו קוראים כיצד מתקיימים 

לרוב יומי, הפשוט, מצטיירים -דווקא במפגש היום בפועל קשרים בין האוכלוסיות עם גושפנקה רבנית.

 137נם טעוני איבה ועוינות.יחסים שאי

סיפורים הלכתיים שונים, ללא ספירת מקבילותיהם. אם נספור את  21באוסף הדיאלוגים שיצרתי מצויים 

. הסיפורים ומקבילותיהם נמצאים במשנה, 31-מספר המופעים של סיפורינו כולל מקבילות, יגיע מספרם ל

 ישראליות-וכרות המופיעות בהן הן ארץבתוספתא, במדרשי ההלכה והאגדה ובתלמודים, והדמויות המ

מכלל  18%סיפורים הלכתיים מהווים , מן הדור הראשון לתנאים ועד לדור השישי לאמוראים. ובבליות

מן הדיאלוגים מספרות האמוראים. ממצא זה אינו מפתיע,  9%הדיאלוגים שמקורם בספרות התנאים, אך רק 

ורים, לכן מספר גבוה יחסית של הסיפורים שמצויים מאחר שספרות התנאים עוסקת בהלכה וממעטת בסיפ

  138בה עוסקים בהלכה.

(. בצד 74%) בו הם מופיעים באוסף הכללישאחוז מן ה ( קטן45%)אחוז החכמים בסיפורים ההלכתיים 

מלכים,  –ם המופיעים בסיפורים ההלכתיים הם אנשים חשובים נוכרימן ה 10%השני של השיחה, רק 

ם חשובים בסיפורים נוכריבאוסף הכללי. המיעוט היחסי של חכמים ו 53%לעומת  –הגמונים או קיסרים 

ההלכתיים יוצר את הרושם שהסיפורים אכן התרחשו: אין כאן סיפורים על גדולי עולם, סיפורים שמטבע 

הדברים נוטים להגזמות, אלא דיווחים על האנשים הפשוטים, שאחרי הכל הם רוב מניינו של הציבור. 

אינם משתמשים בדמויות ארכיטיפיות אלא מספרים על אנשים בשר ודם, וכך מציגים מצג של  סיפוריםה

 דיווח על ריאליה.

המספר המצומצם של הסיפורים, פיזורם בטקסטים שנוצרו בתקופות ומיקומים גאוגרפיים שונים, והמגוון 

במחקר בין סיפורים מן הסוג המקובל   הבחנותבהם הם עוסקים, אינם מאפשרים שהרחב של הנושאים 

מקורם של הבדלים ברורים בין . בבלייםל ישראליים-במקורות תנאיים לאמוראיים, או בין סיפורים ארץ

                                                           
 .116-117שושן, סיפורי החוק, עמ' -סימון 136
166-יום התיחסה גם הייז )הגוי המורכב, עמ' -נכרים על רקע חיי היום-לאווירה נעדרת המתח המתבטאת במפגשים יהודים 137

 (.233-227( בעקבות וסרמן )יהודים, נכרים, עמ' 165
וס פלביוס בספרות התנאים, רים המצויים בספרי יוספמעט מקבילות לסיפו וא, יוספוס וחז"ל, שמצואילן ראו נעם 138

 (.62זאת בכך ש"המשנה עניינה בהלכה, ומדרשי ההלכה עוסקים בכתוב, אם בהלכה ואם באגדה" )עמ'  ותומסביר
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סיפור תנאי לסיפור אמוראי עשוי להיות הבדל בגישת המחברים, אך יתכן גם שסיבת ההבדל היא השונות 

פיין את הסיפורים על פי תקופה, מאחר בין נושאיהם. משום מיעוט הסיפורים בקטגוריה זו אין אפשרות לא

 ,עם זאתשייצוג על ידי סיפורים בודדים אינו מספיק כדי לטעון טענות גורפות אודות מאפייני הקבוצה.  

ים הספרותיים אמצעברצוני לטעון כי בהסתכלות באוסף סיפורים זה כמכלול עולה תמונה מעניינת באשר ל

אינו מאפשר  יםמיעוט החומר .םנוכריתיאור המגע עם הנים, לחז"ל, בתקופות ובמקומות שוהמשמשים את 

 .מחיבורים שנערכו בתקופות שונות ר תהליך ההתהוות של כלים אלה, אלא רק הדגמתםהתחקות אח

ם. יהודים נוכריבהם מתנהלים קשרים בין יהודים ושמן הסיפורים מצטיירים האתרים והאופנים המרובים 

התנאי מספר על  המדרשך גם חיים בשכנות ולעיתים אף באותה חצר. ם באקראי בדרך, אנוכריפוגשים 

ובבבלי  139.משכיר לנוכריה את חמורו וכשהוא מתלווה אל רכושו מבקר בעקבותיה במקדש פעוריהודי ה

יהודי מסתפר אצל  140סוחרים זה עם זה, קונים ומוכרים יין, בשר ואף תפילין.הם נוכרייהודים ומסופר על 

ם אף יושבים לאכול נוכריולעיתים, יהודים ו 141כך כשהספר מפטיר "יאה גרונך לגזיזה!",נוכרי ומתחרט על 

 142ולשתות יחד, בהקשר חברתי.

ם, בכל תחומי נוכריהסיפורים מדווחים על מצבים הלכתיים מורכבים שנבעו מן המגע היומיומי בין יהודים ו

מחויבים במצוות והגויים אינם  יהודים השבגינ, הגויים של האתנית מהאחרותהחיים. אתגרים רבים נובעים 

 התחומים הבעייתיים: 143ן.לקייממחויבים )ולעיתים אף אסור להם( 

בשבת ברכושו פורצת דליקה ההתוספתא מספרת על ם. נוכריהיא אתגר משמעותי ביחסים בין יהודים ל שבת

, והיא עלולה לדלג וכריננראים בין רכוש יהודי ורכוש -אינה מבחינה בגבולות הבלתי, דליקה ששל יהודי

לכבותה מעמידים דילמה בפני היהודים בעלי באים ם הנוכרי. נוכרימעליהם, להתפשט ולכלות גם רכוש 

מתבקש לשתף פעולה עם פתרון ה נוכריבאים אתגרי השבת לידי ביטוי, בסיפור על בבלי גם ב 144הרכוש.

                                                           
 ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא )מובא כברייתא בירושלמי סנהדרין פרק י כח טור ד /ה"ב, בבלי סנהדרין סד ע"א(. 139

 , בה אני מראה שהסיפור אמנם נראה כמתיחס לתקופה המקראית אך למעשה עוסק בזמנו של הדרשן.151ן הערה ראו להל
 בבלי חולין לט ע"ב, בבלי גיטין מה ע"ב,  140
 בבלי עבודה זרה כט ע"א. 141
 בבלי עבודה זרה עו ע"ב, בבלי עבודה זרה ל ע"א. 142
ה" )סנהדרין נ"ח ע"ב(, "גוי שעסק בתורה חייב מיתה" )סנהדרין נ"ט ע"א(. בכמה מקומות הנוכרים "גוי ששבת חייב מית 143

( המפנה לכמה מקומות בהלכה 245מושווים לילדים,  ראו משנה שבת טז, ו, משנה בכורות ה, ג. אך ראו הייז )האחר, עמ' 

 התנאית המתירים לנוכרים לשמור מצוות.
כברייתא בירושלמי שבת פרק טז דף טו טור ד /ה"ג, ירושלמי נדרים פרק ד דף לח טור ד  תוספתא שבת יד ט, המובאת 144

/ה"ט, ירושלמי יומא פרק ח דף מה טור ב /ה"ה, בבלי שבת קכא ע"א. המקבילות בתוספתא ובבבלי אינן נכללות באוסף מכיוון 

 שאין בהן שיחה מפורשת בין נוכרי ליהודי, וראו להלן.
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במקרה דומה המובא כמה  145דים.הלכתי שנועד לאפשר טלטול בשבת ולהשכיר את רכושו לשכניו היהו

לנסות לשכור מאשתו ללא  –מסרב להשכיר  נוכרידפי גמרא אחר כך מוצע פתרון יצירתי כאשר ה

 146ידיעתו.

 , חמץרבן גמליאל מצווה על עבדו להעביר את הגלוסקין שמצאמתעוררים מצבים גבוליים.  המזוןסביב 

הן בארץ ישראל והן בבבל, אנו קוראים על במקורות אמוראיים,  147.נוכרילידי מבגאי ה ,לאחר הפסח

לקנות עבורו בשר משוחט יהודי, וזה  נוכריבעיה מתעוררת כאשר יהודי שולח אתגרי החיים זה בצד זה. 

כאשר מביאים יין לפני שמואל ואבלט, מושך האחרון את ידיו כדי לא לגעת  148טוען שמכר לו בשר נבלה.

  150.חשב ברב יהודה ומכשיר עבורו את הסכיןשבור מלכא מתו 149,ביין ולפוסלו כיין נסך

את התחומים בהם עולות שאלות משום אי חיובם של הגויים במצוות. אך כאשר מגיעים  תיד כה סקרע

היא מוקד של  עבודה זרהם סכנה ממשית ולכן נוכרילפער הדתי בין יהודים לעובדי עבודה זרה מהווים ה

ת נמשך אחריה נוכריסבטיא מאולם המשכיר חמורו לוסק בסיפור מוזר בספרי דברים עאתגרים הלכתיים. 

אך בתלמודים אנו קוראים על מצבים הנשמעים ריאליים  151.שריד מקראי תמוהלכאורה  – לעבודת פעור

טבעת בצורת דרקון שמצא מביאה את בר קפרא )בירושלמי( או רבי אלעזר הקפר )בבבלי( לנסות למדי: 

שוחט יהודי  152מנט הפולחני שבה כדי לאפשר לעצמו לזכות בה.מזדמן לבטל את האל נוכרילכפות על 

  153ם כאשר יש חשש שישתמשו בבשר לצרכי עבודה זרה.נוכרימתלבט אם יוכל לשחוט בהמה עבור 

לפני שאפנה להציג כמה דוגמאות מסיפורים ספציפיים, ברצוני לציין שתי תופעות ספרותיות הבאות לידי 

 טיביותאגישות נרבהמשך. תחילה אפרט ואדגים  להן אדרשש, תופעות ביטוי בכמה מן הסיפורים שבקובץ

שונות לסיפור בכלל ולסיפור ההלכתי בפרט, גישות שיש להן השלכות בנוגע לדמות הנוכרי המצטיירת 

                                                           
 ע"ב. בבלי עירובין סג 145
 בבלי עירובין פ ע"א, וסיפור כמעט זהה באותו עמוד על שכן של רבי יהודה בר הושעיא. 146
תוספתא פסחים ב טו, ומובא כברייתא בויקרא רבה פרשת בחוקותי פרשה לז, ירושלמי עבודה זרה פרק א דף מ טור א  147

 /ה"ו, בבלי עירובין סד ע"ב.
 ירושלמי שקלים פרק ז דף נ טור ג /ה"ב. 148
 בבלי עבודה זרה ל ע"א. 149
 בבלי עבודה זרה עו ע"ב. 150
ספרי במדבר פרשת בלק פיסקא קלא, מובא כברייתא בירושלמי סנהדרין פרק י דף כח טור ד /ה"ב, ובבלי סנהדרין סד  151

כל (, אך מ1097עיון נוסף" )כהנא, ספרי במדבר, עמ' ]ך[ צריע"א. אמנם "הרקע הריאלי של עבודת הפעור בתקופת התנאים 

בתוכו הם מובאים, שמקום סיפור זה ושני שכניו מוצגים דווקא כמתרחשים בזמן הווה של המדרש, בניגוד לרצף המדרשי 

 (.164-162, וכן אורבך, עבודה זרה, עמ' 1099העוסק בחטא בני ישראל בשיטים )וראו שם עמ' 
 ה זרה מג ע"א.ירושלמי ע"ז פרק ד דף מד טור א /ה"ד., ומקבילה שונה מעט בבבלי עבוד 152
 בבלי חולין לט ע"ב. 153
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קיצונית מייצרת תודעה של חוסר בהירות ובלבול בנוגע  משמעות-רבבאמצעותן. לאחר מכן אראה כיצד 

 ים ונוכרים.למפגש הטעון בין יהוד

 

  טיביותאנרגישות  .3.1

הסיפורים המשולבים בסוגיות ההלכתיות מחדירים קורטוב של ריאליה ולחלוחית ספרותית אל תוך השיח 

ההלכתי התאורטי והיבש. על ציר הסיפוריּות, ההלכות המנוסחות בשפה מדויקת ומצומצמת נמצאות בקצה 

, מסתבר טיביותאנרים בצדו הסיפורי של ציר האחד, בעוד הסיפורים נמצאים בעבר השני. כאשר מתמקד

שאפשר למקם סיפורים על רצף של סיפוריות, ולא כולם מתמקמים בקצה הציר. יקל עלי להסביר תופעה 

 שושן ייבא משדה הספרות אל חקר הסיפור ההלכתי.-זו באמצעות שימוש במונחים שמשה סימון

( במשנה מנקודת מבט ספרותית תוך שימוש מנתח את תופעת הסיפור ההלכתי )ה"מעשה"שושן -סימון

בוחר אחת עורך המשנה בכלים מחקר הספרות ומשדה המחקר המשלב משפט וספרות. הוא מראה כיצד 

מיותרים כדי  םבנתוניממעיטה ( Illustrativeטיביות בספרו סיפור: הגישה הממחישה )אמשתי גישות נר

ים במשנה. גישה זו יוצרת סיפור המשמש כטיעון להביא סיפור הקולע במדויק לפרטים ההלכתיים הנחוצ

הלכתי משום שהוא מבודד את הפרמטרים הנחוצים לבירור השאלה ההלכתית העומדת על הפרק ומעמיד 

( מספרת סיפור עמוס Representationalתשובה נחרצת. לעומת הגישה הממחישה, הגישה המייצגת )

בהם עוסקת הסוגיה, ולכן הוא כלי שם נוספים על אלו בפרטים מימטיים. בסיפור כזה בהכרח ישנם פרמטרי

פחות אידיאלי מבחינת בירור ההלכה. מצד שני סיפורים כאלה יהיו מרתקים, שובי לב ומעוררי עניין, וכך 

  154יגבירו את הזדהותו ומעורבותו הרגשית של הקורא.

בצד ההלכתי של הציר, אה שבסיפורים כפי שהיא מתבטאת על ציר הסיפוריות, נר נוכריאם נתמקד בדמות ה

כשנתקדם על הציר  ., סטריאוטיפים רזים של אחרּות"גוי" או "נוכריכ"קצרה במילת תואר יתויג  נוכריה

לכיוון הצד הסיפורי, נעבור תחילה דרך הסיפורים בשיטה הממחישה. במקרים רבים סיפורים אלה יעניקו 

מגוריו או פרטים ביוגרפיים מעין אלה ויעניקו לו , יתארו אותו על פי תפקידו, מקצועו, מקום נוכרישם ל

יתר חיות. כשנמשיך על פני הציר לכיוון הקצה הסיפורי ונגיע לסיפורים הנוקטים בגישה המייצגת, נוספים 

 אנשים בשר ודם –ם בעלי עולם רגשי, מניעים ומחשבות נוכריעל פרטים אלו תיאורים מלאים של 

                                                           
 .107-116שושן, סיפורי החוק, עמ' -סימון 154
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שות ולעיתים אף הזדהות. יתר על כן, ריבוי של פרטים שאינם חיוניים מעוררות אצל הקורא רגשדמויותיהם 

לצורך הדיון ההלכתי מחזק את התחושה כי סיפורים אלה התרחשו באמת, ואינם רק פיקציה המתחזה 

 למעשה שהיה. 

, והדבר ניכר הן בסיפורים התנאיים והן רוב הסיפורים ההלכתיים שאספתי נוקטים בגישה המייצגת

עבודה זרה ה הוא פוקד בעקבותיה את בית נוכריכאשר סבטיא מאולם משכיר את חמורו ל 155.באמוראיים

, אך הסיפור אינו מסתפק בכך אלא מדווח בצורה גרפית על העבודה לפעור דרך הפרשות הגוף, וכן שלה

הקוסטור המתעניין בתיש הזקן יוצא למסע יחיד של סיוע  156ה השוכרת ושאר הצופים.נוכריעל תגובת ה

בעלי בכורות, מסע שנעצר רק כאשר חכמים סותמים את הפרצה ההלכתית שמצא, והקורא מדמיין את ל

כך במקורות התנאיים, אך גם בבבלי:  157בה רודף הקוסטור אחר התיישים הבכורים.שהסצינה המשעשעת 

באים של רבי זירא מסרב להשכיר את רכושו לשכניו היהודים כדי לאפשר עירוב, הם  נוכריכאשר שכנו ה

השכנים מתכננים  :י לנו דרמה משפחתית בזעיר אנפיןוהר –לשאול אם יוכלו לשכור מאשתו שלא מדעתו 

, לגייס את אשתו לטובתם, ולשכור בלא ידיעתו את רכושו. למרות נוכרילפעול מאחורי גבו של שכנם ה

ני הזוג בין ב תגלעוי לדמיין את הסכסוך שעלול לההרגיש עששהסוגיה כלל אינה מתייחסת לכך, הקורא 

 158ו.את ביתם ללא ידיעתכירה כאשר יסתבר לשכן שאשתו הש

מייצרים עלילה וחזק דעה הלכתית, שהיה מספיק כדי לשלד הסיפורי הגרום את ה כאלה מעבים סיפורים

הפרטים הרבים שהם מספקים מחזקים את הרושם שמדובר בסיפורים אמתיים שקרו. שובת לב ומרתקת. 

ם ביחס לסטריאוטיפים הרזים המופיעים בסיפורים נוכרית עגולות ומלאות יותר של הם יוצרים דמויו

האנקדוטות העסיסיות מכניסות  .ה הממחישה, ובוודאי ביחס לניסוחים קזואיסטיים הלכתייםהנוקטים בגיש

ם אינה מתמצה בפרטים יבשים של מותר ואסור. נוכריבין יהודים ל האת הקורא לעולם שבו האינטראקצי

אישיים ורגשות, ומרמזת להווייה מתמשכת של קשר. סיפורים אלו מותירים את -א מערבת יחסים ביןהי

ם, ושל יחסים בין נוכרירישומם על הקורא, נזכרים לאורך זמן, ומכוננים בתודעתו רשמים מלאי חיים של 

 ת.בחלק מן הסיפורים דמויותיהם של הנוכרים אף מעוררות עניין והזדהו ם ליהודים.נוכרי

                                                           
טיבית שנוקטים הסיפורים, מכיוון שהגישות הן שני קצוות של ציר ולא שתי אקשה לקבוע מסמרות בהגדרת הגישה הנר 155

עם זאת, להערכתי כשלושה מתוך  אפשרויות בינאריות, כך שהסיפורים אינם שייכים תמיד באופן מובהק לגישה זו או אחרת.

 כל ארבעה סיפורים נוקט בגישה המייצגת.
 לעיל. 151ראו הערה  156
 משנה בכורות ה ג, וראו ניתוח מפורט להלן. 157
 בבלי עירובין פ ע"א, וסיפור כמעט זהה באותו עמוד על שכן של רבי יהודה בר הושעיא. 158
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 תיומשמעוריבוי  .3.2

סיפורי חז"ל ניתנים לפרשנויות שונות ולעיתים סותרות. ניתן להציע כמה סיבות לתופעה זו: הקיצור 

נוקטים הסיפורים מכריח את הקורא למלא את הפערים, ומילוי זה ניתן להיעשות באופנים שונים. שהמופלג 

לי היו ברורות לקורא בן התקופה אינן המרחק בין עולמם של חז"ל לעולמנו פירושו שהנחות יסוד שאו

נהירות לנו.  במקרים רבים נראה באופן ברור שמספרי הסיפורים ניסחו אותם באופן עמום ורב משמעי 

והעניין בסיפור החז"לי, אך בהקשר של  מלכתחילה. ריבוי משמעויות זה הוא אחד ממקורות המשיכה

רק במישור הרעיוני אלא גם במישור הנורמטיבי,  סיפורים הלכתיים, ריבוי משמעויות מעורר שאלות לא

 ההלכה.פסיקת בויוצר בעייתיות 

דווקא משום כך מעניין לציין שרבים מן הסיפורים ההלכתיים בקובץ מתאפיינים בריבוי משמעות. להלן 

אנתח סיפור מן התוספתא הניתן לפירוש בכיוונים רבים. אציג תחילה את נקודות ההחלטה הניתנות 

במהלך הסיפור ואת האפשרויות השונות להכריע בהן. אראה כיצד שני התלמודים המביאים את  לפרשנות

הסיפור כברייתא בסוגיות הלכתיות מנסים "לאלף" את הסיפור ולצמצם את המרחב הפרשני שהוא פותח. 

 לסיום אנסה להציע הסבר לתופעת ריבוי המשמעויות בסיפורנו.

חצרו של יוסף בן סימאי בשיחין. לכאורה זהו מעשה קצר ופשוט הסיפור הנבחר עוסק בדליקה שפרצה ב

הבא לכבות דליקה בשבת. אך ניתוח מדוקדק של הסיפור  נוכריל תהמובא בתוספתא בקשר להלכה המתייחס

מעלה עמימות ותהיות על כל צעד ושעל. יתר על כן, היחס בין הסיפור לבין ההלכה שבעקבותיה הוא מובא 

לות מתגברות כאשר בודקים את הסוגיות התלמודיות שבהן מובא הסיפור כברייתא כלל אינו ברור. והשא

 הן בתלמוד הירושלמי והן בבבלי.  –

 הנה הסיפור עם הקשרו ההלכתי המידי בתוספתא: 

 . שבא לכבות אין אומרים לו כבה אל תכבה נוכרי

צפורי לכבותה  של 159מעשה שנפלה דליקה בחצרו של יוסף בן סימאי משיחין ובאו אנשי קצטרה

 . ולא הניחן

 . ירד ענן וכיבה

                                                           
השתתפתי בסיור שהדריך ד"ר מוטי אביעם שניהל חפירה ארכיאולוגית בחורבת  2013. באוקטובר ssfortre –סוקולוף  159

שיחין )לזיהויה של שיחין ראו סטריינג', חפירות בציפורי(. מן המקום נראתה היטב מצודת ציפורי, מרחק כקילומטר וחצי בקו 

אנית וישראלית, אך חפירות בבסיסה איתרו את השרידים אווירי. במצודה הנראית כיום ישנו שילוב של בנייה צלבנית, עותמ

 בה עסקינן.שמן התקופה הרומית 
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כן למוצאי שבת שלח להם סלע לכל אחד ואחד. ולהפרכוס שבהן -אע'פ .אמרו חכמים לא היה צריך

 .שלח חמשים דינרין

הבא לכבות, ומיד לאחריו מביאה  נוכריהתוספתא פותחת בניסוח קזואיסטי המתאר מקרה היפותטי של 

"באו  -רע בעולם האמתי. המעשה משתמש באותם מילים )"בא לכבות" מעשה המספר על מקרה זהה שאי

מיד מתפתח  160]...[ לכבותה"(, אך מוסיף שמות ופרטים גיאוגרפיים שהופכים את ההיפותטי לקונקרטי.

פער בין החוק לבין הסיפור, מכיוון שבניגוד להלכה הפותחת )"אין אומרים לו"(, יוסף בן סימאי "לא 

, קריאה קפדנית בתוספתא זו מעלה כי כל שלב בה יכול להתפרש לכיוונים שונים, ומבחר הניחן"! יתר על כן

האפשרויות פותח מרחב עצום של משמעויות. הנה חלוקה של התוספתא למקטעים )המסומנים בגופן 

 (, כאשר לכל מקטע מצורפת פרישה של הצעות פרשניות אפשריות:מודגש

 אל תכבהשבא לכבות אין אומרים לו כבה  נוכרי

  לאמירת "כבה" ולאמירת "לא תכבה": "אין  סבהתייחמשמעות הביטוי "אין אומרים" שונה

"אין אומרים לו  .לכבות את הדליקה נוכרילעודד או לבקש מן ה איסוראומרים לו כבה" משמעו 

 161לאסור עליו לכבות. חייבים שאיןלא תכבה" משמעו 

 כדי לעודדו לכבותה ולא כדי למנוע בעדו. בא לכבות, אסור לומר לו דבר, לא נוכריכאשר ה 

 מעשה שנפלה דליקה בחצרו של יוסף בן סימאי משיחין

 .הדליקה מסכנת את רכושו של יוסף בלבד 

  רכושם של השכנים.את הדליקה מסכנת 

 .הדליקה מסכנת חיים 

 ובאו אנשי קצטרה של צפורי לכבותה

                                                           
שיחין וציפורי נזכרות בספרו של יוספוס פלביוס "קדמוניות היהודים", בתיאור מסע הכיבוש של תלמי סוטר לתירוס בגליל  160

(. תלמי כבש את שיחין 104רך ג' עמ' , כ5-4 פיםסעי 12פרק  13יות היהודים ספר לפנה"ס )קדמונ 103התחתון בשנת 

במפורש, אך יתכן שיש קשר של שתי הערים אינה נזכרת  הסיבה לגורלן השונה בשבת, אך כשל בניסיונו לכבוש את ציפורי.

נראה שבתקופה החשמונאית ואף מאוחר יותר נחלקו הדעות באשר להיתר ההלכתי להילחם  לכך ששיחין נכבשה דווקא בשבת.

שתי הערים כשני מודלים של שמירת שבת: ( וכך ניתן אולי להעמיד את 82-70ב, הצדוקים והלכתם, עמ' בשבת )ראו רג

 בשיחין מקפידים על שמירת השבת עד כדי סיכון הנפש, בניגוד לנעשה בציפורי. 
מסכתא  -כמקרה פרטי של אמירה לנוכרי לחלל שבת, האסורה )ראו מכילתא דרבי ישמעאל בא  -אסור לומר לו לכבות  161

 דפסחא פרשה ט(.

המשנה המקבילה )ט"ז ו( משווה את הנוכרי הבא לכבות לתינוק שבא לכבות, ומתירה רק את הראשון משום "שאין שביתתו 

 עליהם".
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 .162כיבוי אש היה במסגרת תפקידם של אנשי הקצטרה 

 לכבות אש בשבת ולכן מבאו מתוך שכנות טובה, ואולי אף ידעו שיהודים מנועים  רהאנשי הקצט

 163התגייסו לעזור.

 באו כדי להרוויח כסף על כיבוי האש. אנשי הקצטרה 

 באו כי פחדו שהדליקה תתפשט ותסכן את רכושם או אף חייהם. אנשי הקצטרה 

 של מלך )כך על פי הבבלי(.באו כדי למצוא חן בעיני יוסף, שהיה אפוטרופא  אנשי הקצטרה 

 ולא הניחן

  (.הבבלימפני כבוד השבת )כך על פי 

  ,כגרסת הירושלמי "תנו לגבאי לגבות את חובו"יוסף קיבל עליו את הדין משום שחטא. 

 .164יוסף קידש את השם בממונו 

  יוסף ראה שהגשם עומד לרדת ולכבות. –לא היה צורך בכיבוי 

 .165יוסף טעה בדבר הלכה 

  166ם לבוא לכבות.נוכריעין, שלא יחשבו אנשי הסביבה שביקש מהמשום מראית 

 ירד ענן וכיבה

 .נתמזל מזלו 

 .)נעשה לו נס )כך על פי הבבלי 

 אמרו חכמים לא היה צריך

  הענן הגיע בזמן הנכון –לא היה צריך את עזרת אנשי הקצטרה. 

  כיבוי אש היה חלק מתפקידם של אנשי הקצטרה –לא היה צריך לשלם. 

  צריך לאסור על אנשי הקצטרה לכבות, בניגוד להלכה ברישאלא היה. 

                                                           
לספירה מוסדו  6, כבר בימי אוגוסטוס קיסר בשנת 116-117, ופורמן, שיטור, עמ' 287-288על פי קנטר, דליקות, עמ'  162

רומא. במאה השניה, עם הרחבת הסמכויות לחיילי האימפריה בתחום השיטור והסדר הציבורי ברחבי כוחות כיבוי אש ב

 הפרובינציות, סביר שכיבוי אש היה במסגרת תפקידיהם של חיילי הקצטרה. 
 צבי )החוצפה(.-כך מציע ישי רוזן 163
 ראו ברכות סא ב. 164
את התואר "רב", אולי זהו ניסיון להקטין את סבירותה של של הבבלי מוסיפים לו  95אך כאשר בכ"י אוקספורד ומינכן  165

 אפשרות כזו.
 מהרש"א על אתר. 166
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 167.לא היה צריך לחכות לאנשי הקצטרה כדי לכבות, שהרי התפשטות האש היא סכנת נפשות 

 ןכן למוצאי שבת שלח להם סלע לכל אחד ואחד. ולהפרכוס שבהן שלח חמשים דינרי-אע'פ

 .כדי לשמור על יחסים טובים עם אנשי הקצטרה 

  הוגן ולפצותם על טרחתם.כדי להיות 

 .168כדי לא לצאת נשכר מחסידותו 

 .169כדי לוודא שלא יסיקו מהסיפור שלא כדאי לבוא לכבות שריפות אצל יהודים 

 על רקע תועלתני. השל שכנות טובה לאינטראקצי הכדי להפוך אינטראקצי 

 ע כיצד לפרש את הקורא בסיפור נבוך, ואינו יודכפי שאנו רואים, מספר האפשרויות הפרשניות עצום. 

של הנפשות הפועלות )מדוע באים  ן?(, את מניעיהולמה )עד כמה השריפה מסוכנת, למי המציאות המתוארת

בה עוסקים ש לבין ההלכההמתואר בסיפור ם לכבות? ומדוע מונע מהם יוסף?(, את היחס בין נוכריה

כשכנים  אנשי הקצטרא םנוכריסת הם. הקורא מיטלטל בין תפינוכרי, ואת היחס הראוי בין יהודי להטקסטים

שבאופן מפתיע נזעקים הפעם לטובת היהודים, או העוין בדרך כלל החוששים לרכושם, כנציגי השלטון 

 כבני אדם הנחלצים לסייע לעמיתיהם. 

שבא  נוכרי" שלפניו מעלה תמיהות וספקות. התוספתא פותחת: הקביעה ההלכתית גם עימות הסיפור עם

מצב יוצא דופן ולא טבעי בו בשעת סכנה, כאשר  מייצרתלו כבה אל תכבה". קביעה זו לכבות אין אומרים 

לכיבויה. על פי אחת האפשרויות שנמנו לעיל ניתן לפרש את  נוכריאסור לגייס את עזרת הבוערת דליקה, 

 איןו ,הבא להציל ולכבות נוכרייש להימנע מכל תקשורת עם ההרישא באופן קיצוני אף יותר, כאומרת ש

ההלכות המקדימות הלכה זו בתוספתא דנות באפשרויות  אומרים לו דבר, לא שיכבה ולא שיימנע מכיבוי.

שונות לפעולה אקטיבית כדי להציל מן השריפה, למרות הדרישה העקרונית שלא לכבותה בשבת: שימוש 

על גבי  פרישת עור בהמה ;הצלת מזון שלוש סעודות ;בכלי שאחזה בו השריפה שמא תוך שימוש תכבה

 רהיט שאחזה בו האש. אך במקרה שלנו נדרשת פסיביות מרחיקת לכת.

והנה בסיפורנו יוסף בן סימאי אינו פסיבי כלל, אלא שהאקטיביות שלו מעוררת אף היא תמיהה גדולה. הוא 

ם לכבות את הדליקה בחצרו, למרות שאינו חייב לעשות זאת על פי הקביעה נוכרימתעקש לאסור על ה

                                                           
 כך משתמע מהקשרו של הסיפור בסוגיות הירושלמי, וראו להלן. 167
 .33-34ראו פרנקל, עיונים עמ'  168
 .33שם, עמ'  169
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ובכל זאת, עם צאת השבת, הוא שולח להם שכר! כך ישנן שתי רמות של עימות בין ההלכה ההלכתית. 

לסיפור שבעקבותיה: יוסף בן סימאי בסיפור פועל בצורה הסותרת את ההלכה, והאקטיביות שהוא מפגין 

 בסיפור מנוגדת לפסיביות שמבקשת ההלכה. 

התלמודים עורכי ות את ניסיונם של התוספות שנוספו לסיפור במעבר מן התוספתא לתלמודים משקפ

בו. להלן השוואה של הסיפור בתוספתא ובתלמודים, כאשר להתמודד עם חלק מהעמימויות הגלומות 

 :גופן נטויהבדלים משמעותיים מודגשים ב

 בבלי שבת 170ירושלמי תוספתא שבת

של  מעשה שנפלה דליקה בחצרו

יוסף בן סימאי משיחין ובאו אנשי 

 כבותה של צפורי ל קצטרה

 

מעשה שנפלה דליקה בחצר יוסי בן 

סימאי בשיחין. וירדו בני קצרה 

 שלציפורין לכבותו 

מעשה ונפלה דליקה בחצירו של 

יוסי בן סימאי משיחין.  171ר'

אנשי גיסטרא של ציפורי  ובאו

 לכבותה.

 מפני שאפטרופא של מלך היה.  

 ולא הניחן.

 

 .השבתמפני כבוד ולא  הניחן  ולא הניח להן לכבות.

  אמ' להן. הניחו לגבאי שיגבה את חובו. 

 וכיבה.  172ירד ענן

 

מיד קשר עליו הענן וירדו גשמים 

 וכיבוהו.

 וירדו גשמים וכבוה ונעשה לו נס

   אמרו חכמים. לא היה צריך. 

כן למוצאי שבת שלח להם -אע'פ

סלע לכל אחד ואחד. ולהפרכוס 

 שבהן שלח חמשים דינרין

ל אחד ואחד במוצאי שבת שלח לכ

מהן סלע. ולאפרכוס שלהן חמשים 

 דינ'.

לערב שיגר לכל אחד ואחד שתי 

סלעים ולהפרכו)ם(]ס[ שלהם 

 חמשים סלעים

                                                           
בטבלה בעמודה אחת, על פי הגירסה  שלוש גירסאות הירושלמי, במסכתות יומא, נדרים ושבת, כמעט זהות, ולכן ייוצגו 170

 במסכת נדרים.
 , אבל בקטע מן הגניזה חסר.95כך בכ"י אוקספורד ובכ"י מינכן  171
 בכ"י ערפורט נוסף "מן השמיים", המחזק את האפשרות של התערבות אלוהית. 172
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לא הוה צריך לעשות  173אמ' ר' חנינה 

 כן

וכששמעו חכמים בדבר אמרו. לא 

 היה צריך לכך. 

שבא לכבות  נוכרישהרי שנינו.   

 אין אומ' לו. כבה לא תכבה

 

יחס את בואם של אנשי הקצטרה לכבות את הדליקה לכך שיוסף בן סימאי הוא "אפוטרופא של הבבלי מי

מלך", מנמק את החלטתו של יוסף למנוע את הכיבוי ב"כבוד השבת", ומפרש את ירידת הגשמים כנס. 

 הירושלמי מספק נימוק אחר להתנהגותו של יוסף, מפיו: "תנו לגבאי לגבות את חובו". 

עבירים את הערת חכמים "לא היה צריך" ממיקומה בתוספתא למקום אחר, בסוף הסיפור, שני התלמודים מ

ומנסחים אותה אחרת כך שיובן שדעת חכמים מביעה ביקורת על התנהגותו של יוסף. אך הסוגיה התלמודית 

א מוב העוטפת את הסיפור שונה בין התלמודים, ומכוונת לסיבות שונות למורת רוחם של חכמים. בירושלמי

מיד אחרי הברייתא: "כל דבר שהוא של סכנה אין אומרים יעשו דברים בגויים ובקטנים אלא אפילו הסיפור 

ם לכבות אלא נוכרינראה לפיכך שדעת חכמים אינה נוחה מיוסף, לא משום שאסר על ה בגדולים בישראל".

את הנאמר במשנה  משום שלא התגייס מיד לכבות בעצמו! בבבלי, לעומת זאת, מובא הסיפור כדי לחזק

יוסף  ."תכבה, מפני שאין שביתתו עליהן לאשבא לכבות, אין אומרים לו כבה  נוכריהפותחת את הסוגיה: "

 מתנהג בניגוד לכלל שקבעה המשנה וחכמים מבקרים אותו על כך.

משמעיות טמונה בו -בהן שובץ מוכיחות שרבשהמסקנות השונות שניתן להסיק מן הסיפור בהתאם לסוגיות 

לכתחילה. מן התוספות והשינויים שחלו בו במעבר לתלמודים ניתן לחוש את מבוכתם של העורכים, מ

הנובעת מההכרעות הפרשניות הרבות הנדרשות כדי להפיק ממנו משמעות. אם סיפור הלכתי נועד לשפוך 

ך אינו אור נוסף על הדיון ההלכתי העומד בלב הסוגיה, הרי שסיפור שניתן לפירוש בצורות רבות כל כ

, אך משמעי-ליצור נראטיב חדמועיל ואולי אף פוגע במהלך. שינויי התלמודים מנסים "לאלף" את הסיפור ו

 גם גרסאותיהם המשופצות מכילות מספר אלטרנטיבות פרשניות.

גישה אחת שניתן לנקוט בה ביחס למצב זה היא כי עורכי הטקסטים כולם כשלו בניסיונם לספר סיפור חד 

תפקיד מסוים בהקשרו )וכל אחת מהמקבילות משבצת את הסיפור בהקשר אחר, כך שייתכנו  משמעי שימלא

                                                           
 ביומא ושבת "אמרו חכמים". 173
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תפקידים שונים בכל אתר(. אך אני רוצה להציע שהעמימות וריבוי המשמעויות הן המסר, אולי אחד המסרים 

של החשובים שמנסה סיפור זה )באתריו השונים( להביע. נראה שהעורכים מכוונים לטעת בקורא תחושות 

 מבוכה, בלבול ועמידה מול מציאות מתעתעת. 

: לטענתי, חראאני רוצה להציע הסבר  174סימון שושן עמד על תופעה דומה במשנה והציע לה הסבר משלו.

ם במצבים נוכרישאלה בלתי פתורה לגבי היחסים הראויים בין יהודים וקטעים אלה ודומיהם מייצרים 

ית לשפה הסיפורית מרכך קביעות נחרצות המגדירות את המותר בין השפה ההלכת 175הלכתיים. הדיאלוג

ם, ומותיר מרחב של אפשרויות ללא הכרעה ביניהן. כאשר הטקסט מביא נוכריוהראוי במגע בין יהודים ו

זה בצד זה סיפור וחוק הסותרים זה את זה, ומנסח את הסיפור באופן שניתן לפירוש באופנים שונים, הוא 

יעת מסמרות בעניינים מורכבים אלו הממוקמים על מרחב הגבול בין הקהילות מנכיח את הקושי שבקב

 האתניות והדתיות.

 

, והצבעתי על שתי תופעות ספרותיות משמעותיות הבאות בהם סקרתי באופן כללי את הסיפוריםעד כה 

ים כדי לניתוח מעמיק יותר של מספר סיפורים מתוך קטגוריית הסיפורים ההלכתיאפנה עתה  לידי ביטוי.

יהודים לחתור תחת המרחק שההלכה מייצרת בין להראות כמה מן האמצעים שנעשה בהם שימוש כדי 

להלכה, מתעניינים בה, יודעים אותה ואף  םם המתייחסינוכריבסיפורים להלן אראה תיאור של ם. נוכריל

 ;םנוכריודים להדגשה של הסכנה בפערים התודעתיים בין יה ;נמצאים באינטראקציה עם חכמים לשכלולה

 ם, המותר בהלכה.נוכריואי נוחות מיחס לא מוסרי כלפי  ;ם מסוימיםנוכריריכוך של תחושת האיום העולה מ

 

 כמערכת משפטית בהלכה ם מתענייניםנוכרי .3.3

היותם של הראשונים כפופים  –בפתיחת הפרק עמדתי על אחד ההבדלים הבסיסיים בין יהודים לנוכרים 

נים פטורים ממנה. אך מסתבר שפטור אינו בהכרח גורר חוסר עניין )כך לפחות למערכת ההלכתית, והאחרו

                                                           
מובא מעשה בעקבות  שםורנו במשנה שבת ט"ז ח, ( מנתח מקרה דומה לסיפ70-72שושן )סיפורי החוק, עמ' -סימון 174

שלושה ניסוחים קזואיסטיים. גם משנה זו עוסקת באפשרות ליהנות ממלאכת נוכרים בשבת, וגם בה מתגלה עמימות מסוימת 

שושן -. לדעת סימוןטיבאנרבמשמעות הסיפור, ומתח בין המקרים ההיפותטיים לבין המעשה, בין הניסוח האפודיקטי לבין ה

זה שהמשנה משמרת בלא העדפה של צורה אחת על פני האחרת, מייצר "שיח מתמשך העוסק לא רק בהלכות עצמן אלא  מתח

 , התרגום שלי ס.א.(.72גם בטיבה של ההלכה עצמה ומקורות הסמכות שלה" )עמ' 
 .292במובן שהציע מיכאל בחטין,שיח, עמ'  175
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שמתעניין באופן  נוכריבסיפור הבא, המובא כאן בהקשרו, נפגוש מנקודת המבט של מחברי סיפורינו(. 

 אקטיבי בעניין הלכתי:

 הצורם אוזן הבכור הרי זה לא ישחוט עולמית. דברי ר' אליעזר. 

 לו מום אחר ישחט עליו.  לכשיולד וחכמ' אומ'.

  מעשה בזכר שלרחלים זקן ושערו מדולדל.

 אחד.  176ראהו קוסטור

 א'. מה טיבו שלזה. 

 אלא אם כן היה בו מום.  אמרו לו. בכור הוא ואינו נשחט

 נטל פגיום וצרם באזנו. 

 והתירו.  ובא מעשה לפני חכמ'

  בכורות אחרים ואסרו. וראה שהיתירו והלך וצרם באוזן

ונפסקה זנבו שלאחד מהן  אחת היו תינוקות משחקין בשדה וקשרו זנבות טלאים זה על זה.פעם 

 והרי הוא בכור. 

  ובא מעשה לפני חכמים והתירו.

 וראו שהיתירו והלכו וקשרו זנבות אחרים בכורות. ואסרו. 

 177.ושלא לדעתו מותר ור.סכל שהוא לדעתו א זה הכלל.

לא נשחטה עדיין, בגילה המופלג. בני שיחו יכולים היו להניח  הקוסטור רואה את הבהמה ומתפלא מדוע

שאין סיבה להסביר לרומאי בכיר את פרטיהם של דיני בכורות, שמן הסתם לא יעניינו אותו. אך הם אינם 

 כדי להסביר לרומאי את המצב ההלכתי .הרקע הנדרשפוטרים אותו באמתלה כלשהי אלא מסבירים לו את 

ים יותר מן המוזכרים בסיפור, שהרי חלק מן המונחים והנחות היסוד )מהו בכור? נדרשים הסברים מעמיק

אילו מומים פוסלים?( אינם מוכרים לרומאי, ובכל זאת הקוסטור כנראה מקשיב בסבלנות, מבין ואף נוקט 

פעולה: הוא נוטל את פגיונו וצורם את אוזן הבהמה. עתה היא בעלת מום, מעמדה ההלכתי השתנה והמקרה 

 ובא בפני חכמים שיפסקו בעניינה. חכמים מתירים את שחיטתה וכך הרוויח בעליה מפעולת הקוסטור.מ

                                                           
 ".   a criminal case (with the right to condemn to death)Judge, in( מגדיר את הקוסטור: "184שפרבר )עמ'  176
 משנה בכורות ה ג, כ"י קאופמן. 177
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אך כאן לא מסתיים המעשה: הקוסטור כנראה ממשיך לעקוב אחר הנעשה, ולראייה נראה שהוא מודע 

ת להכרעת החכמים ולרווח שהפיק בעל הבהמה מכך שצרם את אוזנה. הוא אינו מסתפק בעזרה החד פעמי

שהושיט לבעליה, אלא לוקח את פגיונו ויוצא במסע פרטי של סיוע ליהודים בעלי בכורות. אולם כאשר 

 הם אוסרים. –נודע לחכמים שהמקרה הפרטי הפך לתופעה 

הוא שופט, חלק מן המנגנון השילטוני הרומי, ובסמכותו לגזור עונשי מוות.  –לקוסטור תפקיד מטיל אימה 

קוראים את שמע בלחש כדי שהקוסטור החכמים י כך שבתוספתא מסופר על התפקיד מטיל אימה עד כד

אך סיפורנו הופך את הקוסטור, בעל התואר המפחיד, לדמות חיובית מאד.  178העומד על הפתח לא ישמע.

הוא מסתכל על הקורה סביבו, שם לב לפרטים מתמיהים ושואל עליהם. יש לו סבלנות לשמוע את פרטי 

שההלכה אינה נוגעת לו. והתעניינותו אינה נותרת בגדר סקרנות גרידא, אלא הוא ההסבר ההלכתי על אף 

נוטל יוזמה ופועל כדי לעזור לבעל הבהמה. כאשר ניסיון הסיוע נוחל הצלחה, הוא אף מרחיב אותו לדרך 

פעולה שיטתית. פיגיונו של הקוסטור, כלי משחית המסמל את כוחו להרע, הופך בידי קוסטור זה לאמצעי 

מביא רווח כספי ליהודי בעל הבכור. בסיומו של הסיפור מסוגל הקורא להבחין בין התפקיד השילטוני ה

 הרומי, המפחיד ומעורר האימה, לבין האדם הנושא אותו, שלו מאפיינים חיוביים.

בורים בהלכה,  –ההקבלה בין הקוסטור והתינוקות נראית במבט ראשון כמי ששמה את שניהם בכפיפה אחת 

ים תחילה בלא יודעין ולכן פעולתם אינה נחשבת כפעולה מכוונת. אך מבט נוסף מבהיר שההקבלה הפועל

הינה על דרך הניגוד: בעוד התינוקות פוגמים בבכורות בטעות, אגב משחק, ואינם מתעניינים כלל בשלב 

 הראשון הסטטוס ההלכתי של מושאי משחקם, הקוסטור פועל את פעולתו מתוך מודעות מלאה.

ר לסיוע שהקוסטור מושיט לבעל הבכור, ולניסיונו להגדיל את מעגל הנהנים לבעלי בכורות נוספים, מעב

מברר את הכלל המשפטי )"א': מה טיבו פעולתו משפיעה במישור נוסף, והוא המישור ההלכתי. הקוסטור 

מקרה בוחן  שלזה? אמרו לו: בכור הוא ואינו נשחט אלא אם כן היה בו מום"(, שם לב ללאקונה, מייצר

אל החכמים כדי לייצר תקדים )"נטל פגיום וצרם באזנו. ובא מעשה לפני חכמ' והתירו"(, ואז  באשמו

אינם משתפים )"וראה שהיתירו והלך וצרם באוזן בכורות אחרים"(. חכמים בסיטונאות משתמש בתקדים 

יוצרים ואז "ואסרו"(, ) פעולה עם המהלך של הקוסטור, פוסלים את החלת התקדים על המקרים הנוספים

                                                           
ברכות ב י"ג. וראו תפקיד הקוסטור גם בסיפור על אלישע בעל כנפיים בשבת מט ע"א ומקבילה בשבת קל ע"א. סיפור זה  178

 מנותח לעומק בפרק על קידוש השם.
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פעולותיו כלל חדש, מדויק יותר )"זה הכלל: כל שהוא לדעתו אסור, ושלא לדעתו מותר"( והסדר שב על כנו. 

של הקוסטור מרחיבות ומדייקות את ההלכה, ויוזמותיו מחייבות את החכמים לשוב ולדון במצבים החדשים 

וי, כאשר הוא נוקט בפעולות בשטח, והם מגיבים שהוא יוצר. בין הקוסטור לחכמים נוצר מעין דיאלוג סמ

 בקביעות הלכתיות. 

הקוסטור והחכמים, זה ואלו בעלי תואר המתאר מעמד מסוים במנגנון המשפטי בעולמו, ממלאים תפקיד 

. כולם בעלי עמדה בעולם המשפט ונדרשים לפסוק על פי המידע לה הוא שייךשדומה, כל אחד בחברה 

על פי המשפט העברי. אך בסיפורנו הקוסטור חכמים הועל פי המשפט הרומי  המובא בפניהם, הקוסטור

אליו הוא שייך, מתעניין במשפט העברי, מתערב בנעשה שיוצא מן העולם המשפטי הרומי מתואר כאשר הוא 

ופעולותיו תורמות להרחבת הקורפוס ההלכתי. מכיוון שהוא מבין כיצד מערכת חוקים מתפתחת, הוא יכול 

בה פועל הקוסטור בשדה ההלכתי שרכש ממקורותיו גם בזירה ההלכתית. הטבעיות שכלים להשתמש ב

מייצרת תמונה בה המרחק בין העולמות אינו רב. אמנם מדובר במערכות משפטיות שונות המשתמשות 

 במושגים אחרים, אך המנגנונים העומדים בבסיסן זהים.

א מצייר מצב משעשע ובו השופט הרומאי המכובד טיבית, סיפורנו נוקט בשיטה המייצגת. הואמבחינה נר

רודף אחרי תיישים מקשישים ולוכד אותם כדי לצרום את אזנם. אנו יכולים לדמיין את ענני האבק, נתזי 

הופכת אנושית. הסיפור החי נצבע בצבעים עזים  נוכריודמותו של ה –הדם, פעיות המחאה, צהלת המרדף 

ההלכתית המקדימה אותו. שתי הדעות במחלוקת מבקרות את  על רקע הצמצום והחומרה של המחלוקת

הנה מעבירתו. והנה פורץ ימעשהו של הצורם את אוזן הבכור, ומבקשות להטיל עליו סנקציות כדי שלא י

שדווקא מצדד בבעל הבכור  נוכריהסיפור לבמה, משתולל ובועט, ומציג לנו דמות מתחרה של איש משפט 

 ומנסה לשפר את מצבו. 

בהם רומאים בעלי תפקידים שלטוניים רודפים, מענים ומוציאים להורג את היהודים, שד לסיפורים בניגו

הקוסטור בסיפורנו ואנשי הקצטרה בסיפור יוסף בן סימאי שראינו לעיל, מוצגים כמסייעים ליהודים. 

מוראה יש יתרון בבחינת "הוי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא  שלטוןמסתבר שלא רק שלקיומו של ה

 יכולים למלא תפקיד חיובי. שלטוןאיש את רעהו חיים בלעו",  אלא שגם ברמה האישית נציגי ה

 פעלתןהשנועדה להבין, לבחון ולאתגר את גבולות ההלכה. הקוסטור  נוכרימציג פעילות נמרצת של  נוסיפור

ילוי זה אינו מרפה מבין, אך ג ן הואאישמבין שהתיש מגודל השיער מייצג קצה קרחון של מערכת משפטית 
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ויהודי, אך קיים ביניהם בסיס  נוכריההלכה אמנם מפרידה בין  את ידיו אלא מדרבן אותו ליצור מגע עימה.

 משותף של כפיפות למערכת משפטית מחייבת, והסיפור אף רומז להקבלה מסוימת בין הקוסטור לחכמים.

, הפעם בבבלי, שבו נוספת הלכתי נוסףהמפגש של מערכות משפטיות שונות עולה בצורה מפורשת בסיפור 

 :המערכת הפרסית –מערכת משפטית נוספת 

 דדינרי.  180אשכח ארנקא 179ר' אמי

  181.חזייה ההוא רומא' ]והוה[ קא מחסס

 183.לאו פרסאי אנן דאמרי אבדתא למלכא - 182שקול לדעתך :אמ' ליה

על רבי אמי לקחת את הארנק שלוש מערכות משפטיות באות לידי ביטוי בסיפור שלפנינו: בדיני ישראל, 

על פי דיני הפרסים, לפחות כפי שקובע הרומאי,  ;שמצא ולהכריז עליו שמא יוכל להשיב למאבד את אבידתו

נראה ועל פי דיני הרומאים נראה שרבי אמי יכול לקחת את האבידה לעצמו.  ;האבידה אמורה להימסר למלך

רות האפשריות ביניהם, ולמעמדו של רבי אמי כמי מדבריו של הרומאי שהוא מודע לדינים השונים, לסתי

שעומד במצב של קונפליקט פוטנציאלי בין דיניו לבין דיני המלכות שהוא כפוף לה. בין דיני הפרסים לדיני 

ישראל יש סתירה המעמידה את רבי אמי במצב בעייתי, אך הרומאי מרגיע את חששותיו של ומבהיר לו 

 מי. שאין סתירה בין ההלכה לחוק הרו

בדיוק ההיסטורי של מפקפק  , אך הואק הססני והחוק הרומי ביחס לאבידהקר את עמדת החושי סקונדה ס

ישראלי על אלכסנדר מוקדון )ירושלמי -מציע שמדובר בהעתקה בבלית של סיפור ארץהוא  .המקור שלפנינו

אבידה לשיטתם, לבין בין דיני השבת המתח שהתעורר המבטאת את (, ד/ה" גטור  חדף  בפרק  בבא מציעא

את ייר הוא מצ גם אם פרטי החוקים העולים מן הסיפור אינם מדויקים היסטורית,אך  184.החוקים הססנים

הסיפור העובדה שהאומות השונות מכפיפות עצמן לחוק.  , וניכרתכבקי במערכות המשפטיות השונות נוכריה

במקום ם לבין עצמם. נוכריויים, אלא בין המודע לכך שיש שוני בין השיטות, לא רק בין ההלכה לחוקות הג

                                                           
 ופירנצה. 117אסי בכ"י וטיקן  179
 /פירנצה בהתאמה.117א/וטיקן  115/אסקוריאל/וטיקן 95אורדי'/אוריא/אודדא/אורדיא/אוריתא בכ"י מינכן  180
 saw that he"( מתרגם: 476סוקולוף )עמ'  .117א, מרתת בכ"י אסקוריאל ווטיקן  115וותיקן  95מהסס בכ"י מינכן  181

was apprehensive(.385ס" )חשב(, אך מביע ספק מסוים )וראו גם עמ' ". סוקולוף מציע שמקור המילה בשורש הסורי "המ 
 ופירנצה. 117, אסקוריאל, וטיקן 95לנפשך בכ"י מינכן  182
. תרגום: רבי אמי מצא ארנק של דינרים. ראה אותי רומאי והיה חושש. אמר לו: קח 165בבא מציעא כח ע"ב, כ"י המבורג  183

 לדעתך, לא פרסים אנו שאומרים האבידה למלך.
 ., אבדתא למלכאסקונדה 184
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דיכוטומיה ברורה של "אנחנו והם", מתואר עולם שההלכה היהודית משתבצת בו כאחת מתוך כמה מערכות 

 אפשריות.

 

 ם הלכתייםנוכרי .3.4

ם מתוארים כיודעים לצטט פסוקי נוכריכי ברבים מהם ה אני מראהבפרק הדן בסיפורים על מפגשי פסגה 

על פיה הידע הטמון במקרא שכוחם בדרישתם. סיפורים אלה מנסים להנחיל תפיסה  מקרא ואף מנסים

ם מבינים זאת ופועלים בהתאם. אך בפרק נוכרירלבנטי, מעניין ומועיל לכל אדם, לא רק ליהודים, וגדולי ה

ם לצפות שסיפורי חכמי ידע הלכתי. ומאחר שההלכה מחייבת את היהודים בלבד, ניתן היהבזה אנו עוסקים 

ם המפגינים בורות וחוסר התעניינות בתחום זה. אך למרבה ההפתעה, זו אינה התמונה היחידה נוכרייציגו 

 ם שמתעניינים בהלכה, ואף יודעים ובקיאים בה.נוכריהעולה מן הסיפורים. נמצאות בהם דמויות 

, אולי מתוך עניין סיפור הקוסטור והתיישים שניתחתי לעיל מציג יחס מתעניין ומעורב של הקוסטור להלכה

ם העדים להתנהגות יוצאת דופן ומתמיהה של נוכרימקצועי במערכות חוק. בכמה סיפורים אנו שומעים על 

כאשר יוסף בן סימאי מסרב להניח שכניהם היהודים, התנהגות הנובעת מן החיוב ההלכתי. כך לדוגמה 

בסיפורים הבבליים בהם , או לעיל(שנותח סיפור תנאי ם לכבות את הדליקה שנפלה בחצרו בשבת )נוכריל

ברוב המוחלט  185.דירתם כדי לפתור את בעיית העירובאת ם שישכירו להם נוכריפונים היהודים לשכניהם ה

 ם. נוכרישל הסיפורים מסוג זה איננו שומעים תמיהה או שאלה מצד ה

. במספר מקרים אנו ם כבר יודעים את ההלכהנוכריואולי רומזים הסיפורים שאין צורך בהסברים משום שה

בסיפור תנאי . מפגינים רמה מפתיעה של ידע בעולם המושגים ההלכתים נוכרישומעים באופן מפורש שה

היה מצוי בטרמינולוגיה ההלכתית עד כדי כך  נוכרילתרום גרנו של יהודי, מסתבר שההמתבקש  נוכרי על

, ללא פיקוח יך התרומה על פי הכלליםמובנת לו והוא ידע להוציא לפועל את הל השבקשתו של היהודי היית

מושך ידיו מן האבלט הבבלי מספר על ם הבינו. נוכריגם בדיני כשרות משתמע ש 186של בעל הגורן היהודי.

מרגיע אותו שיין מבושל אין בו משום יין נסך ההיין שמוגש לו ולשמואל כדי לא להפכו ליין נסך, ושמואל 

נעשה שימוש בטרמינולוגיה הלכתית ללא  נוכריבין היהודי וה ושוב אנו רואים כיצד בשיח -)ראו מטה( 

                                                           
 בבלי עירובין סג ע"ב, בבלי עירובין פ ע"א, וסיפור כמעט זהה באותו עמוד על שכן של רבי יהודה בר הושעיא. 185
 תוספתא תרומות א טו. 186



78 

 

עלי להדגיש שוב כי איני טוענת שבפועל אכן הבינו  187.שום שכל הצדדים מבינים במה מדוברהסבר, מ

 ם בהלכה, אלא שכך מבקשים הסיפורים לציירם.נוכריה

אותם לחיתוך אוכל, אלא  יודע שהיהודים מקפידים בכשרות הסכין המשמשת נוכריבסיפור הבא, לא רק שה

 שהוא גם יודע כיצד להכשירה:

  .מר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא

  .איתיו לקמי' אתרוגא

  .פסק ואכל ופסק ויהב ליה לבאטי בר טובי

  .דעצה עשר זמנין בארעא ופסק ויהב ליה למר יהודה

  ?אטו ההוא גברא לאו יהודאה הוא :אמ' ליה באטי

  .מר קים לי בגויה ומר לא קים לי בגויה :ליהאמ' 

 188.אידכר מאי דעבדת באורתא :איכא דאמרי הכי אמ' ליה

כאשר מר יהודה ובאטי בר טובי יושבים לאכול עם המלך שבור, הוא פורס לעצמו פיסה מן האתרוג שהוגש 

מכשיר עבורו את הסכין להם ואוכל, פורס פרוסה גם עבור באטי בר טובי, אך לפני שיפרוס למר יהודה הוא 

על ידי נעיצתו בקרקע עשר פעמים, על פי שיטת רב עוקבא בר חמא המובאת בסוגיה לפני הסיפור. פעולותיו 

  189.ובאטי בר טובי ן מידת ההקפדה במצוות של מר יהודההוא מבחין בישל שבור מבהירות כי 

יל. הוא גדוש בפרטים, פיקנטי סיפור זה הוא דוגמה קלאסית של שימוש בגישה המייצגת, שהגדרתי לע

ומסקרן. הוא אמנם הובא בסוגיה כדי לחזק את עמדתו ההלכתית של רב עוקבא בר חמא, אך לו נקט בשיטה 

 הממחישה, המצמצמת בפרטים, יכול היה להיראות כך:

 קמיה דשבור מלכא.  יבית המר יהודה הוו

 איתיו לקמי' אתרוגא. 

                                                           
בו עולה אגב אורחא תמונה של נוכרים המבינים בהלכה הוא על רבי צדוק שמטרונה שבבלי עבודה זרה ל ע"א. סיפור נוסף  187

וכל להשיב את נפשו, אך מזהירה אותו שהאוכל טמא )בבלי קידושין מ ע"א(, וראו ציון, ברוריה ורבי מאיר עמ' מציעה לו א

282. 
. תרגום: מר יהודה ובאטי בר טובי היו יושבים לפני המלך שבור. הביאו 1337בבלי עבודה זרה עו ע"ב, לפי כתב יד פריז  188

בר טובי. נעצה ]את הסכין[ עשר פעמים בקרקע וחתך ונתן לו למר יהודה. לפניהם אתרוג. חתך ואכל וחתך ונתן לו לבאטי 

אמר לו באטי: האם אותו האיש לא יהודי הוא? אמר לו: בטוח אני לגביו, ואיני בטוח לגביו. יש אומרים כך אמר לו: זכור מה 

 עשית בלילה. 
מתפקד כאן כפוסק בענייני זהות יהודית בבלית, וכי ג'ייסון מוכתריאן )מוכתריאן , אימפריה וסמכות( מציין כי המלך שבור  189

עורכי הסוגיה מבטאים באמצעותו את חרדותיהם בנוגע לנורמות הבבליות בתחומי המאכלות ויחסי המין. לפי סיפור זה, 

 (.179-177החכמים הבבליים נזקקים לאשרור חיצוני של מעמדם )עמ' 
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 190.סק ויהב ליה למר יהודהדעצה עשר זמנין בארעא ופ, פסק ואכל

דמותו של באטי בר טובי שנוספה לסיפור, האפליה שנוקט שבור בינו לבין מר יהודה, הדיאלוג הצדדי בינו 

כל אלה אינם משחקים תפקיד  – שמירת המצוות שלובלבין שבור, חילוקי הדעות לגבי הסיבה לפקפוק 

הדעת מן העיקר ההלכתי. מצד שני, הם בחיזוק הטענה ההלכתית, ואף מוסיפים פרטים שמסיחים את 

לבין רב  בר טובי יבאטן את הדמיון: מדוע הבחין שבור בי מעשירים את הסיפור, יוצרים סקרנות ומגרים

, בלי שתתווסף טרחה כלשהי הראשון ץ את הסכין בקרקע לפני שפרס עבוריהודה, והרי יכול היה לנעו

סים המאפשרים לו למחות מצדו? מה טיבה של מערכת היחסים בין באטי בר טובי לבין שבור, יח

  191בפמיליאריות כנגד האפליה שנקט שבור? מה בדיוק רומז שבור על מעשיו הליליים של באטי בר טובי?

נוכחותה של הסכין בידי המלך שבור דווקא, אותו המלך שבמקום אחר נאמר עליו שהרג שנים עשר אלף 

לחיתוך אתרוגים אפשר להשמיע  מוסיפה רטט של פחד. כאשר הסכין משמשת רק 192יהודים שמרדו בו,

טיבית אצפירת ארגעה ולהרפות את המתח. הפעלת הדמיון, הסקרנות והרגש משביחה את הסיפור מבחינה נר

 .נוכריומאנישה את דמותו של המלך ה

 , נוקט בגישה הממחישה:נוכרילשם השוואה הסיפור הבא, שגם הוא עוסק באכילה משותפת של יהודי ו

 בי, שמואל ואבלט הוו ית

 אייתו לקמייהו חמרא מבשלא, משכיה לידיה; 

 193א"ל שמואל, הרי אמרו: יין מבושל אין בו משום יין נסך.

יין סיפור זה מביא כמעט אך ורק את הפרטים הנחוצים כדי לתמוך בדעתם של רבה ורב יוסף בסוגיה: "

בו העושר העלילתי שבסיפור  ". הוא תמציתי ומדויק ומכוון היטב למטרה, אך איןמבושל אין בו משום ניסוך

שבור מלכא. ככזה הוא מעורר הרבה פחות סקרנות, עניין והזדהות, ומן הסתם ייזכר פחות. בגלל מיעוט 

הפרטים, הוא אינו מעביר מידע נוסף על הקביעה ההלכתית הפשוטה. אפשר גם ביתר קלות לחשוד בו 

 יאות.שהומצא כאמצעי רטורי, ואינו מדווח על התרחשות שקרתה במצ

                                                           
יאו לפניהם אתרוג. חתך ואכל,  נעצה עשר פעמים בקרקע, וחתך ונתן לו תרגום: מר יהודה היה יושב לפני המלך שבור. הב 190

 למר יהודה.
( כנראה בגלל ההקשר בסוגיה, מפרש את דבריו של שבור כמתייחסים לחוסר הקפדה של באטי בר 53קלמין )החכם, עמ'  191

 עילות מינית מפוקפקת." מרמז דווקא לפבלילהטובי על דיני כשרות. אך עבור רש"י והתוספות הביטוי "מה עשית 
 , המזהה סיפור זה כמתיחס לשבור הראשון, גיבור סיפורנו.38-39ראו גפני, יהודי בבל, עמ'  מועד קטן כו ע"א. 192
בבלי עבודה זרה ל ע"א. תרגום: שמואל ואבלט היו יושבים. הביאו לפניהם יין מבושל, משך ידיו. אמר לו שמואל: הרי  193

 ם יין נסך".אמרו "יין מבושל אין בו משו
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כמי שמסוגל לסווג מעבר להצגתו של המלך שבור כידען בעניינים של הכשרת סכינים, בסיפור זה הוא מוצג 

, שבור אמצעות סדר הפעולות של הכשרת הסכיןב את היהודים שלפניו על פי מידת הקפדתם ההלכתית.

פי שבור כבסיס לחשדו. . כשבאטי בר טובי מוחה, מובאים שני נימוקים במביע את זלזולו בבאטי בר טובי

באטי בר טובי. לפי הגירסה שבור מכיר במר יהודה כמקפיד, אך אין לו ידיעה מקבילה לגבי לפי גירסה אחת, 

תשובתו . הקפדה הלכתיתהשנייה, שבור חזה בהתנהגות לילית של באטי בר טובי שאינה עולה בקנה אחד עם 

, ומותיר את הקורא עם דמותו של ממשיך להתווכח של שבור סותמת את טענותיו של באטי בר טובי, שאינו

 .המלך הנוכרי המדרג את בני שיחו היהודים בסולם ההלכתיות

רוחמה וייס זו של סיפורי סעודה.  –בתלמוד הבבלי המיוצגת באופן נרחב  לקבוצת סיפוריםסיפורנו שייך 

ות את הסיפורים רומזות על אספה וסיווגה סיפורי סעודה בספרות חז"ל ושמה לב שמטבעות הלשון הפותח

מאפיינת הפותחת גם את סיפורנו, " Y-דהווה יתיב קמיה  Xתבנית " 194 סוג הסעודה והיחסים בין סועדיה.

מר יהודה ובאטי בר טובי  מתדמים מורה, כך שבסיפור זה-היררכיה של תלמיד בהם מתקיימתשסיפורים 

ספרות חז"ל הינם "כלי לביטוי מאבק ומבחן תלמידים לפני רבם, שבור מלכא! על פי וייס, הסעודות בל

. בדוגמאות המובאות בספרה נבחנים המשתתפים על ידיעותיהם בהלכה על 195היררכי בעולמם של חכמים"

פי תגובתם למצבים המתרחשים בזמן הסעודה באופן ספונטני או באופן היזום על ידי אחד המשתתפים. 

הלכה כדי לסווג את עמיתיו לסעודה. הסיפור על שבור והנה שבור, המלך הסאסאני, משתמש בידיעותיו ב

שובץ על ידי עורך הסוגיה כך שיחזק את דעתו ההלכתית של רב עוקבא בר חמא, וכך משמשת פעולתו של 

 תימוכין לדעת חכם יהודי. נוכריהמלך ה

ם יתר על כן, המלך מקבל את זכות המילה האחרונה במסכת עבודה זרה, המסכת הנכנסת לפרטי פרטי

 , מציגבתפנית אירונית, ם. דווקא במסכת זונוכריהלכתיים המגדירים את ההפרדות הנחוצות בין יהודים ו

מירה  .את המלך שבור הנוכרי כידען בענייני הלכה יהודית, ומפריד בין יהודים לבין עצמםאקורד הסיום 

למר יהודה ומרחיק את  מראה כיצד הסיפור מצייר מחדש את קווי ההפרדה, מקרב בין המלך שבורוסרמן 

באטי בר טובי. בסיס ההפרדה כבר אינו קו השבר בין יהודים לנוכרים, אלא בין המקפידים על ההלכה 

 196למזלזלים בה. (!כריוים את המלך הנהכולל)

                                                           
. הסיפורים בהם עוסקת וייס מספרים על סעודות בהן מסובים יהודים לשולחן, ובמובן זה 332-333וייס, אוכלים, עמ'  194

 סיפורנו יוצא דופן.
 .16שם, עמ'  195
 .230-231יהודים, נוכרים עמ' וסרמן,  196
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 נוכרים הפגינו ידיעות בפסוקי מקרא. כאן אנו רואים נוכריבניתוח סיפורים על מפגשי פסגה ראינו שה

וא השולט בהלכות הכשרת סכין, מכריע לגבי יהדותם של שהלך צעד נוסף, מן המקרא אל הלכות חז"ל, וה

אורחיו, ומשתמש בידע ההלכתי שלו בצורה מדויקת ומתאימה למצב. הן הידע התאורטי והן יכולת ההפעלה 

 שלו נמצאים בידיו.

, התנהגותו של שבור אינה מפתיעה את האורחים, המתייחסים בשוויון נפש להתמצאות שהוא זאת ועוד

ת כשרות, וליכולתו להוציא את התאוריה לפועל. באטי בר טובי מתמרמר על אפלייתו, אך הוא מפגין בהלכו

החולק תשתית של ידע הלכתי עם אורחיו, ואינם  נוכריומר יהודה אינם תמהים על עצם התופעה של מלך 

 מערערים על תשובותיו של המלך. 

וגעת לבכורות ומאלץ חכמים ליצור בה , המאתגר את ההלכה הננוכריעד כה ראינו את מקרה הקוסטור ה

ם המתעניינים ומבינים בהלכה ואף משתמשים בידע זה במגעם עם נוכריאבחנות חדשות. כן ראינו גם 

בסיפורים ההלכתיים יודגש החיץ בין יהודים המחויבים שיהודים. נראה שההנחה המקדימה שהצעתי, 

ם מתמצאים בטרמינולוגיה נוכריבהם שו מקרים ם שאינם, אינה מוכחת מן הסיפורים. ראיננוכרילהלכה ו

ם אלה נוכרי, או אף מרחיבים ומדייקים אותה. יחסם של םההלכתית, בקיאים בפרטי ההלכה ויודעים ליישמ

ם החיים ודוברים את השיח המשפטי שבתשתית עולמם נוכרילהלכה מגשר על פני החיץ. הסיפורים מתארים 

 197ם חולקים הנחות יסוד.נוכרייהודים ובה ששל חז"ל, וכך מייצרים תמונת עולם 

עם זאת, ישנם גם סיפורים בהם מפגינים הנוכרים בורות הלכתית. בסיפור הבא נראה כיצד לבורות זו 

 יכולות להיות תוצאות הרסניות.

 

 הסכנות שבפער התודעה בין יהודים ונוכרים .3.5

ם רוב נוכרישמעות ותוכן. עבור הבתוכו שרויים חכמים עתיר פרטים המבנים עולם של משהעולם ההלכתי 

ם על רקע ההבדל האתני נוכרירובו של עולם זה שקוף לחלוטין. על פי הייז, המקור לאי הבנה בין יהודים ו

                                                           
 At the very least […] there may be": ( מציין, בעקבות סיפור שבור מלכא104שי סקונדה ) התלמוד האיראני, עמ'  197

reflected here a sense that the two communities engaged in mutually recognizable forms of discourse, 

especially of the legal or scholastic variety." 
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הסיפור הבא מראה כיצד לפער תודעתי זה  198בנוגע לברית האלוהית עם ישראל. נוכריהוא בורותו של ה

 יש פוטנציאל הרסני:

 דתפילי לקמיה דאביי,  ההיא טייעתא דאייתי חייתא

 אמר לה: יהבת לי ריש ריש בתמרי? 

 אימליא זיהרא שקלא שדתינהו בנהרא, 

 199אמר: לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי.

הספור מובא בסוגיה הדנה במשנה במסכת גיטין )ד, ו(: "אין לוקחים ספרים תפילין ומזוזות מן הגוים יותר 

כבר במשנה מודגש הפער בין יהודים לגויים, שהרי לא מדובר בשאלה  ".על כדי דמיהן, מפני תקון העולם

עסקית של קנייה במחיר מופקע. המשנה מעלה את האפשרות שיהודי יקבל על עצמו הפסד כלכלי כדי לקנות 

ם, נוכרייהודים שנמכרו ל עבדיםם. הרישא של המשנה עוסקת בשחרור נוכריתשמישי קדושה ולהצילם מיד 

ם, וכך תשמישי הקדושה נדמים לנפשות יהודים נוכרירחה של שבויים יהודים שהגיעו לידי בפדיון או הב

שנשבו אל הגויים, ותחושת הערבות ההדדית מחייבת להצילם. בעיני היהודים תשמישי הקדושה נדמים 

 הם סחורה. –כבשר ודם, בני עמם שנשבו ביד צר, אך עבור הנוכרים 

 ההשונה אל התפילין. הערביי תשל המשנה, וממחיש היטב את ההתייחסו הסיפור מחרה מחזיק אחרי מגמה זו

מביאה שק של תפילין לאביי, כנראה כדי למכרם לו. אביי מציע לה מחיר מגוחך על מרכולתה, והיא, בחמת 

מאוחר מדי, אביי מתחרט על הזלזול שהפגין כלפי התפילין בפני הערבייה.  200זעם, משליכה את השק לנהר.

ם הדורשים מחיר מופקע על תשמישי נוכריבו דנה המשנה. שם מדובר בשסק במקרה הפוך לזה הסיפור עו

קדושה, כנראה מאחר שהם יודעים כי לחפצים אלה יש ערך גבוה אצל יהודים. בסיפור מסופר על אביי 

הביא לנהר. זלזולו של אביי  םה זורקת אותנוכריהמציע מחיר נמוך בהרבה משוויים האמתי של התפילין, וה

                                                           
 .245עמ' , האחר, הייז 198
שק תפילין לפני אביי. אמר לה: תני לי ראש ראש בתמרים? התמלאה בבלי גיטין מה ע"ב. תרגום: אותה ערביה שהביאה  199

חימה, לקחה וזרקתם בנהר. אמר: לא הייתי צריך לזלזל בהם בפניה כל כך. ראו פרק "הטייעא" בעבודה זו להרחבה בעניין 

 תרגום "טייעתא" ל"ערביה".
במיוחד במשמעות זו. אתר נוסף בו מתוארת הסיפור מתאר את חמתה של הערבייה במילה "זיהרא", מילה נדירה בכלל ו 200

אישה כועסת באמצעות השימוש ב"זיהרא" הוא הסיפור על ילתא, אשת רב נחמן, בברכות נא ע"ב. כעסה של ילתא מביא אותה 

לשבור ארבע מאות חביות של יין, ואולי ההרמז בסיפורנו לסיפורה של ילתא משמש להעצמת הדרמטיות של השלכת התפילין. 

 .177-171סיפור ילתא ראו קוסמן, מסכת נשים, עמ'  לניתוח
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באופן אירוני, השמדת התפילין אינה נובעת  201בעקיפין למחיית שם השם בפרשיות התפילין שנזרקו לנהר.

 משנאה תהומית מצד הערבייה כלפי אביי, כלפי היהודים, או כלפי כל סממן יהודי. מקור המעשה באי הבנה.

 )סס, כפי שהתגלה בהמשךבאופן בלתי מבו(אביי לא היה מעלה בדעתו להסתכן במה שקרה אילולא הניח 

שאיש לא יהיה מסוגל להשליך תפילין לנהר. הטאבו כנגד היזק מכוון לתפילין חזק כל כך אצל אביי, ומן 

הסתם גם אצל חבריו, שהוא אינו יכול לדמיין או לקחת בחשבון אפשרות כזו. מצד שני, הערבייה גם היא 

משיכה במשא ומתן כדי להשיג את המחיר הגבוה הלא הבינה את הנחות היסוד של אביי כיהודי, ולכן לא 

מרכולתה. הסיפור הוא טרגדיה של טעויות הנובעת כולה מכך שתהום תודעתית פעורה שיכלה לקבל עבור 

  202בין שני גיבוריו.

קופסאות עור  םת, התפילין הנוכריהתפילין מסמלים תהום זו באופן מושלם. טכנית, מנקודת המבט של ה

של התפילין חורגת הרבה מעבר לכך. על המגילות כתובות פרשיות  םף. אך משמעותהמכילות מגילות קל

יש  וחבריועבור אביי אך בנוסף,  .מקראיות הכוללות את השם המפורש ומשום כך הן נשמרות מפני ביזוי

בשורות הבאות אנסה לשרטט  בתפילין קדושה ועולם שלם של הקשרים תרבותיים שמעצים את מעמדם.

עליה הוא נסמך, שתאר של מושג התפילין כפי שהוא מעוצב בתלמוד הבבלי ובספרות התנאית את קווי המ

  203כדי לעמוד על גודלו של פער התודעה בין אביי למוכרת הערבייה.

                                                           
כדי להטיל שלום בין איש לאשתו )וראו תוספתא  –אולי בהנגדה למקרה היחיד בו ישנו ציווי על מחיית שם השם במים  201

אישה שבת יד ד, סוכה נג ע"א, נדרים ס"ו ע"ב, ויקרא רבה פרשת צו פרשה ט סימן ט(. טקס הסוטה פותר אי הבנה בין איש ל

 .באמצעות מחיית שם השם במים בכוונה תחילה, בסיפורנו אי הבנה בין איש לאישה מביא למחיית שם השם במים
כמה שבועות לפני כתיבת שורות אלו התחוללה סערה בזעיר אנפין בציבור הישראלי, כאשר התכנית הסאטירית "ארץ  202

פילין בצורת התספורת של נטע ברזילי, זוכת האירוויזיון. נהדרת" שידרה מערכון ובו דמותו של נפתלי בנט כשעל ראשו ת

צופים נזעמים, אנשים פרטיים כאישי ציבור, מחו על "ביזוי התפילין". מנגד נרשמו תגובות שלא הבינו על מה קמה המהומה. 

 גם כאן פער התודעה משחק תפקיד, בנוסף לגורמים אחרים.
ע, על סמך עדויות ארכיאולוגיות מהתפילין שנמצאו בקומראן ועדויות אמנם יהודה ב. כהן )כהן, מסובך בטקסט( מצי 203

 םתופעה קדומה כפי שהניחו חוקרים אחרים, אלא ה םאינ םטקסטואליות מכתבי התקופה, כי התפילין כפי שאנו מכירים אות

כבר מבוסס היטב  חידוש של תקופת סוף ימי בית שני. אך מכל מקום הוא מביא הוכחות רבות לכך שבתקופת המשנה המנהג

( מבחין בנקודה זו בין בבל 108-105ונפוץ בארץ ישראל בכל שכבות העם. טיילור פרידמן )פרידמן, ללבוש את התנ"ך, עמ' 

וארץ ישראל בתקופת התלמוד. לטענתו, בארץ ישראל לא היתה חלוקה בין תלמידי חכמים לשאר העם וכולם הניחו תפילין, 

תלמידי חכמים. לכן אוסף המקורות שיובא להלן מן הספרות התנאית והאמוראית מצייר מפה  אך בבבל ייחדו התפילין דווקא

  תרבותית על רקע עולם שבו המצווה כבר מוכרת וידועה, אף אם אינה מתקיימת על ידי כל ישראל.
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 םהתפילין ה 204התפילין הן מן המצוות המיוחדות לישראל, המסמנות ברית ואות אהבה בינו לבין הקב"ה.

לדמויות מרכזיות  םמדרשים רבים קושרים כתרים לתפילין, ומקשרים אות 205מצווה שמוכנים למות עבורה.

 206ומיתוסים חשובים בתולדות העם כאברהם, דוד, בעלי העצמות היבשות שקמו לתחייה והרוגי ביתר.

לא רק בין  207התפילין. –ם, ובראשם יבאמצעות נטילת סממנים יהודי םנוכריימות המשיח יתגיירו הב

 208אבחנות גם בתוך ישראל, על רקע מגדרי, מעמדי ואידיאולוגי. יםיוצר םה – יםמבחינ םישראל לעמים ה

  209ולבסוף, הלכות רבות נתקנו כדי למנוע ביזיון מן התפילין.

התפילין עבור אביי, מטען המסביר מדוע לא תן להבין את המטען התרבותי שנושאים מסקירה קצרה זו ני

התפילין שבשק גם כאשר הציע לה הצעה מזלזלת. עבור  תשחית את ההעלה בדעתו את האפשרות שהערביי

 םאובייקט מוזר ולא שימושי בעליל. אין לה חפץ במטרת םה, לעומתו, התפילין הנוכריה-האישה-ההערביי

מפיסות עור קטנות משיצלחו לשמש בשימוש משני למטרות אחרות. נראה שהיא  יםעשוי םהמקורית, וה

מבינה  המובן שאינה מודעת לעומק משמעותן עבור אביי, אחרת הייתיודעת על ההקשר היהודי שלהן, אך 

 את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בהן ונאזרת בסבלנות במשא ומתן. 

                                                           
ופיעה שש פעמים חכמים דרשו את הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" על תפילין. דרשה זו מ 204

בסוגיות בהן יראים מהם.  םעמיהבתלמוד הבבלי, ולפיה שם האל נקרא על ישראל כאשר הם מניחים תפילין, וכתוצאה מכך 

יקר )ברכות ו ע"א, ברכות נז ע"א, חולין פט ע"א, מגילה ט"ז ע"ב, ו גדולה, עוז לישראל םהתפילין המשולבת הדרשה נטען כי 

"א(. הקב"ה מניח תפילין שכתוב בהן "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" וכשנגלה למשה בנקרת מנחות לה ע"ב, סוטה י"ז ע

מסמלות את אהבתו של האל לישראל, וכל  ,הצור הראה לו את קשר תפיליו )ברכות ו ע"א(. התפילין, יחד עם הציצית והמזוזה

כיוונית. "חייב אדם למשמש -פילין היא דוהמקיף עצמו בסימנים אלה מובטח לו שלא יחטא )מנחות מ"ג ע"ב(. ברית הת

 בתפיליו בכל שעה ושעה" )קל וחומר מן הציץ של הכהן(, כדי שלא יסיח דעתו מן האל )יומא ח ע"א, שבת י"ב ע"א(.
מרטיריון ראו ניתוח מפורט של סיפור אלישע בעל כנפיים שהסתכן בנפשו כדי להניח תפילין למרות גזירת השלטון בפרק " 205

 שם" בעבודה זו. קידוש הו
סנהדרין צ"ב ע"ב. הרוגי  -עבודה זרה מ"ד ע"א. בעלי העצמות היבשות  -חולין פ"ט ע"א, סוטה י"ז ע"א. דוד  -אברהם  206

 נ"ח ע"ב.-גיטין נ"ז ע"א -ביתר 
 עבודה זרה ג ע"ב. 207
שהזמן גרמן נלמד מן  נשים, עבדים וקטנים פטורים מהן )משנה ברכות ג ג(, ולמעשה הכלל הפוטר נשים ממצוות עשה 208

הפטור המקובל ממצווה זו )קידושין ל"ה ע"א(. כשאדם מניח תפילין לעבדו זהו סימן שהוא משחררו ומעבירו ממעמד נחות של 

עבדות למעמד של יהודי בן חורין )גיטין מ ע"א(.  קטנים מחויבים בתפילין מהשלב בו הם בוגרים ואחראים מספיק לשמור 

פילין לחותמת של התבגרות והצטרפות לחברת המבוגרים )ערכין ב ע"ב(. התפילין הן אבן בוחן עליהם, וכך הופכות הת

להשתייכות למעמד ה"חבר" שאינו "עם הארץ" )סוטה כ"ב ע"א. אותה דעה מיוחסת לרבי יהושע בברכות מ"ז ע"ב(,  והן 

ומא פ"ו ע"א, מגילה כ"ח ע"א, תענית כ מאפיינות במיוחד את התנהגותם של גדולי החכמים המהלכים בתפיליהם בכל עת )י

ע"ב(.  מסופר על אשת חבר שקשרה לו תפילין על ידו, ואחרי שנישאה למוכס קשרה לו קשרי מוכס, וכך משמשות התפילין 

אות המבחין בין המעמד המכובד למעמד הבזוי )עבודה זרה ל"א ע"א, בכורות ל ע"ב(.  צורת התפילין ודרך הנחתם מאפשרות 

הדרה של אנשים החשודים במינות )מגילה כ"ד ע"ב(,  ולעיתים אף מגדירים מיהו יהודי נורמטיבי )ראש השנה י"ז ע"א, סינון ו

פסחים קיג ע"ב(. וכדי להשלים את התמונה בה התפילין משמשות לאבחנה בין פנים וחוץ, אנחנו והם, ישנה שאלה אם 

 מותר להניח תפילין )מועד קטן ט"ו ע"א(.    למנודים ומצורעים )הארכיטיפ של המוצאים מחוץ למחנה(
אסור לאדם להחזיק בחיקו תפילין בעת שהוא מתפלל, מטיל מימיו או ישן, אפילו שנת ארעי )סוכה מ"א ע"ב(. יש לחלוץ  209

אותן במקום שעומדים אנשים ערומים )שבת י ע"א( או לפני הכניסה לבית הכסא )כתובות ק"ד ע"א(. מותר לקשרם באופן 

י רק בצורה מסוימת, ואין לכסות במטפחת את התפילין שעל הראש )בבא מציעא ק"ה ע"ב(. תפילין שנמצאו ברשות הרבים זמנ

מותר לטלטלן ביום טוב במקרים מסוימים כדי להצילן מן הכלבים או הגנבים )ביצה ט"ו ע"א(. התפילין נמנות בין תשמישי 

ות ואינן נזרקות )מגילה כ"ו ע"ב(, וסודר או נרתיק ששימשו לעטיפת תפילין הקדושה ומשום כך הן, רצועותיהן ונרתיקיהן נגנז

אסור להשתמש בהם לחול )סנהדרין מ"ח ע"א(. מותר להציל את תיק התפילין עם התפילין מן הדליקה בשבת )משנה שבת ט"ז 

 א(.
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מבטאת הבנה מאוחרת וחרטה על שזלזל  –" לא אבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי" –קריאתו של אביי 

מעולם תרבותי אחר וזר. הערבייה כנראה הכירה  בערביה, והזניח את הכורח להבין את העומדת מולו, הבאה

יחס אליה ברצינות היה עומד יבחשיבותו של אביי, ובחרה להגיע דווקא אליו כדי למכור את התפילין. לו הת

 על המשמעות השונה שכל אחד מהם מעניק לתפילין שבידיה, ושוקל בכובד ראש את העסקה המוצעת.

משליכה  שהיא , כפי שפירשנו עד כה,יתכן. אמנם הל הערביייש גם אפשרות אחרת לפרש את פעולתה ש

כל כך מהזלזול אך יתכן גם שנעלבה  .ערך בעיני אביי ןם שהסיקה באופן מוטעה שאין להואת התפילין מש

על ידי השמדת התפילין. על פי קריאה זו, אין כאן  רצתה לנקום בו על הצעתו המשפילהשהפגין כלפיה ש

ידיעה שהטבעת שק התפילין תהווה פגיעה  –התפילין בעיני יהודים אלא להיפך חוסר הבנה של חשיבות 

קשה ברגשותיו של אביי, נקמה ראויה על הפגיעה שפגע ברגשותיה. התפילין הפכו מסחורה לכלי נשק בידי 

 , ומהפך זה מתאפשר משום שבניגוד לאביי, אין לתפילין ערך בעיניה מעבר לערכם החומרי.ההערביי

ם ליהודים במפגש ביניהם. נוכרי, הסיפור מדגים את ההשלכות האפשריות של פער התודעה בין כך או כך

ההלכה מגדירה מותר ואסור ליהודים בלבד, אך בתוך כך היא יוצרת מבנים תרבותיים מפותחים הבנויים 

מרחב פיזי  ם חולקיםנוכריסוף פרטים, מבנים שאינם נגישים למי שאינו מחויב. לכן גם כאשר יהודים ו-אין

ם ויהודים נוכרימשותף, המרחבים המנטליים אחרים, ולכן גם ביחסי מסחר פשוטים לכאורה גלומה סכנה. 

נושאים ונותנים על פי מוסכמות אוניברסליות, אך לעיתים הפער התרבותי קשה לגישור. החרטה שמביע 

לים לשלם על זלזול וחוסר אביי בסוף הסיפור יכולה להיקרא כמסקנה כללית, כהבנה למחיר הכבד שעלו

 הבנה בין תרבותית. 

 

הקוסטור  –עד כה ראינו כמה סיפורים המתארים צורות שונות ומעניינות של יחס של הנוכרים להלכה עצמה 

יהודים המלך שבור היודע הלכה ומשתמש בה כדי להבחין בין  ;המתעניין בהלכה ואף מרחיב את גבולותיה

הערבייה שבינה לבין אביי פער תודעתי עצום בנוגע להלכה, פער ו ;על פי מידת הקפדתם ההלכתית

להלכה, לכאורה מוקד עניין  נוכרי. סיפורים אלו האירו מכיוונים שונים את יחסו של השתוצאתו מרה

העוסקות בשאלות הלכתיות בבליות סוגיות שתי . מן הצד השני, אפנה עתה להראות כיצד לבדב םיהודיל

ם מאיימים נוכריאי נחת מניצולם, ומרככות את רושמם של סיפורים על  ם מביעותנוכריהנוגעות ל

 ומפחידים.
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 ם נוכריאי נוחות מניצול  .3.6

ם באישור או אף  בעידוד ההלכה. רבי נוכריבכמה סיפורים היהודים נוקטים באלימות או במרמה כלפי ה

קפרא בסיפור  , וברכדי לאלצו לבטל את מרכיב עבודה זרה שבטבעת שמצא נוכריאלעזר הקפר סוטר ל

החכמים בסיפורים אלה מונחים על ידי ההלכה המחייבת ביטול עבודה זרה על  210.המקביל מכה את הנער

ם כאובייקט שהם מפעילים למטרותיהם, ואינם בוחלים בשימוש בכפייה נוכריידי נוכרי. הם משתמשים ב

 לשם כך.

שגיבוריהם  ים במסכת בבא קמא בבבלים בא לידי ביטוי גם בסדרה של ארבעה סיפורנוכריניצול של 

לרמות מוכסים אל שאלות  באפשרות להתירהעוברת מעיסוק סדרת סיפורים זו משובצת בסוגיה אמוראים. 

כיצד שכבתה התנאית מנתח את תחילת הסוגיה ומראה  רזיאל-בדבר גזל הגוי, אבידתו וטעותו. יואל קרצ'מר

, שכבת האמוראים הראשונים כעמידה מול שחיתות, מוכס כהתנגדות לשלטוןמעמידה את ההערמה על ה

משעה שעברה הסוגיה לעסוק   211.ן יהודים לגוייםי, בקהילתי-ושכבת האמוראים האחרונים כמאבק בין

נוכרים את הבמתח בין יהודים לגויים, החלה למנות תחומים הלכתיים בהם התירו או אסרו חכמים להפלות 

  212גזל הגוי, אבידתו וטעותו. –

 בהם הגוי טועה לרעתו, והיהודי אינו נדרש מבחינת ההלכה להעמידו על טעותו:שבמקרים  עוסקים רינוסיפו

 אמ' שמואל. וטעותו מותרת. 

 יתירא.  במר דפרזלא מן ההוא גוי בארבעה זוזי ואבלע ליה זוזא ה דדהבאנכי הא דשמואל זבן לק. 1

  אמ' ליה. חזי דעלך קא סמיכנא. רב כהנא זבן מאה ועשרין חביתא במר מאה מההוא גוי.. 2

קדים איתי לי דעיקרא. דגוי מנינא  הוא וההוא גוי. אמ' ליה לשמעיה. רבינא זבן דיקלא לצלוחי. 3

 ידע.

מפרדיסא ותלו בהו  214חזא הנהו שבשי דגופנא דתלו לבר 213.רב אשי הוה שפיל ואזיל בארבא. 4

יתי. ואי דגוי הוא איתי. שמעיה ההוא לא ת קטופי. אמ' ליה לשמעיה. סליק חזי. אי דישראל הוא

                                                           
 ירושלמי ע"ז פרק ד מד טור א /ה"ד., ומקבילה שונה מעט בבבלי עבודה זרה מג ע"א. 210
 . רזיאל )מוכסים וגזלנים(-יואל קרצ'מר 211
כנגד שהם חשים מן האפליה ן מתמודדים חז"ל עם חוסר הנוחות עזרתט באנומליה, המראה שיטות שונות בפראד, לנוווראו  212

ם ספרי דבריהתנאי על שני הסרדיוטות ) צבי, גוי, העומדים על הפער בין הסיפור-ואופיר ורוזןות אלו, המתבטאת בהלכ נוכרים

פרשת וזאת הברכה פיסקה שמד, ומובא כברייתא בשינויים בירושלמי בבא קמא פרק ד דף ד טור ב /ה"ג ובבבלי בבא קמא לח 

 (.242-241המציג את החוקים המפלים נוכרים כיוצאים מן הכלל, לבין ההלכה, שהאפליה היא מאבני היסוד שלה )עמ'  (ע"א
 באורחא".ובדפוסים ראשונים גרסו " 116בכ"י ותיקן  213
 "דתלו לבר" קיים בכל כתבי היד, אך חסר בדפוסים ראשונים.  214
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הוא  אמ' ליה. הכי קאמינא ליה. אי דגוי הוא איתי דשקיל דמי. ואי דישראל גוי. אמ' ליה. דגוי שרי.

 215לא תיתי דלא שקיל דמי.

. בסיפור הראשון קונה שמואל מגוי כלי נוכרילהלכה המתירה ליהנות מטעותו של ה םהסיפורים מתייחסי

בסיפור השני קונה רב כהנא מאה ועשרים חביות יין מן הגוי ומשלם  ;מחיר של כלי ברזל ועבורזהב, ומשלם 

בסיפור השלישי קובע רבינא לחלוק עם גוי עצים שיבקעו מן הדקל שקנו, אך שולח את   ;עבור מאה בלבד

רק שמשו כדי להקדים ולקחת את החלקים הסמוכים לשורש העץ וכך להרוויח יותר מכיוון שהגוי מתמקד 

כרם, מחוץ ל תלוי ובסיפור הרביעי חושק רב אשי באשכול ענבים שהוא רואה ;במניין הגזירים ולא בגודלם

הסיפורים ממסגרים את רצף האמוראים  אבל רק אם בעל הכרם גוי. –ושולח את שמשו להביא לו מהם 

י רבינא ורב אשי שמואל ורב כהנא פותחים את הסדרה, ואמוראי הדור השיש אמוראי הדור הראשון–בבבל 

 סוגרים.

היחס בין הסיפורים לבין ההלכה שלפניהם אינו ברור. על פניו, נראה שהם מובאים כדי לחזק את דעתו של 

אינם מהססים ליהנות מטעותו של הגוי ולא שבבל,  אמוראיים, מגדולי חכמארבעה שמואל, שהרי מדובר ב

אך קריאה קשובה מעלה את האפשרות ההפוכה,  .שמואלדעתו של על פי וכך נוהגים כדין להעמידו עליה 

 216והיא שהסיפורים מובאים כדי לחתור תחת ההלכה.

בסיפור הראשון והשלישי איננו שומעים את תגובת הגוי, אך בסיפור השני והרביעי היא נשמעת. לאחר 

זו מבטאת שרב כהנא משלם מחיר נמוך מדי על חביות היין, אומר לו הגוי "ראה שאני סומך עליך". הערה 

לדעתי אי נוחות של הסוגיה מן העובדה שחכם מרוויח מטעותו של הגוי. הבעת האמון של הגוי עומדת 

בניגוד חריף ואירוני לחשדנות שבה היה צריך להתייחס לחכם לאור התנהגותו. אפשרות אחרת לפרש היא 

שרב כהנא אינו מעמיד  שההערה נאמרת מפי רב כהנא, וגם כאן אני שומעת ביקורת, מכיוון אחר: לא רק

את הגוי על טעותו, אלא הוא אף לועג לו בריש גלי, בהפטירו הערה דו משמעית שהגוי אינו מבין את מובנה 

 האמיתי בפי רב כהנא.

                                                           
 תרגום: .165בבא קמא קי"ג ע"ב, כ"י המבורג  215

 . כמו זה ששמואל קנה כלי זהב תמורת ברזל מאותו הגוי בארבעה זוזים והבליע לו זוז יתר.  1

 אה שעליך אני סומך. . רב כהנא קנה מאה ועשרים חביות תמורת מאה מאותו גוי. אמר לו: ר2

 . רבינא קנה דקל לביקוע הוא ואותו גוי. אמר לו לשמשו: הקדם הבא לי תחילה, שגוי מניין יודע.3

. רב אשי היה יורד והולך בסירה. ראה אותם ענפי גפן שתלו מחוץ לפרדס ותלו בהם אשכולות. אמר לו לשמשו: לך ראה, אם 4

בא. שמעו אותו גוי. אמר לו: של גוי מותר?. אמר לו: כך הייתי אומר לו: אם של של ישראל הוא אל תביא. ואם של גוי הוא ה

 .דמים. ואם של ישראל הוא אל תביא, שלא יקח דמיםשיקח  ,גוי הוא הבא
 (.135 בנוסח הפרדיגמה השלישית של הלברטל )ראו הערה 216
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בסיפור הרביעי אנו שומעים ביקורת גלויה כנגד התנהגותו של רב אשי. הגוי, ששומע את הוראתו של רב 

ר"? רב אשי אמנם מספק תירוץ, אך הקורא מפקפק בו יחד עם הגוי בעל אשי  לשמשו, מתמרמר: "לגוי מות

 הכרם.

הסיפורים אמנם מובאים בהקשר להיתר ליהנות מטעותו של הגוי, אך בחינת הרצף תראה שהגבול בין ניצול 

נזיל משהו. בשני הסיפורים הראשונים החכמים מנצלים טעויות מובהקות של הבחנה  -טעות לבין גזל ממש 

זהב וברזל, או מנייה של חביות. בסיפור השלישי רבינא שולח את שמשו שייקח את חלקי העץ הגדולים בין 

יותר לפני שיגיע שליחו של הגוי. הוא מנמק זאת בכך שהגוי מתמקד בספירת החלקים ואינו מבחין בגודלם, 

ם גבה לנוכח אך הקורא תוהה האם אכן כך הוא הדבר, או שזהו התירוץ שמספק רבינא לשמשו, המרי

  בהם מניחים מראש שהגוי יטעה?שהתנהגותו. האם ההיתר מכסה מקרים 

אמנם רב אשי מתרץ לגוי את  , והתקרבנו אל מחוזות הגזל.מתחום הטעותבסיפור הרביעי נראה שיצאנו 

שיבוצו של הסיפור בסדרת סיפורים על טעות  ., ונשמע אפולוגטיהתנהגותו, אך תירוץ זה אינו בהכרח אמין

על איזו טעות של הגוי מדובר כאן? שמא מציעה הסוגיה שרב אשי הטעה במכוון את הגוי  –הגוי תמוהה 

בתירוצו? אם כך הוא הדבר, הרי שכדי לחפות על מעשהו, שיש בו לפחות אבק גזל, רב אשי גם נזקק 

  217לשקר.

י, נוטלים גם גדולי רצף הסיפורים מרמז כי ברגע שמתאפשרות רמות מוסר שונות כלפי יהודי וכלפי גו

ם המרומים מעוררת נוכריתגובתם של המהם.  ולגנובהגויים, לשקר להם את החכמים רשות לעצמם לרמות 

 . הזדהות, בושה והשתתפות בצער

 

וכמה סיפורים העוסקים ם להלכה, נוכריאחרי שניתחתי כמה סיפורים המראים פנים שונות של יחסם של ה

 כיצד הדיון ההלכתי יכול לרכך סיפורים המציגים נוכרים מאיימים. בהלכה המפלה נוכרים, אראה כעת

  

                                                           
ל רב אשי כנה, וכך גם מציע הנימוקי יוסף, אך הוא מציע הצעה נוספת: "שמא התוספות )ר"י( והרא"ש טוענים שהסברו ש 217

 לא חשיב גזל משום שאין מקפידין בכך, ומה שהוצרך לומר כן משום דשמעיה דמשויה הפרישה בין עובד כוכבים לישראל".
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 ם מאיימיםנוכריהקהיית עוקצם של  .3.7

לעומת האווירה הידידותית שראינו במפגש המשולש של המלך שבור, באטי בר טובי ומר יהודה, בחלק מן 

, בתקופות םנוכרייהודים מצד סים מתוחים ולסכנה ממשית שחשו הסיפורים אפשר לשמוע הד ליח

כאן איננו עוסקים במפגשים מפחידים עם נציגי השלטון, אלא בשיחות עם נוכרים  .מיםמסויובהקשרים 

שיחות כאלו, בהקשר  218אותם פוגשים במצבים יומיומיים ורגילים, שבהם יוצרים הנוכרים אווירה מאיימת.

יאה צוארך  –מעיר "חנא, חנא הלה  נוכריכאשר רב חנא בר ביזנא מסתפר אצל ההלכתי, מצאתי רק בבבלי: 

רב מרי ם להראות להם את יינו של נוכריהיהודי שאנסוהו  219.", ורב חנא מתחרט שסיכן עצמו בכךלתער

יין, והוא נעתר להם מפחד נדרש על ידי הגזלנים גם לסייע להם בגזל ה בריה דרב פנחס בריה דרב חסדא

באופן ישיר, על היהודים סביבם. בסיפור הבא  ם בסיפורים אלה מאיימים, במרומז אונוכריה 220.על חייו

 האיום קונקרטי למדי:

בשבתא ואי לא קטילנא לך  אספסתא ושדי לחיותאי 221ההוא גוי דאמ' ליה לבר ישראל שקול

  .כפלניא בר ישראל דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטילתיה

  .שמעה דביתהו אתיא לקמיה דאביי שהייה תלתא ריגלי

  .מ' ליה רב אדא בר אהבה זיל לקמיה דרבא בריה דרב יוסף בר חמא דחריפא סכיניהא

אזל לקמיה פשטא מיהא מתניתא גוי שהיה מוכר פירות בשוק ואמ' פירות הללו של ערלה הן של 

 222.עזקה הן של נטע רביעי הן לא אמ' כלום לא נתכון זה אלא להשביח מקחו

האכיל את בהמותיו של הגוי בשבת. אם יסרב, מאיים הגוי להרגו הגוי דורש מבן ישראל לקצור אספסת ול

כפי שהרג יהודי אחר שסירב לדרישתו לבשל עבורו בשבת. אשתו של המסרב לבשל שומעת את המעשה 

ובאה אל אביי שיתירה מעגינותה מאחר שהגוי הרג את בעלה, על פי עדותו. אך אביי משהה את האישה 

                                                           
רבים מהאיזכורים שמצא במשנה ( מציין כי ב109פורטון )גויים, עמ'  –לא רק בסיפורינו עולה דמותו של הנוכרי המסוכן  218

תנאיים ( מציג שורה ארוכה של מקורות 54-32ובתוספתא ניבטים נוכרים מסוכנים ומאיימים, וכהן )היחס אל הנוכרי, עמ' 

 (.78-69המתארים את הנוכרי כאכזרי, אלים ורצחני. מספר המקורות המציגים את הנוכרי באור חיובי קטן בהרבה )עמ' 
 ט ע"א.בבלי עבודה זרה כ 219
 בבלי בבא קמא קיז ע"א. 220
מדובר בקטיפה בשבת, וכן  –, ונראה שנוסח זה עדיף גורסים "קטול" 110-111וותיקן  95בדפוסים ראשונים ובכ"י מינכן  221

 נוצר כך משחק מילים עם "קטילתיה" בסוף המשפט.
ח  )או קטוף, בגירסאות אחרות( אספסת . תרגום: אותו גוי שאמר לו לבן ישראל: ק141בבלי יבמות קכא ע"ב, כ"י מינכן  222

וזרוק אותה לחיותי בשבת, ואם לא אהרוג אותך כפלוני בן ישראל שאמרתי לו בשל לי קדרה בשבת ולא בישל והרגתיו. שמעה 

לפני רבא בנו של רב יוסף  ךרב אדא בר אהבה: ל ו ]לאביי[שלוש רגלים. אמר ל השהה אותה ]אביי[אשתו, באה לפני אביי ו

בדפוסים ראשונים מייעץ רב אדא בר אהבה לאישה ללכת  ממשנה זו... פשט ]את השאלה[לפניו,  ךא, שחריף סכינו. הלבר חמ

 ולא אביי. –אל רבא, והיא אכן זו שהולכת 
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לפנות אל רב יוסף בר חמא, ש"חריף סכינו". תקוותה  ולאהבה מייעץ עד שרב אדא בר  223שלוש רגלים,

של האישה אינה מתממשת: רב יוסף חושד בגוי ששיקר רק כדי לתת יתר תוקף לאיום על זה שנדרש 

 להאכיל את הבהמות, והוא אינו מקבל את עדותו כעדות מהימנה להתרת העגונה.

ם על מות יהודים כדי להתיר את נוכריעדותם של הסיפור מובא בסוגיה העוסקת באפשרות להשתמש ב

נשותיהם מעגינותן. הסוגיה מתלבטת אם מותר לקבל את עדות הגוי כשהוא מתכוון להעיד על מות האדם 

)בלא שנתכוון להתיר את אשתו(, או רק כאשר הוא מסיח לפי תומו. כדי להדגים את אפשרות ה"מסיח לפי 

ם ם מספרים על מות יהודים בלא כוונה להעיד. להלן הסיפוריוכרינתומו", מובאים שבעה סיפורים ובהם 

 הם:ללא הדיונים ההלכתיים המובאים בעקבות כל אחד מ

 224...כי ההוא דהוה קא אזיל ואמ'. מאן איכא בי חיי מאן איכא בי חיי. שכיב חיי .1

 225..בדיתא דשכיב.-ההוא דהוה קאמ' ואזיל. וי ליה לפרשה זריזא דהוה בפום .2

 226..קאמ' ואזיל. מאן איכא בי חסא מאן איכא בי חסא טבע חסא.ההוא דהוה  .3

 [: ההוא גוי...]סיפורנו .4

ואמ'. חבל על יהודי  מעשה בישראל וגוי שהיו מהלכין בדרך ובא גויאבא יודן איש ציידן אמר:  .5

 ..שהיה עמי בדרך שמת בדרך וקברתיו.

גוי אחד ואמ'. חבל על  באו ושוב מעשה בקולר של שני בני אדם שהיו מהלכין בדרך באנטוכיא .6

 ..קולר שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים.

ואמ'. חבל על ששים  תיר ובא גוי אחד-ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין בכרכום בית .7

 ..בני אדם שהיו מהלכין בכרכום ביתיר שמתו וקברתים.

בץ רים כל אחד. סיפורי המקשה סיפוסיפורנו, הרביעי מתוך שבעה, מהווה מעבר בין שני מקבצים בני שלו

הם בבליים: הם כתובים ארמית, המרכזי בהם עוסק במותו  ' ואזיל...",מאוא דהוה קהראשון, בתבנית "הה

של פרש מפומבדיתא, "חסא" שמו של הנפטר השלישי כשמו של חכם בבלי, והחכמים הפוסקים בהם הינם 

                                                           
ריגלי דאמוראי", כל הנך " שם הגרסה היאהצעה נוספת מתשובות הגאונים, נוסח חלופי ורש"י מביא בנוסף לפירוש זה  223

 בהם נקבצים לקברם ומושיבים שם ישיבות.שזיכרון של אמוראים היינו ימי 
רש"י: מי מאנשי ביתו של  ? מי ישנו בבית חיי? מת חיי.)בדפוס: חיואי( תרגום: ההוא שהיה הולך ואומר: מי ישנו בבית חיי 224

 בית חיואי שישמע דברי דשכיב חיואי.
 בפומבדיתא, שמת.תרגום: ההוא שהיה אומר והולך: וי לו לפרש הזריז שהיה  225
 תרגום: ההוא שהיה אומר והולך: מי ישנו בבית חסא? מי ישנו בבית חסא? טבע חסא. 226
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והם  227ברייתא מן התוספתא,הם  האחרוןמקבץ רביעי. סיפורי ה-אמוראים בבליים מן הדור השלישי

: מספר אותם התנא מן הדור השני אבא יודן איש ציידן )מבקעת בית ציידה ישראלית-מתארים מציאות ארץ

הם כתובים עברית, השני מתוכם מתרחש באנטיוכיה והשלישי בסביבות ביתר, כך שהם  228מצפון לכנרת(,

 שתחת שלטון רומי. ישראלית המורחבת, זו-עוסקים בסביבה הארץ

ויצר דפוס  עורך הסוגיה הבבלי עיבד קלות את הברייתאמספרת שלושה סיפורים שונים,  התוספתאבעוד 

, קבוע החוזר על עצמו כשרק הפרטים הפנימיים מתחלפים. הנה השוואה של הקטע בתוספתא לעיבוד הבבלי

 :גם כאן ללא המסקנות ההלכתיות

 בבלי 229תוספתא

מעשה בגוי וישראל אחד  ן אומ'ציד אבא יודן איש

על  230והבל הוי שהיו מהלכין בדרך. אמ' אותו הגוי

 ..ישראל אחד שמת כאן וספדתיו וקברתיו.

אבא יודן איש ציידן אמר מעשה בישראל וגוי שהיו 

מהלכין בדרך ובא גוי ואמ'. חבל על יהודי שהיה 

 עמי בדרך שמת בדרך וקברתיו...

של בני  רשה בקולרבן שמעון בן גמליאל. מע אמ'

שהלכו לאנטוכיא. בחזירתן אמרו. לא נהרג  אדם

 ..ממנו אלא פל' יהודי.

 ושוב מעשה בקולר של שני בני אדם שהיו מהלכין

חבל על קולר  בדרך באנטוכיא ובא גוי אחד ואמ'

 ...שהיו מהלכין לאנטוכיא שמתו וקברתים

שוב מעשה בששים בני אדם שירדו לכרקום ביתר 

 ...מהם ולא עלה אחד

ושוב מעשה בששים בני אדם שהיו מהלכין 

חבל על ששים  תיר ובא גוי אחד ואמ'-בכרכום בית

בני אדם שהיו מהלכין בכרכום ביתיר שמתו 

 וקברתים...

 

שיצר מן אל תבנית את שני האחרונים כפה שם את כל הסיפורים בפי אבא יודן איש ציידא, ועורך הסוגיה 

 שצורתה:הסיפור הראשון, 

 [.היו מהלכין ... שמת]ו[ וקברתיו]םש Xשהיו מהלכין בדרך ובא גוי ואמר: חבל על  X-שה במע

                                                           
 ח.-יבמות י"ד ז 227
 בתוספתא אבא יודן איש ציידא מספר רק את הסיפור הראשון, ורבן שמעון בן גמליאל את השני. 228
 כתב יד וינה. 229
 .וכך גם בבבלי, "חבל" –בכ"י ערפורט גורסים במקום "הוי והבל"  230
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אך התוצאה היא  231כפיית הסיפורים אל התבנית יצרה צרימות וקשיים, עליהם עומד ליברמן בהרחבה,

נו כשסיפור ,3-1-3סוגיה בבלית ערוכה ובה שבעה סיפורים המחולקים בבירור לשלושה חלקים, במבנה של 

 ישראלי.-סיפור המעבר בין שני הקבצים, הבבלי והארץ הוא

אינו הורג את היהודי אלא רק מדווח על מותו. לעיתים דיווח זה מלווה  נוכריבכל הסיפורים חוץ מסיפורנו, ה

מתרחשים תוך כדי הליכה, בדרך, במרחב לימינלי מקרי המוות בהבעת צער, בלשון "וי לו" או "חבל על". 

פרטים ואיננו שומעים הסיפורים הבבליים רזים למדי. כמעט  לעולם הסדור שבמקום ישוב.שאינו שייך 

ישראליים, לעומת -מדווח על מותו של יהודי. בסיפורים הארץ נוכריה -נוספים מעבר לעובדות ההכרחיות 

 אך שני הסיפורים 232זאת, תחושת הסכנה עולה ומתגברת מסיפור לסיפור: הסיפור הראשון נראה תמים,

הבאים ממוקמים בתקופה היסטורית של חורבן ומוות. בראשון ביניהם מספר הגוי על "קולר של שני בני 

בו אנשי הקולר הם שבויים. שרומאי -אדם", ומן הסתם מתרחש סיפור זה בהקשר היסטורי של פולמוס יהודי

ובר בשבויי מלחמה ביתר, וכנראה מד 233הסיפור האחרון קשה אף יותר, ובו מתים שישים בני אדם בכרכום

עליית המדרגה ניכרת גם במספרי האנשים המתים: אחד, שניים בתקופת מרד כוכבא, בזמן המצור על ביתר. 

  234ואז שישים.

אינו עד למות יהודי כבשאר הסיפורים, אלא מתפאר  נוכריבין שני המקבצים ניצב סיפורנו כיוצא דופן. ה

בת כדי לבשל עבורו. לעומת הסיפורים האחרים שבהם כי הרגו במו ידיו משום שסרב להוראתו לחלל ש

הוא מחולל המוות. גם  נוכרים, כאן הנוכריהמוות נופל משמיים ומפריד בין ההולכים בדרך, יהודים ו

ם נוכריהמסקנה ההלכתית בנוגע לסיפורנו יוצאת דופן: בעוד שבשאר הסיפורים בוחרים חכמים להאמין ל

 –הנשים העגונות, במקרה זה שלושת החכמים השומעים את הסיפור  שראו במות היהודים וכך להתיר את

 שהרג יהודי.  נוכריאינם מאמינים ל -אביי, רב אדא בר אהבה ורב יוסף 

שושן, שבעת הסיפורים נעים על הציר מן הגישה הממחישה לכיוון -אם נשתמש שוב במושגיו של סימון

ך מתפקדים כלבנה שימושית בחומת הטיעון שבונה הגישה המייצגת. הראשונים קצרים ודלים בפרטים, וכ

                                                           
 .177-179ליברמן, תוספתא כפשוטה, סדר נשים, עמ'  231
אך מזכיר את הסיפור בכתובות ס"ב ע"א, שגם בו ישראל וגוי היו מהלכים בדרך יחד. שם הגוי, שאינו מצליח לעמוד בקצב  232

 ינה עובדת. ההליכה של היהודי, מנסה להחליש אותו על ידי אזכור של חורבן בית המקדש, ומתאכזב כששיטתו א
 מצור, או חיל מצור.  –כרכום  233
גם כאן ניכרת ידו של עורך הסוגיה: בסיפור השני בתוספתא מדובר ב"קולר של בני אדם", אך הבבלי הוסיף את המילה  234

"שני". תוספת זו פחות סבירה מבחינת הריאליה )בקולר היו מן הסתם יותר משני אנשים קשורים זה לזה(, אך היא מייצרת 

 לך בו מתעצמת הסכנה.מה
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הסוגיה. אך בהמשך הרצף נוספים פרטים, מורכבות הסיפורים עולה, תחושת הסכנה גוברת, נוסף הקשר 

לאומי של חורבן, שבי ופולמוס, והסוגיה כולה נצבעת בצבעים עזים של אלימות ופחד הנובעים מן המציאות 

 מי.רו-ההיסטורית הקשה של מאבק יהודי

ישראליים כאחד, אינם אדישים לגורל -ם בסיפורים אלו, בבליים וארץנוכרימצד שני, האנשים הפרטיים ה

היהודים שפגשו בדרך ומשקיעים מאמצים גוברים והולכים למענם. גיבורי הסיפור הראשון והשלישי 

הסיפור השני מספר טורחים לחפש את בני ביתו של שותפם היהודי לדרך כדי להודיע על מותו, וגם גיבור 

את סיפור מותו של הפרש היהודי, אולי כדי להודיע למוקיריו. גיבורי שלושת הסיפורים האחרונים אפילו 

קוברים את היהודים שהיו עדים למותם. במקרה של הסיפור האחרון מדובר בקבורה של לא פחות משישים 

ייחס הסיפור, מספר התלמוד על בתקופת מרד בר כוכבא שאליה מת 235פרוייקט עצום ממדים. –גופות 

! נראה שטרם מותם נוכריוהנה אנו שומעים על קבורה המונית דווקא בידי  236איסור לקבור את ההרוגים,

ם לחוש מחויבות נוכרים שהלכו עימם, יחסים שהביאו את הנוכריהיו ליהודים הללו יחסי קירבה עם ה

ם סתירה מעניינת בין ההקשר ההיסטורי הסיפורים יוצרי 237ולעשות עם עמיתיהם לדרך חסד של אמת.

שבו, לפחות בארץ ישראל, סובלים היהודים מנחת זרועם של הרומאים, לבין התנהגותם האנושית של 

שהרג יהודי, אלא  נוכרים. ברוב מכריע של סיפורים איננו שומעים עדות בגוף ראשון של נוכריה גיבוריהם

שהרג יהודי, חכמים בוחרים שלא להאמין  נוכריו מספר הרק של אלו שהיו עדים למותו. בסיפור היחיד ב

 לו. 

ממתנות את האווירה הפולמוסית, וחכמים מתמקדים בסיפורים האישיים ואינם  גם המסקנות ההלכתיות

כדי  נוכריגוזרים מן המצב הפוליטי החמרה בתחום ההלכתי. בכל המקרים חוץ מסיפורנו הספיקה עדות ה

ונה אחת משחררים חכמים את הנשים מכבליהן, ופוסקים כי ניתן לסמוך על להתיר את העגונה. בעת ובע

אינה מתקבלת, והעגונה נותרת  נוכרים. סיפורנו יוצא דופן בכך שעדותו של הנוכריעדויותיהם של ה

, ודווקא במקרה זה חוסר האמון פועל לטובת נוכריבעגינותה. זהו מקרה יחיד בו חכמים אינם מאמינים ל

, מאחר שהוא משחרר אותו מחמת הספק מהחשד שהרג יהודי. ששת הסיפורים העוטפים וכרינדמותו של ה

ותו, נוכריבמקרה זה אינם נובעים מ נוכריאת סיפורנו מוכיחים כי חוסר האמון שמטילים חכמים בעדות ה

                                                           
י מעשה הקבורה נוסף בגירסת הבבלי ואינו נזכר בתוספתא. גם כאן תוספת זו רחוקה מהריאליה, אך העורך נזקק לה כד 235

 , והתוצאה היא סיפור המתאר נוכרי הטורח טירחה רבה על קבורתם של יהודים.שהסיפור יתאים יפה לתבנית שיצר
 ברכות מ"ח ע"ב. 236
 י צ"ו ה.בראשית רבה ויח 237
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בות ם לאמון גורף. חכמים מארץ ישראל ומבבל, תנאים ואמוראים, בנסינוכרישהרי בסיפורים אלו זוכים ה

בכל הסיפורים בוחרים חכמים לקבל את עדותו של  –פוליטיות נייטראליות או בעיצומו של פולמוס מדמם 

 .נוכריה

אך שמא נתפתה להסיק שהאמון נובע מרצונם של החכמים להתיר את הנשים מעגינותן בכל מחיר, גם כזה 

פורנו ומוכיח שלא כך הדבר. שבכל מצב אחר אין לסמוך עליו, בא סי נוכרישל קבלת עדות מפוקפקת של 

ולהתיר את העגונה, אך הם  נוכריכל אחד משלושת החכמים שנחשפו אליה יכול היה לקבל את עדות ה

 אפילו במחיר המשך עגינותה של האישה. נוכריבוחרים להטיל ספק ברצחנותו של ה

-יפורים הארץבסוגיה מתנהל דיאלוג מרתק בין המציאות ההיסטורית הקודרת והעוינת שמציירים הס

ם ולהשתמש בעדותם כדי לפתור את נוכריישראליים, לבין הפסיקה ההלכתית הבוחרת לרוב להאמין ל

בעייתן הדוחקת של נשים יהודיות. בתוך מציאות של שבי, מוות, חורבן וגלות, על רקע קונפליקט לאומי, 

הרג יהודי. לזה אין החכמים מעיד ש נוכרינמצא מקום לאמון חוצה גבולות. האמון נסדק רק במקרה שבו ה

 מוכנים להאמין. 

 

 סיכום .3.8

ם. נוכריבפרק זה הראיתי כיצד בניגוד למצופה, דווקא בסיפורים ההלכתיים נשברות מחיצות בין יהודים ל

 הצגתי כמה אמצעים ספרותיים והלכתיים שננקטו לצורך זה:

 ייצגת, למרות שלצורך ישנו שימוש מרובה בשיטה המ , תנאיים ואמוראיים כאחד,בסיפורים אלו

ההכרעה ההלכתית דווקא הגישה הממחישה יעילה יותר. אני רוצה להציע שהשימוש בגישה 

בה מתקיימים קשרים שהמייצגת העשירה בפרטים מימטיים נועד להנכיח ולבסס תודעת מציאות 

שבור, ם, אפילו בהקשר ההלכתי. הסיפור העסיסי על סעודתם של המלך נוכרימגוונים בין יהודים ל

מר יהודה ובאטי בר טובי ייזכר בתודעת הקוראים הרבה מעבר לחשיבותו כטיעון נוסף להלכות 

 הכשרת הסכין.

  כמה מן הסיפורים ניתנים לפירוש לכיוונים שונים ולעיתים, כפי שראינו בסיפור הדליקה בחצרו

חז"ל,  אך אני  של יוסף בן סימאי, באופנים שונים מאד. תופעה זו מוכרת באופן כללי בסיפורי
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רוצה להציע שבהקשר שלנו היא מייצרת תודעה של מורכבות, מערערת קביעות נחרצות ומטילה 

 ספק ביכולת להגיע למסקנות שאין עליהן עוררין בתחום הרגיש בו עסקינן.

  בסיפור הקוסטור רודף התיישים יצרה המשנה הקבלה בין הדרגים המשפטיים הגבוהים של שתי

ם מצטמצם מתוך ההכרה נוכריהיהודית והרומית. מזווית זו, הפער בין יהודים ו –מערכות המשפט 

 ששתי החברות כפופות למערכת של כללים משפטיים. 

  באופן אחר, סיפור הסעודה של המלך שבור שהוזכר לעיל מצמצם את הפער בהציגו את המלך

במחלוקת שבסוגיה.  כידען הלכתי, שפעולותיו מובאות כאסמכתה לחיזוק טענה של אחד החכמים

 המלך מוצג כמשתתף בשיח ופרקטיקה הלכתיים, ומקורב לעולם המשפטי של חז"ל.

  בסיפור התפילין שנזרקו לנהר הודגמה הסכנה שבפער התודעה שיוצרת ההלכה בין יהודים

לנוכרים, ואביי מבין ומתחרט באיחור על שלא השקיע מאמץ בניסיון לגשר על פער זה. אם חשבנו 

טרתו של העולם ההלכתי העשיר הוא יצירת חיץ בין יהודים ונוכרים, הרי שסיפור זה שחלק ממ

 מדגים את המחיר שגובה חיץ זה.

  בבליים חשובים הנהנים מטעות  חכמיםהסוגיה העוסקת בטעות הגוי מביאה ארבעה סיפורים על

ה בקלות להגיע הגוי, אך מביעה ביקורת גלויה על כך ואף מראה כיצד טעות הגוי )המותרת( יכול

 לכדי גזל הגוי )האסור(.

  בסוגיה העוסקת בעדות גוי על מות יהודי, ההכרעות ההלכתיות בוחרות להאמין לגויים המספרים

בצער על מות יהודים ואף על כך שקברו את גופותיהם, אך מסרבות להאמין לסיפור היחיד של 

 הגוי שהתפאר שהרג יהודי במו ידיו. 

שאינו מאפשר הסקת מסקנות לגבי שינויים בקובץ,  של סיפורים הלכתייםלמרות המספר המצומצם 

כמכלול  -ישראליות -והתפתחויות מן החיבורים התנאיים לאמוראיים, או הבחנות בין גישות בבליות וארץ

ם. רב המרחק בין הערבייה העיוורת נוכריהם מציירים תמונה מורכבת וחסרת אחידות של יחסי יהודים ו

ם העולים מן נוכריילין למלך המתמצא בהלכות כשרות הסכין. סוגי הקשרים בין יהודים ללמשמעות התפ

 הסיפורים מגוונים, ומקומות המפגש מרובים. 

כפי שראינו, רבים מהסיפורים ההלכתיים אינם מסתפקים בגישה הממחישה, המביאה מינימום של פרטים 

ית שהסוגיה נדרשת לה, אלא נוקטים בגישה כדי להמחיש בצורה תיאורטית למדי את הסיטואציה ההלכת
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המייצגת, העשירה בתוכן נוסף. סיפור הקוסטור הצורם אזני בכורות מצייר מצב משעשע ובו השופט הרומאי 

המכובד רודף אחרי תיישים מקשישים ולוכד אותם כדי לצרום את אזנם. גם התנהגותו של המלך שבור 

טובי מסקרנות ומעוררות דמיון. הגוי המאיים על היהודי כדי רחוקה מהדר המלכות, ורמיזותיו לבאטי בר 

שיאכיל את בהמותיו, ותוך כך מספר על מקרה בו מימש את איומיו, משרה חרדה בצורה משכנעת למדי. 

ם המרומים מעוררת הזדהות, בושה והשתתפות בצער. הסיפורים ההלכתיים מוסיפים נוכריותגובתם של ה

ם נוכרים ליהודים, ומאכלסים את הסוגיות ההלכתיות בדמויות נוכריין ממד אנושי למערכת היחסים ב

ם המתעניינים ואף נוכרימסקרנות, מורכבות, משעשעות, מפחידות או מעוררות רחמים. הסיפורים מתארים 

גויים המביעים רצון טוב כלפי  ;בכירים המנהלים מערכות יחסים ידידותיות עם יהודים ;בקיאים בהלכה

 ומתם אלו המאיימים מפורשות או ברמז. יהודים, ולע

בנוסף לעושר המימטי בולטת גם התופעה של ריבוי פרשנויות אפשריות לסיפורים, וכפי שטענתי, לדעתי 

ריבוי זה מלא משמעות בפני עצמו. גם בלב ליבן של סוגיות הלכתיות המעצבות חוק, הסיפורים מעמידים 

ת. עם הרצון לקבוע מסמרות ולהציג כללים ברורים, אוחזות לפנינו מציאות רבת פנים, עתירת ספק ושאלו

הסוגיות גם בגישה רכה יותר, המכילה את הסתירות ומרשה לעצמה להתלבט בשאלות המורכבות שעל 

 הפרק. 
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 מפגשי פסגה .4

ם בספרות חז"ל, היא גם הקבוצה נוכריתת הקבוצה הדומיננטית ביותר בתוך אוסף הדיאלוגים בין יהודים ו

זכתה לתשומת הלב הרבה ביותר במחקר. מדובר בסיפורים על "מפגשי פסגה", בין חכם יהודי לבין ש

פונה ליהודי בשאלה או קושיה  נוכרילשיחות אלו מבנה קבוע, על פיו ה 238אישיות רומית בכירה.

 תיאולוגית/פילוסופית/פרשנית )לעיתים קרובות בהתבסס על פסוק מקראי(, והיהודי עונה. 

אים סיפורים אלה כסיפורי פולמוס, שנועדו ללמד את קוראיהם היהודים מה שישיבו במקרים יש הקור

דומים, לחזק את מעמדם בעיני עצמם ולבסס את טענותיהם אל מול טענות הנוכרים. אך אני אטען שרוב 

דגם הסיפורים מסוג זה אינם פולמוסיים, ואנסה להציע אפשרות נוספת לקרוא אותם, כסיפורים המציגים 

ברצינות  םבהן חכמים חשובים המתייחסישדתיים, -של שיחות באווירה מתונה החוצות גבולות אתניים

 ם, ומשקיעים במענה מאמץ ניכר.נוכרילשאלותיהם הכנות של 

במבוא העבודה הבחנתי בין גישות היסטוריות, המנסות לחלץ מידע על מה שאירע בעבר מן הסיפורים, לבין 

חות שהסיפורים הם בדיות ספרותיות. בגישה ההיסטורית, משה דוד הר סקר עשרות גישות ספרותיות המני

סיפורי מפגש והשווה את תוכנם לשאלות פילוסופיות שהעסיקו את האליטות בתקופה הנדונה. בגישה 

ם טענות שיש נוכריהספרותית הציעו רבים לקרוא את הסיפורים כמפגשים מטאפוריים השמים בפי ה

תחושות קשות של נטישה על רקע הסתר  239כפירה על מתודות פרשניות מרחיקות לכת, הרהורי –לדחותן 

לדעת  242או שיטות פילוסופיות ותאולוגיות. 241הוכחות ליעילותה של עבודה זרה, 240הפנים האלוהי,

ם אינם עוסקים ביחסים בין אנשים, אלא משתמשים בדמות נוכרי-חוקרים אלה, סיפורי מפגשים יהודים

 ". כ"אחר נוכריה

בסיפורים מנקודת מבט ספרותית. אך בניגוד לאלו הקוראים את  מצטרף אל העוסקיםהמחקר הנוכחי 

הסיפורים באופן מטאפורי, ומציעים לראות בדמויות היהודי והנוכרי בסיפור ייצוגים של טענות, דעות, 

-במפגש יהודי מערכות פילוסופיות או מאפיינים אישיותיים, אקרא כאן את הסיפורים ככאלה העוסקים

                                                           
האישיות בכירה לרוב, אך ישנם גם מספר סיפורים בהם בן השיח הנוכרי הוא "גוי אחד". במקרים כאלו, נכללו הסיפורים  238

 בפרק זה כאשר תבנית הסיפור דומה מאד לשיחות עם הנוכרים החשובים.
 הייז, תפיסה עצמית. 239
 וולך, פולמוס. 240
 .110-116קלמין, בבל היהודית עמ'  241
גנוסטי( הציעו שהנוכרים בסיפורים מבטאים דעות גנוסטיות, ויש המוצאים דמיון דווקא -זון ושלומוביץ )ויכוח יהודיגרשנ 242

 לטענות סטואיות )וולך, שם, ניומאייר, אנטונינוס ורבי(.
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 243, נושא אקטואלי מאין כמוהו בתקופות עריכתה של ספרות חז"ל, בדומה לגישה של ג'ני לבנדז.נוכרי

ם, וכיצד הם נוכריאבקש לבחון אילו דגמים של מפגשים כאלו מוצגים בסיפורים, איך מתוארים בהם ה

 מציירים את יחסם של חכמים אליהם.

ממנו אפשר לחלץ מספר תובנות שסטטיסטי, ים ממבט על הסיפוראתחיל פרק זה בסקירה של אוסף 

בהם נכתבה ספרות חז"ל, ולגבי שמעניינות לגבי הפרישה הרחבה של הסיפורים על פני התקופות והאתרים 

בתוך האוסף,  יוצאי דופן. לאחר מכן אנתח כמה סיפורים םחיבורהפער הכרונולוגי בין גיבוריהם לתקופת 

על הכלל מתוך היוצא ממנו. אציג שני דגמים קיצוניים והפוכים המופיעים כדי לראות מה אפשר ללמוד 

ידידותיות והפריה הדדית. לבסוף,  בה ניכריםשסדרת שיחות פולמוסיות, לעומת סדרה אחרת  –באוסף 

 הללו. בין שני הקטביםאאפיין את רוב הסיפורים הנותרים, המצויים 

 

 הדיאלוגים ממבט על .4.1

, כולל מקבילות( 100) 73 שבאוסף הכללי )כאשר מקבילות נספרות בנפרד(, ריםהיקרויות סיפו 320מתוך 

( על פי החיבורים כולל מקבילותמראה את התפלגות הסיפורים ) 10טבלה  244הם סיפורים של מפגש פסגה.

 בתוכם הם מופיעים. 

 גות הסיפורים על פי חיבוריםהתפל - 10טבלה 

                                                           
 לבנדז, תורה סוקרטית. 243
מקבילות( ולעיתים היקרויות של גם כאן, כמו בפרק "ממצאים כמותיים", אני סופרת לעיתים סיפורים מובחנים )ללא  244

כאשר מוזכרים שני המספרים, הראשון מתיחס למספר סיפורים  ;סיפורים )כולל מקבילות(. בכל מקום מצוינת סוג הספירה

 מובחנים, ואחריו בסוגריים מספר ההיקרויות.

 מספר סיפורים חיבור

 2 משנה

 2 תוספתא

 2 מכילתא דרבי ישמעאל

 1 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי

 1 ספרי דברים
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-תנאיים, אמוראיים ארץ –מראה את התפלגות הסיפורים על פי הקבוצות העיקריות של החיבורים  3איור  

נמצא במקורות אמוראיים, ומיעוטם במקורות  ההיקרויותישראליים והתלמוד הבבלי. הרוב הגדול של 

עליהם מסופר מעלה כי ברובם הגדול מדובר במסורות על שלמרות זאת, בדיקה של האישים  245יים.תנא

נִָּאים רק בחמישה מן הסיפורים מופיעים גיבורים בבליים, ובכל השאר  4.246איור ראו  –ישראליים -ארץ תַּ

 ישראליות.-הדמויות הן ארץ

                                                           
שמצאו מעט  (יוספוס וחז"ל) ילןנעם וא תופעה זו של מיעוט סיפורים בספרות התנאית אינה ייחודית לסיפורינו, ראו למשל 245

מקבילות לסיפורים המצויים בספרי יוספוס פלביוס בספרות התנאים, ומסבירות זאת בכך ש"המשנה עניינה בהלכה, ומדרשי 

 (.62ההלכה עוסקים בכתוב, אם בהלכה ואם באגדה" )עמ' 
אשר סיגל, -הדומים לסיפורינו )בר אשר סיגל צפתה בתופעה דומה בסיפורי דיאלוגים של חכמים עם מינים,-מיכל בר 246

 (.222-221סיפורי מינים, עמ' 

 3 מדרש תנאים

 12 תלמוד ירושלמי

 24 בראשית רבה

 4 ויקרא רבה

 1 שיר השירים רבה

 1 רות רבה

 1 אסתר רבה

 6 קהלת רבה

 4 הנאפסיקתא דרב כ

 35 תלמוד בבלי



102 

 

 

 גיבורי הסיפורים על פי תקופה - 4איור 

 

מנתונים אלה ניכר שרוב הסיפורים עוסקים במה שהתרחש מאות שנים לפני זמן כתיבתם, או למצער 

עריכתם. הסיפורים שבתלמוד הבבלי מספרים לרוב על מפגשים שאירעו בארץ ישראל, כך שלמרחק 

ישראליים יש מקבילות גם בבבלי, כך -כר. רק לשבעה סיפורים ארץהכרונולוגי נוסף גם מרחק גיאוגרפי ני

 שנראה שהחפיפה בין המסורות בשני המרכזים קטנה למדי.

. אלו הם רבן סובבים סביב מספר קטן של חכמים בולטים סיפורי מפגש רביםשתופעה בולטת נוספת היא 

(, רבי יהודה הנשיא 11וסי בן חלפתא )(, רבי י12)רבי יהושע בן חנניה סיפורים מובחנים(,  13גמליאל )

חכמים נוספים יש בין סיפור אחד לשלושה. רק בשני מקרים המתדיין  20(. על 6(, ורבן יוחנן בן זכאי )8)

 היהודי אינו נזכר בשמו ומתואר כ"חסיד אחד" וכ"חד מן אלין לבית סילני". 
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ליים, ללא ציון שם מסוים. כך קיסר ם, לעומת זאת, מתוארים פעמים רבות בתארים כלנוכריבני השיח ה

ם המזוהים נוכרי(. ישנם גם 7(, ו"פילוסוף" )7סיפורים מובחנים כל אחד(, "גוי אחד" ) 12)  247ומטרונה

מהסיפורים בני השיח  31-בסך הכל, ב 249(.4(, ואגנטוס הגמון )7אדריאנוס ) 248(,8אנטונינוס )שמית כ

באופן יחסי, התלמוד הבבלי מספר הרבה יותר   ר כללי.הם מוגדרים בתוא 46-ם נזכרים בשמם ובנוכריה

סיפורים מתוך  27ישראליים )-(, לעומת המקורות הארץ26סיפורים מתוך  18ם חסרי שם )נוכריעל 

יתכן שהדבר נובע מן הריחוק הגיאוגרפי ממקום האירועים, ריחוק שמעמעם את הפרטים והופך  250(.50

 כלליים. דמויות שבסיסן היסטורי לסטריאוטיפים 

בין המתדיינים ניכרים כמה זוגות שמספר שיחות ביניהם מופיעות בספרות חז"ל. רבי יוסי בן חלפתא משוחח 

פעמים עם מטרונה. רבי יהודה הנשיא מדבר עם אנטונינוס שמונה פעמים. רבי יהושע בן חנניה מדבר  11

. אם נניח שאדריאנוס הוא הקיסר עם אדריאנוס חמש פעמים, אך עם קיסר עוד חמש, ועם בתו עוד פעמיים

שיחות עם אדריאנוס ובתו בסך הכל. מספר רב יחסית של  12המשוחח עם רבי יהושע בן חנניה, הרי לנו 

שיחות בין אותם שני אישים מאפשר לבנות תמונה של מערכת יחסים ביניהם, וכך אכן נהגו חוקרים לגבי 

י שהם משתקפים בסיפורים אודותיהם מתאפיינים שניים מזוגות אלו: יחסיהם של רבי ואנטונינוס כפ

לעומתם, בשיחות בין רבי יהושע בן חנניה וקיסר ובתו בתלמוד הבבלי  251בידידות, אמון והעשרה הדדית.

סובלים האחרונים נזקים ברכוש וגוף המוסבים אליהם באופן ישיר או עקיף על ידי רבי יהושע, תופעה 

  252וג אחרים.שכמעט ואין לה אח ורע בסיפורי דיאל

( בתוך רצפים של סיפורי מפגש בין יהודים 35מתוך  21בתלמוד הבבלי נערכו רבים מהסיפורים )

ס ע"א מצויים ארבעה סיפורים על רבי -ם, אך גם מינים. כך במסכת חולין נ"ט ע"בנוכריל"אחרים" שהם 

                                                           
כי  –רוב החוקרים מניחים שהמטרונה היא גבירה רומית, ואני הולכת בעקבותיהם. אך טל אילן מציעה הצעה מהפכנית  247

ה, וראו אילן, מטרונה בסיפורים בבראשית רבה כלל אינה אישה רומית כפי שנוטים להניח, אלא אישה יהודיה ששמה מטרונ

 מטרונה ורבי יוסי.
יש לציין כי בניגוד לנוכרים משוימים אחרים כאדריאנוס וטורנוס רופוס, ישנה מחלוקת שלא יושבה במחקר על זהותו של  248

(. יתכן שלא מקרי הוא הדבר, 8אנטונינוס, מאחר ששם זה משותף לכמה קיסרים )ראו מאיר, התרומה ההיסטורית, עמ' 

 .226ראו על כך גם אפלבאום, משלי מלכים, עמ'  תפקד כמו "קיסר", כשם גנרי לרומאי חשוב.ו"אנטונינוס" מ
(. הר אף מזהה את ההגמון 137יש הסוברים כי אגנטוס הוא שמו של ההגמון )ראו ערוך השלם א, ערך "אגנטוס", עמ'  249

סמוך לחורבן הבית )הר, הדיאלוגים, עמ'  כמרקוס אנטוניוס יוליינוס, הפרוקורטור של יהודה תחת שלטון הנציב קיריאליס

 Legatus Augusti pro praetor –(. אך יתכן גם שמדובר בשיבוש של התואר הכללי של מושלי יהודה אחרי החורבן 273

provinciae Judeae/Syria Palaestinae  '(. במקרה זה, יש למנות סיפורים אלה עם 50)ראו אלון, תולדות היהודים, עמ

 נוכרי בתואר כללי, ולא בשמו.המזכירים 
 הספירה היא של סיפורים מובחנים, ללא מקבילות. 250
 .263-299מאיר, רבי יהודה הנשיא עמ'  251
אור, הדיאלוגים. עבודה זו בחנה את הדיאלוגים הבבליים בלבד. כפי שנראה להלן, אופיים שונה באופן מובהק מהשיחות  252

 ישראלית.-בין השניים בספרות הארץ
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במסכת  ;סיק את הקב"הם לפגוש, לראות, לארח או להענוכרייהושע בן חנניה וקיסר ובתו בהם מנסים ה

בפרק חלק  ;ם ולמיניםנוכריל"ט ע"ב ישנה סדרה של סיפורים על שיחות בין חכמים ל-סנהדרין ל"ח ע"ב

צ"א ע"ב( מקבץ של סיפורי דיאלוג על נושאים שונים, מתחיית המתים, דרך פולמוסים -)סנהדרין צ ע"ב

נ"ה ע"א סדרה -במסכת עבודה זרה נ"ד ע"בו ;על ההיסטוריה, ועד לשאלות תאולוגיות ופילוסופיות כלליות

  253של וריאציות על נושא קנאתו של האל.

בו הם עוסקים. רק שישראלית הדיאלוגים מפוזרים יותר, ומשובצים במקומם על פי העניין -בספרות הארץ

תשעה מן הסיפורים בספרות זו מופיעים בזוגות או שלשה, כאשר המשותף ביניהם הוא הנושא אך גם 

. כך שלושה סיפורים על שיחות שמוקדן סיום הבריאה ושבת מופיעים נוכריהיותו נידון בין יהודי ועובדת 

שתי שיחות בין רבי ואנטונינוס על תחילתם של  ;במדרש בפרשיה העוסקת בנושא זה )בראשית רבה יא(

שתי  ;(הנשמה ויצר הרע באדם משויכים לדיון בביטוי "יצר לב האדם רע מנעוריו" )בראשית רבה לד

בהן תמה שושתי שיחות  ;שיחות על יחסי יעקב ועשו במדרש האגדה על סיפור לידתם )בראשית רבה סג(

ירושלמי סנהדרין פרק א דף יט אגנטוס הגמון בפני רבן יוחנן בן זכאי על חוסר התאמה בחשבונות במקרא )

 ד(, בהקשר של דיון חכמים על שאלות אלה.-גטור 

 (הדיאלוגים 74מתוך  37) מחציתםהוא שיוזם את השיחה. ב נוכרימן הכלל, הבכל הסיפורים, ללא יוצא 

ידע במקרא, אם באמצעות ציטוט פסוק, אם בתהיה על סתירה או מוזרות בסיפור בשאלתם ם נוכרימפגינים ה

נוצרי סביב פרשנות -לה לרמוז על היותם של הסיפורים הדים של פולמוס יהודיותופעה זו יכ 254מקראי.

מצטטים אינם מוכרים כפסוקים המשמשים כסלע מחלוקת בין  שהנוכריםקרא, אך הפסוקים פסוקי המ

זאת בניגוד לסיפורי השיחות בין יהודים  255.נוצריים-פנים םכבסיס לוויכוחי, או יהודים לנוצרים הקדומים

 256אשר סיגל, המתייחסים לדיונים פרשניים בהם עסקו בעולם הנוצרי.-למינים אותם חקרה מיכל בר

                                                           
התלמוד הבבלי אורג סוגיות ובהן מספר ש( מפנה את תשומת הלב לתופעה זו, 203-204לבנדז )תורה סוקרטית, עמ'  ג'ני 253

סיפורים בין חכמים ואחרים, כך שנושא הסוגיה הוא הדיאלוג עצמו, ולא תכניו. גם אסתר פוזסי מציינת את הופעתם של מקבצי 

הרושם של השיח עם האחר ומאפשרים הצגה של דעות שונות  דיאלוגים בספרות האמוראית המאוחרת, המעצימים את

(. עפרה מאיר עומדת על כך לגבי הסיפורים אודות רבי ואנטונינוס 287באמצעות "אחרים" שונים )פוזסי, דיאלוגים, עמ' 

 ס במרכזו. (, ולדעתה עריכה זו מאפשרת לראות בסיפורים שלבים במהלך שרבי ואנטונינו277)מאיר, רבי יהודה הנשיא, עמ' 
 35מתוך  11 –ישראליים מספר הציטוטים גבוה מעט יותר מבבבליים, יחסית למספר הסיפורים הכללי -בסיפורים הארץ 254

 ארץ ישראליים. 65מתוך  32בבליים, 
 Ancient Christian Commentary onרק ארבעה מן הפסוקים המצוטטים בפי נוכרים מופיעים בספרי הסידרה " 255

Scriptureאשר סיגל -מיכל ברפרופ' הדרשות עליהם אינן מתיחסות לתהיות שהעלו הנוכרים בסיפורים. אני מודה ל", ו

 מקור זה.ב לי להשתמש שהציעה
 נוצרי.-אשר סיגל, דיאלוג יהודי-בר 256
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ם, והשאלות נראות תאורטיות וללא כל השלכה נוכריהסיפורים אינם מציעים רקע או הסבר לשאלתם של ה

 מעשית. 

כלפי החכם, למרות שמן המציאות ההיסטורית מחד,  נוכריאין בסיפורים כלל רמז לאיום כלשהו מצד ה

ת של תחושת סכנה גם ומסיפורי קידוש השם המצויים בספרות חז"ל מאידך, יכולנו לצפות לזליגה מסוימ

. למרות ששני ןם, ובדיונים שורה אווירה של שוויונוכרילסיפורי המפגש. החכמים אינם מתבטלים בפני ה

 257המתדיינים הם מנהיגים, כל אחד בקהילתו, השיחות מתנהלות ברמה האישית ללא השלכות ציבוריות.

 

 יוצאי דופן תחילה .4.2
 

נן וריאציות, ומהן אפשר ללמוד בעיקר כיוצאים מן הכלל למרות התבנית האחידה למדי של הסיפורים יש

דפוס -המעידים על הכלל. אסביר הנחה זו באמצעות עבודתו של רוברט אלטר, שזיהה בתנ"ך מספר סצינות

התרחשויות בחייהם של הגיבורים המקראיים הנענות לדפוס חוזר, המופיע שוב ושוב בווריאציות שונות  –

, קהל השומעים של סיפורים אלה היה מודע למאפייני הדפוס, ולכן בכל פעם כשגיבוריו שונים. לטענתו

שהסיפור המסוים נפרד מן הדפוס ויצר ווריאציה מובחנת, נדרשו השומעים לבחון את סיבת הפער ולהסיק 

ממנו מסקנות על ייחודו של הסיפור לעומת הדפוס. השומע כמה סיפורי מפגש על פי הבאר המסתיימים 

מאליה את העובדה  תשל הנפגשים )הדוגמה המשמשת את אלטר במאמרו(, מקבל כמובנבנישואיהם 

שהדמות הפעילה בשאיבת המים מן הבאר היא הדמות הגברית, ואינו מייחס לכך כל חשיבות. אך כאשר 

הוא שומע את סיפור המפגש בין רבקה לעבד אברהם )בראשית כ"ד( ומופתע מכך שהשואבת במקרה זה 

בדומה להצעתו של אלטר בנוגע למקרא,  258מבין שרבקה מיוחדת בפעלתנותה ויוזמתה. היא אישה, הוא

חשוב ליהודי חשוב, ששומעיו היו  נוכרידפוס של מפגש בין -אני טוענת שקיימת בספרות חז"ל סצינת

אלטר, אני מציעה שהווריאציות יכולות לשמש גם כדי להעלות על פני בהתבסס על שיטתו של מודעים לו. 

הנחות סמויות המסתתרות בתוך הדפוס. לסיפור על רבקה ועבד אברהם יש השפעה כפולה: הוא  השטח

את הקונוונציה של הגבר הפעיל.  מבליטומדגיש את ייחודיותה של רבקה האישה הפעילה, אך גם מנכיח 

טר, חס לדוגמה אחרת שמביא אלייתר על כן, הדפוס אינו רק משקף נורמה קיימת, אלא יוצר אותה. בהתי

                                                           
, עמ' ראו מאיר, רבי יהודה הנשיא –מלבד מספר שיחות בין רבי ואנטונינוס, בהם האחרון מתיעץ עם החכם בענייני הנהגה  257

291-278. 
 אלטר, סצינות דפוס. 258
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ההנגדה בין האלימות המלווה את סיפורי המפגש של דוד עם נשותיו לבין הפסטורליה של סיפורי המפגש 

על פיו קשר זוגי שאך גם מבליטה את הקוד התרבותי הרווח,  259על הבאר ממשמעת את ייחודיותו של דוד,

צאי הדופן של סצינת נוצר בסביבה פסטורלית, ולא בדם ואש. אני מתעניינת בקונוונציות המונגדות ליו

 , מכיוון שהן משקפות את הנורמה אותה מעצבים הסיפורים.נוכרי-הדפוס של מפגש יהודי

חס לסיפורים יוצאי דופן ואנסה יבהם אני עוסקת בפרק זה, אתישאוסף הגדול סיפורי הבניסיוני לאפיין את 

רק בשני סיפורים החכם  להציע מה אפשר להסיק מהם לגבי רוב הסיפורים שלא הלכו בדרכם. אראה כי

, ואציע כי ניתן ללמוד מכך על החשיבות המוענקת להתיחסות רצינית ומענה נוכריאינו משיב לשאלת ה

אציג שני סיפורים שרק בהם באה לידי ביטוי הסכנה שעלולה לארוב  ;לשאלות המופנות לחכמים מבחוץ

ר הסיפורים מאפשר את האווירה לחכם המנצח את הנוכרי בויכוח, ואעמוד על כך שהעדר האיום בשא

אנתח את הסיפורים הבודדים המתארים עימות חריף בין המתדיינים, ואסיק  ;הנינוחה השורה בהם

ואציין שניים מסיפורי רבי ואנטונינוס  ;שבהשוואה לסיפורים אלה, רוב הסיפורים אינם פולמוסיים במובהק

הכיוון הרגיל של העברת הידע, מהנוכרי  להדגשת – נוכריבהם מודה חכם שלמד מן הששהם היחידים 

 . לאחר שאנתח סיפורים יוצאי דופן אלה, אוכל לגשת לניסיון לאפיין את כלל הסיפורים.ליהודי

 

 חכם נשאל ואינו עונה .4.2.1
 

. בסיפור המופיע בתלמוד הבבלי )סנהדרין מ"ו נוכרירק בשלושה סיפורים החכם אינו משיב לשאלת ה

ב חמא מניין הוא יודע שקבורה מן התורה. תגובת החכם מתוארת במילים: ע"ב(, שואל המלך שבור את ר

של שתיקת החכם מגיבה הסוגיה  261אחרי ההדגשה המשולשת 260".אשתיק לא אמר ליה ולא מידי"

לשתיקה, ומציעה כמה תשובות שיכול היה רב חמא לענות למלך. פרטי התשובות המוצעות אינם מענייננו, 

וטרדת מאד משתיקתו של רב חמא. רב אחא בר יעקב, ראשון המגיבים, פותח אך יש לשים לב שהסוגיה מ

                                                           
 .367שם, עמ'  259
 תרגום: שתק, לא אמר לו ולא דבר. 260
 כך בכל עדי הנוסח. . לא מידי.3. לא אמר ליה. 2. אישתיק. 1הדגשה משולשת:  261
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, ודוחה זו אחר זו, תשובות אפשריותהסוגיה מנסה להציע  262בחריפות: "אימסר עלמא בידא דטיפשאי!"

 263אינה מתקבלת כתגובה סבירה. נוכריאותן מתוך נקודת מבטו של שבור. נראה כי שתיקה לנוכח שאלת ה

(, שואלת מטרונה את רבי אליעזר מדוע סוטה פרק ג דף יט טור א /ה"דופיע בירושלמי )בסיפור אחר, המ

אין חכמתה שלאשה אלא בפילכה החוטאים בחטא העגל מתו בשלושה אופנים שונים. רבי אליעזר עונה לה "

יר '". כאשר בנו הורקנוס מוחה, מסיבות תועלתניות, על הדחיה, מסבוכל אשה חכמת לב בידיה טוו'דכת' 

רבי אליעזר: "ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים". סירובו של רבי אליעזר לענות לשאלת המטרונה 

 264ה.נוכרינובע, לפי דבריו, מהיותה אישה, ולא מהיותה 

( מתייסר רבן גמליאל משום שלא הצליח לענות לשאלתו בראשית רבה פרשה כ פיסקה דבסיפור נוסף )

נחש. פניו של רבן גמליאל מתכרכמות וחולניות, עד כדי כך שרבי יהושע של פילוסוף על זמן עיבורו של ה

בו החכם אינו מצליח לענות באופן מיידי על שמברר מדוע, ומספק את התשובה החסרה. זהו המקרה היחיד 

השואל. ודאי  נוכרי, אם כי גם כאן התשובה מגיעה בסופו של דבר מפי חכם אחר ונמסרת לנוכרישאלת ה

ונזקק לעזרת חברו עוסק בשאלה  נוכריבו היהודי אינו יודע לענות לשאלת הששהסיפור היחיד  אין זה מקרה

  265בורות בנושא כזה בעייתית פחות. –על זמן הריונו של הנחש 

ארתי אפשר לעמוד על הכלל: החכמים תמיד יודעים להשיב ימשלושת הסיפורים היוצאים מן הכלל שת

בעשרות הסיפורים מסוג זה, ללא הבחנה בין תקופות ומקומות ם, ותמיד עושים זאת. נוכרילשאלות ה

העריכה של הקבצים, כלל זה נשמר. אין מותירים שאלה מרחפת באוויר, ואין דוחים אותה )אלא אם כן 

  266.השואלת היא אישה(

דפוס זה מציג את עליונותם של חכמים, שאינם נתפסים כמעט לעולם בבורותם. עם זאת, נראה שהסיפורים 

ם. הם אינם מפנים עורף, ואינם מתעלמים נוכריארים חכמים החשים חובה להיענות לשאלותיהם של המת

של החכמים בהן עדיפה,  ועמדתםמן האתגרים המוצבים להם. מערכות היחסים המוצגות הן אמנם היררכיות 

 ם.ינוכרבהיותם מחזיקי הידע, אך שוב ושוב נראים חכמים משקיעים זמן ומאמץ במענה משכנע ל

                                                           
 תרגום: נמסר העולם ביד הטיפשים. 262
רב חמא אינו עונה למלך משום שהמתודה  (, על פי הדיון בהמשך הסוגיה, מציע כי97-98קלמין )בבל היהודית, עמ'  263

כדי לתת מענה לא תשכנע את המלך. לאור היצירתיות הרבה שמפגינים חכמים בבואם לענות על  לה היה נזקקשהדרשנית 

 שאלות הנוכרים, הסבר זה אינו נראה לי מספק.
כמה", והסיפור מובא בסופה של במקבילה בתלמוד הבבלי )יומא ס"ו ע"ב(, בת שיחו של רבי אליעזר מתוארת כ"אישה ח 264

 שרשרת סיפורים בהם מסרב רבי אליעזר להשיב לשאלות, שרובן נשאלו בפי יהודים דווקא. 
 בסיפור נוסף )סנהדרין צ ע"ב( מספק רבי יהושע בן חנניה תשובה חלקית בלבד לשאלת הרומיים. 265
את רבי מאיר ונענית )סנהדרין צ ע"ב(, בת קיסר קלאופטרה שואלת  אך ישנן גם נשים נוכריות המקבלות תשובה לשאלתן: 266

 משוחחת עם רבי יהושע בן חנניה )נדרים נ ע"ב, חולין ס ע"א, תענית ז ע"א(, ומטרונה מדברת עם כמה חכמים הנענים לה.
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 םנוכרימצד ה איום וסכנה .4.2.2
 

בה כפופים היהודים לשלטון הרומי ונתונים לגחמותיהם שאל שני סיפורים בלבד מתגנבת המציאות, 

המסוכנות של שליטיו. בסיפור אחד )סנהדרין לט עא( מציע הקיסר לרבי תנחומא שיהיו כולם עם אחד. רבי 

ם. נוכריוהדבר אינו הפיך, הרי שלא יוכלו להצטרף לתנחומא מסכים, אך טוען כי מכיוון שהיהודים נימולים 

ם ימולו ויצטרפו ליהודים. הקיסר מאשר שרבי תנחומא זכה בויכוח, אך מספר לו כי מי נוכריהוא מציע שה

 שזוכה בויכוח עם המלך נזרק לכלוב החיות. זה אכן גורלו של רבי תנחומא, אך הוא אינו נאכל.

חד עומד בתפילה בדרך ואינו מחזיר שלום להגמון שחולף על פניו. בסיפור אחר )ברכות לב עב( חסיד א

 'רק השמר לך ושמור נפשך מאד'כתוב בתורתכם ההגמון מחכה לו בסבלנות עד סוף תפילתו, ואז שואל: "

?" החסיד מצליח לשכנע מי יתבע את דמך מידי ,אילו חתכתי את ראשך - 'ונשמרתם מאד לנפשתיכם'וכתיב 

 לו, אך האיום הגלוי בפי ההגמון יכול היה להתממש.את ההגמון להניח 

בשני המקרים, האפשרות שהחכם יומת על ידי הרומי מסתברת למדי. ביודענו את המציאות ההיסטורית, 

בזוכרנו את סיפורי קידוש השם ואגדות החורבן המצויים בספרות חז"ל, שם מומתים יהודים באכזריות על 

לחתוך את ראשו של החסיד והשלכת רבי תנחומא לחיות הטרף על ידי ם, האיום של ההגמון נוכריידי ה

בהם מסתמן כיוון כזה. בדומה למפגש של החסיד שהקיסר אינם מפתיעים. אך אלו הם הסיפורים היחידים 

על היהודי. כמו בסיפור הקיסר המשוחח עם רבי  נוכריוההגמון, יכלו הסיפורים להיפתח באיום גלוי של ה

המתרעם על החכם שניצחו ומנסה להתנקם בו על כך. אך רוב  נוכריסיפורים להסתיים בתנחומא, יכלו ה

הסיפורים אינם עושים זאת. העדרן של תחושות האיום והסכנה משרה אווירה נינוחה על רוב הסיפורים, 

ועוד יש לשים לב לכך  ומאפשרת לדיונים להתנהל כאשר שני המשוחחים אינם נזקקים להישמר בלשונם.

 אינו מתממש, בסופו של דבר. וםני המקרים האישבש

 

 פולמוס .4.2.3

 

על חכמים בשאלותיהם כופים ם נוכרישהחשוב פולמוסים,  נוכרייש הרואים בכל סיפורי השיחות בין חכם ל

אך הסיפורים אינם משקפים תמונה אחידה של היחסים בין בני השיח. המילה  267הקנטרניות והאגרסיביות.

                                                           
 . 105הערה  213ראו למשל שטרן, זהות יהודית, עמ'  267
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דברים, נלקחת בהשאלה מן המשמעות הראשונית של המילה שנלקחה מן  "פולמוס", במובן של חליפת

מלחמה. אין מדובר בויכוח תאורטי ומנומס המנסה לרדת לחקר האמת, אלא, כהגדרתו  – polemosהיוונית 

ִרים, ִמְלֶחֶמת ֵדעֹותשל אבן שושן: " ִריף, ִהְתנְַּצחּות ִבְדבָּ תארים אך מעטים הסיפורים המ 268".ִריב, ִוּכּוחַּ חָּ

פולמוס כזה. בשורות הבאות אנתח את הסיפורים הקיצוניים ביותר בהיבט הפולמוסי, סדרת שיחות בתלמוד 

הבבלי בין רבי יהושע בן חנניה וקיסר, כדי להראות כיצד יכולה ספרות חז"ל לצייר מערכת יחסים טעונה, 

 לעומתית ונצחנית. 

ובהקים המופיעים בהן. אראה כי גם בשאר השיחות בניתוח השיחות אצביע על המאפיינים הפולמוסיים המ

בין רבי יהושע וקיסר בתלמוד הבבלי ישנם מאפיינים פולמוסיים, אם כי מתונים יותר. אשווה שיחות אלו 

לשיחות בין רבי יהושע לאדריאנוס המופיעות בספרות הארץ ישראלית, ואראה כי המאפיינים הפולמוסיים 

אציע כי ההסבר לתופעה זו נמצא בנטיה כללית של הבבלי להקצין סיפורים מתונים בהרבה בסיפורים הללו. 

ם שידועים היסטורית כשונאי נוכריישראליים, וכי סיפורים אלה נבחרו משום שמדובר בשיחות עם -ארץ

 ישראל.

הסיפורים מופיעים ברצף בסוגיה, בהקשר של דיון בחיות אגדיות. הסוגיה מזכירה אריה דבי עילאה, 

 הראשון עוסק בחיה כזו, ומכאן משתלשלים האחרים ובהם שיחות נוספות בין קיסר ובי רבי יהושע: והסיפור

 

 תרגום  269ס ע"א-בבלי חולין נ"ט ע"ב - מקור

 קיסר לר' יהושע בן חנניה  א"ל קיסר לר' יהושע בן חנניה  א"ל

אריה שאג מי לא יירא  'כאריה מתיל דכת יאלהיכ

אי רבותיה פרשא קטיל מיי אלהים דבר מי לא ינבא 

 אריא! 

כאריה משול, שכתוב "אריה שאג מי לא  ךאלהי

". מה הרבותא? , יי אלהים דבר מי לא ינבאיירא

 אריה! הורגפרש 

דבי עילאי  הכאריאלא מתיל,  הכהאי ארי לא א"ל

 מתיל

בי עילאי ד, לאריה משול כזהאמר לו: לא כאריה 

 .משול

 לו: רוצה אני שתראהו לי.אמר  יאליה ניהל דמחויהבעינא  א"ל

                                                           
במילונים של לשון חז"ל, נובע מהרצון להגדיר את המילה בה השימוש במילון אבן שושן כאן, ולא   .1404, עמ' אבן שושן 268

 ולא מילה המופיעה בסיפורים עצמם.  –אני משתמשת כיום בניתוח הסיפורים 
תב יד מכ ר כך)שם נקטע(, ואח 35עד שורה  Bodl. heb. c. 27 (2835) 29-30אוקספורד מובא כאן על פי כתב היד  269

 .30-28ים בלבד. לשאר חילופי הנוסח ראו אור, הדיאלוגים, עמ' , עם חילופי נוסח משמעותי123ותיקן 
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 אמר לו: לא תוכל לראותו. לא מצית חזית   א"ל

 אמר לו: אדרבה, אראהו. חזינא ליה האיבר "לא

ואתא אדמרחק מדוכתיה  עקריה ה עליהרחמי יבע

ם חד קלא נתור ככי ושיני היי נכמאה פר ארבע

אדמרחק תלת מאה פרסי נהים חד קלא  דגברי

ומי ואף הוא נפל אחרינא אפי' כל מעברתא דר

 מכורסיה לארעא

במרחק ארבע  באממקומו. כש עליו, עקרוהתפלל 

נפלו טוחנות ושיני  –מאות פרסות נהם פעם אחת 

כשהיה במרחק שלוש מאות פרסה נהם . האנשים

הוא נפל  ףרומי ואבההרות  הפילו כל –פעם נוספת 

 מכסאו לארץ

בעי רחמי ואהדריה  270]במטותא מינך[א"ל 

 לדוכתיה

 התפלל עליו שיחזור  [בבקשה ממך,]מר לו: או

 התפלל עליו, וחזר למקומו.  ואהדריה לדוכתיה עליה הרחמי יבע

אלהא  קיסר לר' יהושע בן חנניה בעינא דאחזי א"ל

  דידכו

אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה: רצוני לראות 

 !כםאת אלהי

 אמר לו: לא תוכל לראותו ליהחוי א"ל לא מצית 

 אמר לו: בכל זאת , אראהו! יברא חזיא ליהא"ל א

 אמר לו:  א"ל לחיי

 העמידו מול השמש בתקופת תמוז תקופת תמוזל שמשאאוקמיה להדי 

 אמר לו: הסתכל בו א"ל אסתכל ביה

 אמר לו: איני יכולו א"ל לא מצינאו

דקודשא  הדחד משמשי דקיימי קמי ומה שמשאא"ל 

עצמה כינה ש ביה ילולאסתכ תבריך הוא לא מצי

 לא כל שכן

השמש, אחד המשמשים לפני הקדוש ומה אמר לו: 

לא עצמה להסתכל בו, שכינה  תיכוללא ברוך הוא, 

 כל שכן

  יהושע בן חנניה 'קיסר לר "לא

                                                           
 , ודפוסי ונציה ושונצינו.S F 1(2).9-Cambridge Tכך בקטע גניזה  270
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נחמה ]בשאר כתבי היד לחם או רצוני להכין  לאלהיכו נחמה 271בעינא דאצבי

 לאלהיכם! [סעודה

 אמר לו: לא תוכל לא מצית  א"ל

 למה?אמר לו:  אמאי"ל א

 רבים חילותיו :אמר לו נפיש חילוותיהא"ל 

 יש לי הרבה ממוןאמר לו:  אמ ליה אית לי ממונא דנפיש

 המקום רווחש, ]נהר[ הרביתאת גדל: צא אמר לו:  עלמא דרויח פוק לגידא דרביתא "לא

טרח  'זיקא כנשי 'קייטא אתשתא בטרח שתא ירחי 

 טבעיה ומטרא וא אתא וסתאחרינא בשיתא 

באה רוח וזרקתה, טרח  –טרח בששת חודשי הקיץ 

 הסתיו, בא גשם והטביעה נוספים בשש

 אמר לו: מה זאת? א"ל מאי האי

 אמר לו: אלה הם המכבדים ומזלפים לפניו קמיה יהדאת 272כנושאי זלוחאי א"ל

 אמר לו: אם כך, אינני יכול א"ל אי הכי לא מצינא

 אמרה לו בת קיסר לק' יהושע בן חנניה: ' יהושע בן חנניה קיסר לרד יהתרב מרה ליהא

 "המקרה במים עליותיו" שכתובאלהיכם נגר הוא   המקרה במים עליותיודכת' אלהיכו נגרא הוא 

 אמר לה: ומה יוצא לך מזה? א"ל ומאי נפקא לך מינה

 אחד אמור לו להכין לי פלךאמרה לו:  עביד לי חד מסתוריתאלאימא ליה דאמרה ליה 

 [בצרעת]התפלל עליה ונתנגעה  בעא רחמי עלה ואנגעה

 הושיבוה בשוק של רומי ונתנו לה פלך אותביה בשוקא דרומי ויהבו לה מסתוריתא

הוו נהיגי דכל דמנגעה ברומי יהבין ליה מסתוריתא 

ויתיב וסתר דולאלי בשוקא דרומי כי היכי דחזו 

 273אינשי וליבעו רחמי עליה

תנגע ברומי נתנו לו פלך וישב היו נוהגים שכל שנ

, כדי שיראוהו בשוק של רומי בשוק וכרך חוטים

 אנשים ויתפללו עליו

                                                           
 (.951)ראו סוקולוף עמ'  ן, הציעהכי –מן השורש הארמי צבת  271
)סוקולוף, עמ'  זילף מים –לח . זלוחאי מן השורש הארמי ז(589)סוקולוף, עמ'  נשכח –כנושאי מן השורש הארמי נשי  272

414). 
נוסף כאן ציטוט ברייתא: "כדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע לרבים  S F 1(2).9-Cambridge Tבקטע גניזה  273

 שיבקשו עליו רחמים".
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י בשוקא אלודו אתריס ה וקאיתבאשכחה דיומא חד 

 דרומי

יושבת וכורכת חוטים בשוק של ש מצאהיום אחד 

 רומא

 !םאמר לה: פלך יפה נתן לך אלוהי ן מיהבלה שפירא מסתוריתא דיהב ליך אלהי 'א

 מנישייקח מ בבקשה התפללאמרה לו:  במטותא בעי רחמי דלישקלי מינאיליה  'אמר

 נותן, אך אינו לוקח םאמר לה: אלוהי שקל לא שקילימיהב יהיב מ יןלה אלה 'א

 

. ניתוח ספרותי מפורט של שיחות בין קיסר ובתו לבין רבי יהושע בן חנניהעל  בקטע ישנם ארבעה סיפורים

 אך כאן ברצוני רק לציין את המאפיינים הפולמוסיים הבולטים בסיפורים.  274במקום אחר,הסיפורים הצגתי 

ג ִמי לֹא הן הקיסר והן בתו פותחים את דבריהם בציטוט פסוק ששימש במקור להאדרת האל. " אָּ ְרֵיה שָּ אַּ

י ְיהִוה ִדֶבר ִמי לֹא ִינֵָּבא א ֲאֹדנָּ שם עם קוראיו של הנביא " )עמוס ג, ח( מצטט קיסר, אך במקום להתרִיירָּ

!" המשל שנועד לפאר, משמש בפי קיסר פרשא קטיל אריא ?מאי רבותיהמגדולתו של האל, הוא מפטיר "

ִים עֲ להקטין. בת קיסר אף היא נוקטת בשיטה דומה: " מַּ ֶרה בַּ ְמקָּ יוהַּ " )תהלים קד ב( היא מצטטת, מתוך ִלּיֹותָּ

מם את האל. אך בת קיסר בוחרת לקרוא את הפסוק באופן מזמור תהלים "ברכי נפשי" שכל כולו מהלל ומרו

הקיסר טכני להכעיס, מסיקה ממנו שהאל הוא נגר, ודורשת מרבי יהושע שיזמין אצלו מסתורית עבורה. 

ובתו מפעילים את ידיעותיהם במקרא, ומשתמשים דווקא בפסוקים המתארים אל נשגב כדי לזלזל בו. על 

ם כבלתי מסוגלים להבין אפשרויות קריאה מטאפוריות של נוכרילצייר  פי עפרה מאיר, ספרות חז"ל נוטה

לדעתי אין כאן ביטוי לאי הבנה אלא לבחירה מודעת להתעלם מן הקריאה המטאפורית  275פסוקי המקרא.

 ולהעדיף את הבחירה הפשטנית, המקטינה את דמות האל.

ם נוכריהמספרים כדי לתאר  השימוש הפשטני והדווקאי בפסוקים אינו האמצעי היחיד בו משתמשים

לאל מתוארת כמזלזלת ומבזה. בסיפור הראשון, מפטיר הקיסר: "מאי רבותא? פרשא  םקנטרנים. התייחסות

קטיל אריא!" הקיסר אמנם מזכיר כאן פרש אלמוני, אך אני מציעה כי הסיפור מתאר את הקיסר כמעמיד 

יות העולם העתיק, ובפרט בתרבות בתרבו 276את עצמו, בדמות הפרש, אל מול האל, בדמות האריה.

                                                           
 .28-34אור, הדיאלוגים, עמ'  274
 .343-344מאיר, רבי יהודה הנשיא, עמ'   275
( מקשרים את ה"ארי דבי עילאה" בסיפורנו לאריה עליו עומדת האלה אישתר 295-298קיפרווסר ושפירא, מפגשים )עמ'  276

באמנות מן האימפריות האשורית והאחמנידית. השליטה של רבי יהושע באריה, הדום רגליה של האלה, מעומתת מול חוסר 

יע להלן ובו הקיסר מזוהה היכולת של הקיסר לעמוד מולו. אך בסיפורנו הארי נמשל לאל היהודים דווקא, ולכן הפירוש שאצ

 דווקא עם הפרש ההורג את האריה, נראה לי מסתבר יותר.
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הססאנית ובתרבות הרומית שהשפעתן על סיפורנו הקרובה ביותר, דמותו של המלך רכוב על סוס וצד אריה 

מן התרבות  277היא מוטיב נפוץ, ובחלק מן התרבויות הללו הזכות לצוד אריות היתה נתונה בידי המלך לבדו.

ציד בהן המלך צד אריה, וחוקרים משערים שדימויים  הססאנית קיים ממצא ארכיאולוגי המראה סצינות

, 5איור אלה אינם בהכרח משקפים ריאליה אלא מסמלים את כוחו וגבורתו של המלך לעומת אויביו )ראו 

בים המרכזיים גם בתרבות הרומית ישנו שימוש מקביל במוטיב זה, כשאחד הכוכ 278המציג ממצא אופייני(.

הוא אדריאנוס. מכתבי היסטוריונים ידוע שהיה צייד נלהב מנערותו, אך הציד הפך להיות חלק מדימויו 

קטע ששרד ממונומנט שהוקם לכבודו ברומא מתאר בפירוט את אדריאנוס היוצא  279הציבורי, ולסמל כוחו.

, בהם נראה הקיסר רכוב על סוס, צד אריה, ומלווה בכתובת 6איור מטבעות כמו זו הנראית ב 280לציד.

VIRTVTI AVGVSTI )"נטבעו לא רק עם דמותו של אדריאנוס )כמו במטבע זו( )"למעלת הקיסר ,

במונומנט ובמטבעות אלה, יותר משהציד מייצג תחביב של הקיסר המצויר,   281אלא גם עם קיסרים אחרים.

כוחו של הקיסר במלחמה וליכולתו לגבור על אויביו ולהכניעם. אם נעתיק מטאפורה הוא משמש מטאפורה ל

זו לסיפורנו, נראה כי הוא מתאר את קיסר כמתפאר ביכולתו לגבור על האל, הנמשל בפסוק לאריה, 

 . ולהכניעו

                                                           
לסקירה מפורטת של מוטיב זה בעולם המצרי,  111-177ראו סייר, הציד המלכותי והס, הטונדי של אדריאנוס, עמ'  277

 האשורי, הפרסי, ההלניסטי והרומי. 
 . 136-381, 40-96הארפר, כלי כסף עמ' ראו פלתאם, אריות, ו 278
בביוגרפיה של אדריאנוס, מסופר כי התגייס בנערותו לצבא אך זכה לביקורת על להיטותו לציד, ונקרא משום כך לשוב  279

(. קסיוס דיו כתב עליו שהיה יוצא לציד לעיתים מזומנות I, 2, 1לבית האפוטרופוס שלו )היסטוריה אוגוסטה, חיי אדריאנוס, 

(. פנקראטס, 2 ,10 ,69ר במהלך תחביב זה, והעניק קבורה מכובדת לסוס ששימשו בכך )(, וכי נפצע פעמים מספ3 ,7 ,69)

 (.173משורר מצרי בן זמנו, כתב שיר המתאר את אדריאנוס ומאהבו אנטינוס צדים אריה )אופר, אדריאנוס, עמ' 
 ראו הס, הטונדי של אדריאנוס. 280
 וס אורליוס, לוציוס ורוס וקומודוס.את הקיסרים מרק המזכיר 2טוינבי, מטבעות רומיים, חלק  281
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 לספירה, אוסף מוזיאון ההרמיטג'. 4ה צד אריות. ססנית, מא IIצלחת מצופה כסף המראה את שבור  -  5איור 

 

 282מטבע המראה את אדריאנוס רכוב על סוס, צד אריה בחנית - 6איור 

בסיפורים השני והשלישי, לאחר שנוכח לדעת כי אינו יכול לממש את התרברבותו ולהרוג את האל, מבקש 

ת רבות בין שני סיפורים אלה. בשני המקרים מנסה הקיסר לראות את האל ולהזמינו לסעודה. ישנן הקבלו

הקיסר להעמיד את האל בדרגה השווה לו, שאפשר לראותו ולארחו. קיסר מבקש לכונן בינו ובין האל 

מערכת יחסים כזו המתקיימת בין שני שליטים. קיסר אינו נענה לתשובתו הראשונית של רבי יהושע 

א!". לפי גירסת כתב היד מן הגניזה, כנגד אזהרת רבי יהושע "איבר –"לא מצית", אלא מתעקש  –לדרישתו 

                                                           
)גישה  constantine/-of-arch-the-on-tondi-hadrianic-https://followinghadrian.com/2016/08/18/theמקור:  282

 (.11.6.2019-ב

https://followinghadrian.com/2016/08/18/the-hadrianic-tondi-on-the-arch-of-constantine/
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ש"נפיש חילוותיה" הוא מתרברב "אית לי ממונא דנפיש", ומכונן בדרך נוספת את היחסים בינו לבין האל 

 במישור החומרי.

היא אינה ממשילה את האל לאריה, או  –דרישתה של בת הקיסר בסיפור האחרון היא המתריסה מכולן 

ותו כשליט בין שליטים, אלא מתיחסת אליו כנגר פשוט. אין כאן שום אפשרות לפרש את דבריה מעמידה א

כסקרנות )כמו בסיפור הראשון או השני( או אף נדיבות )כמו בסיפור השלישי(. בעקבות מסקנתה מן הפסוק 

ים הם שציטטה היא דורשת שהאל יספק לה שירותי נגרות. בפניותיהם של הקיסר ובתו בארבעת הסיפור

 מנסים למזער את דמותו של האל ולרמוז שיוכלו לגבור עליו.

ם, ואפנה עתה לתאר כיצד רבי יהושע נענה. נראה כי באופן נוכריעד כה ניסיתי לאפיין את פנייתם של ה

ארי את המזמן ההולם את קטנרנות הפניות, תגובותיו של רבי יהושע אלימות ומשפילות למדי. הוא 

פולת כללית ברומי )חומות העיר נופלות, נשים הרות מפילות, שיני האנשים נופלות מיתולוגי הגורם למה

והקיסר נופל מכסאו(; מביא את הקיסר להסתכל ישירות בשמש ולהסתנוור; משכנע את הקיסר להשקיע 

. בשתי , סעודות שיורדות לטמיון בסערותנהרשנה שלמה בהכנת שתי סעודות ענק לאל ופמלייתו על שפת ה

בפניהם נכנע הקיסר )השמש, הרוח והגשם( אינם האל עצמו, שם טוען רבי יהושע כי איתני הטבע הפעמי

אלא רק משרתיו, ומשתמע מכך שאם בפניהם קיסר אינו יכול לעמוד, קל וחומר שאינו יכול להשוות עצמו 

, ר בצרעתמנגע את בת הקיסבסיפור האחרון מגיעה האלימות של רבי יהושע לשיא, והוא  כלל לאל עצמו.

אם הקיסר ובתו ניסו לטעון שכוחם רב יחסית לאל, . חוגג את מצוקתהאף ו מסרב להסיר מעליה את הגזירה

 רבי יהושע כבעל כוחות ייחודיים ויתרים עליהם, בזמנו את הארי ואת הצרעת. הרי שהסיפורים מתארים את

נפשם ולבקש מרבי יהושע הן הקיסר והן בתו מתוארים בסיום הסיפורים כאשר הם נאלצים להתחנן על 

סיוע בהסרת הגזירה שנפלה עליהם: בחלק מן הנוסחים של הסיפור הראשון בקשתו של הקיסר שרבי יהושע 

יבקש רחמים וישיב אחור את האריה נפתחת ב"במטותא מינך", ובכל כתבי היד דבריה האחרונים של בת 

ם חל מהפך דרמטי מתחילת כל סיפור וכרינקיסר לרבי יהושע נפתחים ב"במטותא".  בטון הדיבור של שני ה

יהירה וקנטרנית, הבקשה האחרונה כנועה ומבוהלת. רבי יהושע נעתר  האם הפניה הראשונית היית –לסופו 

לבקשת קיסר ומשיב אחור את האריה שזימן במצוותו. אך לבקשתה של בת הקיסר הוא מסרב להיענות, 

החוזר מספר פעמים בסוגיה, עומד בניגוד בולט  ואף לועג למשבתה. השימוש בביטוי "בעי רחמי",

 להתנהגותו של רבי יהושע, הנעדרת רחמים.
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דברי רבי יהושע החותמים את הסדרה נוגדים מקרא מפורש וסיפור תלמודי נוסף: ידוע הפסוק באיוב )א, 

ן וַּ כ"א( "ה'  ח ְיִהי ֵשם ה' נָּתַּ קָּ ְךה' לָּ מיהב יהיב  יןאלהבת קיסר "ובניגוד לו קובע רבי יהושע באזני  –" ְמֹברָּ

על חנינא בן בסיפור : אחרתלמודי סיפור אך מנוגדת למזכירה הסיום של הסיפור שורת ". שקל לא שקילימ

, תגאל אותם מעונייםשלמתנת שמיים דוסא ואשתו )תענית כ"ד ע"ב(, מבקשת האישה מחנינא שיתפלל 

וכך קורה.  –הוא עושה כדבריה, וכשהיא מתחרטת על הבקשה היא מציעה שיתפלל שתוחזר המתנה 

ינת: בשני המקרים מבקשת האישה מהגבר שיתפלל לקבל דבר מה ההקבלה בין סיפורנו לסיפור זה מעני

מהאל וכך קורה, בשני המקרים מתחרטת האישה ומבקשת שהגבר יתפלל שהמצב יושב לקדמותו. אך מכאן 

נפרדות דרכי הסיפורים: בעוד חנינא בן דוסא נעתר לבקשת אשתו ומתפלל להשבת המתנה, כפי שאכן קורה 

ת קיסר ואף טוען )בניגוד לדברי איוב ולסיפור בתענית( שהאל נותן אך אינו רבי יהושע מסרב לבקשת ב –

, וכל מטרתו לדחות בקנה את בת חוטא לאמתלוקח. הקורא המצוי בטקסט מבין שתירוצו של רבי יהושע 

 קיסר.

מאפיין פולמוסי נוסף המתבטא בשיחות אלו הוא הפומביות שלהן: עם רב ודאי שמע את פעמי הארי דבי 

. רבי יהושע מוציא ו כשהפילו את עובריהןשוהנשים ההרות חשו על בשרן את עונ, ה וחזה במה שחוללעילא

את הקיסר החוצה כדי להביט בשמש, ושם רבים הסיכויים שיראו אנשים מסביב את הקיסר מסתנוור. צבא 

המשרתים שעסקו בהכנת הסעודות על שפת הנהר ראו בהשפלת הקיסר כאשר אלו נשטפו לים. גם השיחה 

ר מנמק את שבתה בשוק בכך ששם יראוה אנשים המסכמת בין בת קיסר ורבי יהושע נערכת בשוק: הסיפו

ויבקשו עליה רחמים, אך הצופים גם רואים כיצד היא מתחננת לעזרה ורבי יהושע מסרב לבקש עליה. איננו 

קהל הרואה במפלת הקיסר ובתו ת בהמשכן רבי יהושע דואג לנוכחות יודעים היכן החלו השיחות, אך לפחו

 ם.ומעצים את תחושות ההשפלה שהם חווי

ם נוכרים כקנטרנים, חצופים, יהירים ועוינים. ברור למדי שמטרתם של הנוכריסיפורים אלה מציגים את ה

בפניותיהם אינה סקרנות או בירור האמת, אלא קנטרנות וניגוח. נימת דבריהם מזלזלת, מקטינה ומתנצחת. 

תם בדימויו הנשגב של הם בוחרים להתעלם מן המטאפורות הגלומות בפסוקים, ומתעקשים לחבוט באמצעו

האל. הם מתרברבים ביכולתם לגבור על האל ואף להורגו, ומתייחסים אליו כשווה אליהם או אף נחות מהם. 

בתמורה מביא עליהם רבי יהושע פגעי רכוש וגוף, ומביאם להודות בחולשתם ובחוסר הישע שלהם ולהתחנן 

 מרחב הציבורי, לעיני כל.לעזרתו. וכדי להגביר את תהודת האירועים, הם מתקיימים ב
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סיפורים אלה הינם בעלי המאפיינים הפולמוסיים המובהקים ביותר, אך כמה מן השיחות האחרות בין רבי 

יהושע בן חנניה וקיסר בתלמוד הבבלי אף הן פולמוסיות. מלבד הסוגייה שניתחתי זה עתה ישנם בתלמוד 

ה בת קיסר מטיחה ברבי יהושע את כיעורו, הבבלי עוד חמישה סיפורים על שיחות ביניהם. בשיחות אל

קיסר מטיל ספק בחכמתו  283;ובתמורה הוא מביאה להעביר את כל היין בבית אביה לכלי זהב, וכך להחמיצו

ומעורבים נוספים בשיחות מתים מוות שאינו  284;של רבי יהושע, והלה גורם לו לחלום חלום מפחיד ומשפיל

לקיסר כח בלתי מוגבל ובמותו מעלה אותו לדרגת אל,  על רקע התרבות הרומית המייחסת 285טבעי.

בפולמוסים אלו רבי יהושע אינו מנצח רק בדיון המילולי, אלא גם במישור הפיזי, ומניה וביה גם את הנחות 

  286היסוד הרומיות על פיהן הקיסר הוא כל יכול.

בתלמוד הבבלי, אין כלל לשיחות אלה בין רבי יהושע וקיסר, ובאופן כללי לכל השיחות בין אישים אלו 

מקבילות בספרות הארץ ישראלית. עם זאת, יש בה סיפורים על שיחות בין רבי יהושע בן חנניה לאדריאנוס. 

ישראליים אינם -אפשרות ש"קיסר" בסיפורים הבבליים ו"אדריאנוס" בסיפורים הארץאמנם ישנה 

דועה לכותבי ולקוראי הסיפורים: הזיכרון אך היותו של אדריאנוס קיסר רומי הייתה י ,לאותו אדם םמתייחסי

ההיסטורי של הקיסר שדיכא את מרד בר כוכבא באכזריות רבה שרד, מן הסתם, זמן רב. חיזוק להשערה 

ישראליים אדריאנוס נקרא "אדריאנוס שחיק עצמות" -זו אפשר למצוא גם בעובדה שבכל הסיפורים הארץ

ישראלית לאישים ששמם קשור לחורבן, -פרות חז"ל הארץ)או "שחיק טמיא", בארמית(. כינוי זה שמור בס

 287כמו נבוכדנצאר, רופוס, טרכינוס ואספסינוס.

-אך למרות הכינוי שזוכה לו אדריאנוס, לרוב השיחות בינו לבין רבי יהושע בן חנניה בספרות הארץ

אלות או נידונות ישראלית אין מאפיינים פולמוסיים: שאלותיו של אדריאנוס אינן קנטרניות, וכמה מהן נש

ומנגד, תגובותיו של רבי יהושע אינן אלימות, אם כי הוא מרבה להשתמש בהדגמות  288גם בפי חכמים.

                                                           
 ע"ב, נדרים נ ע"ב.-תענית ז ע"א 283
 ברכות נו ע"א. 284
 חגיגה ה ע"ב, בכורות ח ע"ב. 285
 .184-185וראו בלברג, בת הקיסר, עמ'  286
 –ירושלמי מגילה פרק ג דף עד טור ג /ה"ז, אסתר רבה פתיחתות ג, אסתר רבה ב א, אסתר רבה ו ד, רופוס  –נבוכדנצאר  287

 איכה רבה א טז. –אסתר רבה פתיחתות ג, אספסינוס  –, טרכינוס ירושלמי תענית פרק ד דף סט טור ב /ה"ה
 ;בבראשית רבה פרשה י פיסקה א שואל המדרש "כיצד ברא הקב"ה את עולמו", ומיד אחר כך שואל זאת גם אדריאנוס 288

סקה א בסיפור המופיע בבראשית רבה פרשה כח פיסקה ג, ויקרא רבה פרשה יח פיסקה א, וקהלת רבה פרשה יב פסוק ה פי

מונח שעוסקים בו חכמים בדיוק לפני  –שואל אדריאנוס מנין הקב"ה מחדש את האדם לעתיד לבוא ונענה "לוז של שדרה" 

בקהלת רבה פרשה א פסוק ז פיסקה ג )ומקבילה בבראשית רבה פרשה יג פיסקה ט( תוהה אדריאנוס על מהותו של  ;השיחה

 חלים הולכים אל הים והים איננו מלא". הים, והסיפור מופיע כהסבר לפסוק בקהלת "כל הנ
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פיזיות כדי לענות לשאלותיו של אדריאנוס. רק שיחה אחת נושאת מאפיינים פולמוסיים, אך אלה מופיעים 

 בעצימות נמוכה בהרבה ביחס לאלו שראינו לעיל מן התלמוד הבבלי:

 תרגום 289 רות רבה פרשה ג פיסקה ב -ור מק

אדרינוס, שחיק עצמות, שאל את ר' יהושע בן 

  .חנניה

 אנא טב ממשה רבך.  :אמ' ליה

 למה?  :אמ' ליה

כי לכלב חי "דאנא חי והוא מית, וכת',  :אמ' ליה

 . "טוב מן האריה המת

את יכול למגזר דלא ידלק בר נש נור  :אמ' ליה

 ברומי תלתא יומין? 

 הן.  :לו אמ'

לעדן רמשא דיומא קמא, סלקין תרויהון למיטלייה 

 על איגר פלטרין. חמיה תננא סליק מן רחיק. 

 מהו כן?  :אמ' ליה

אמ' ליה, איפרכא בייש, ועל אסייא ובקר יתיה, 

 ואמ' ליה, לית אפשר, עד דשתי חמימין לא מיתסי. 

תיפח רוחו, עד דאת בסיין, גזרתך בטלה,  :אמ' ליה

לא תבערו אש "רבינו משעה שגזר עלינו אבל משה 

, לא מדלקי יהודאי "בכל מושבותיכם ביום השבת

נור בשבתא מן יומוהי, ועדין לא נתבטלה גזרתו עד 

 ?השתא, אמרת את כן, דאנא טב מיניה

שאל את ר' יהושע בן אדריאנוס, שחיק עצמות, 

 .חנניה

 אמר לו: אני טוב ממשה רבך.

 אמר לו: למה?

חי והוא מת, וכתוב "כי לכלב חי טוב אמר לו: שאני 

 מן האריה המת".

אמר לו: אתה יכול לגזור שלא ידליק אדם אש 

 ברומי שלושה ימים?

 אמר לו: כן.

בערב היום הראשון, עלו שניהם לטייל על גג 

 ארמון. ראו עשן עולה מרחוק.

 אמר לו: מהו זה?

אמר לו: השר חלה, ובא רופא וביקר אותו, ואמר 

 , עד שתשתה חמימים לא תתרפא.לו: אי אפשר

אמר לו: תיפח רוחו, עד שאתה מבזה, גזרתך בטלה, 

לא תבערו אש "משעה שגזר עלינו אבל משה רבנו 

לא מדליקים  ,"בכל מושבותיכם ביום השבת

יהודים אש בשבת מימיהם, ועדיין לא נתבטלה 

 גזרתו עד עכשיו, אמרת אתה כן, שאני טוב ממנו?

 

                                                           
קיימת מקבילה בקהלת רבה פרשה ט פסוק ד פיסקה ב. במקבילה זו נתחבה, ברוב כתבי היד, חליפת דברים בין אדריאנוס  289

 ורבי יהושע בדבר "כבשה בין שבעים דובים".
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ה מן המאפיינים הפולמוסיים שראינו בסיפורי הבבלי: גם כאן אדריאנוס עוסק בשיחה זו קיימים כמ

בהתפארות בכוחו העדיף, ומשתמש לשם כך בציטוט פסוק ובו דימוי של אריה. בתגובה, מביא רבי יהושע 

את אדריאנוס לערוך ניסוי המראה כיצד אינו יכול לגזור גזירה שתתקיים על ידי האנשים שתחת שלטונו. 

ת הסיפור בקהלת רבה מודה אדריאנוס במפורש בצדקתו של רבי יהושע. גזירת אדריאנוס מתפרסמת בגירס

כמובן בציבור, והפרתה נראית לעיני כל כאשר עשן מיתמר מעל העיר, כך שאלמנט הפומביות מתקיים. אנו 

אנוס, רבי אף רואים מאפיין פולמוסי נוסף שאינו מופיע בסיפורים הבבליים: בלהיטותו לנצח את אדרי

הרי לו חלה יהודי בשבת והרופאים היו קובעים שעליו לשתות  :ה אותו, מן הסתם ביודעיןהושע מטעי

מתבטלת והיו מדליקים אש בשבת כדי להצילו, משום "חלל  החמימים כדי שיתרפא, גם גזירת משה היית

אדריאנוס, אלא מציג אך רבי יהושע אינו חושף זאת בפני  290עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה".

 מצג שווא כאילו גזירת משה אינה נדחית במקרים כאלו.

נראה אם כן כי כמה מאפיינים פולמוסיים נמצאים בספור זה, אך באופן מעודן מאד יחסית לסיפורים 

עם זאת,  ;, אדריאנוס אינו מטיל ספק בגדולת האל אלא רק בגדולת משהנוכריהבבליים: מצדו של ה

מייחס למשה גדולה יחסית אליו כאשר הוא ממשיל את משה לאריה ואת עצמו לכלב,  אדריאנוס דווקא

וטוען לעדיפות רק משום שמשה מת והוא חי. ומנגד, גם תגובותיו של רבי יהושע מתונות למדי: הוא אינו 

עוצמתו של רבי יהושע אינה  ;פוגע ברכושו או בגופו של אדריאנוס, אלא רק בדימויו העצמי כשליט חזק

באה לידי ביטוי בפעולות שהן מחוץ לגדר הטבע )זימון ארי דבי עילאה וצרעת(, אלא רק באמצעות תחבולה 

ההשפלה המסוימת שסופג אדריאנוס באה לו מפעולתו שלו )הגם שהוצעה לו על ידי רבי יהושע(,  ;מחוכמת

 ואדריאנוס אינו נאלץ להתחנן לפני רבי יהושע שיצילו. ;ולא מפעולה של החכם

אה לי שעורכי התלמוד הבבלי הכירו את המסורות הארץ ישראליות על השיחות בין רבי יהושע בן חנניה נר

ואדריאנוס, שכבר היו מיוחדות בכך שציירו את רבי יהושע נזקק להדגמות פיזיות כדי לענות לאדריאנוס 

, בחרו להקצין מגמה )וראו להלן דוגמה לסיפור כזה(. משום הזיכרון ההיסטורי הכאוב המשויך לאדריאנוס

ישראליים בסיפור "אני טוב ממשה רבך", ולשרטט תמונה של מערכת יחסים -שכבר החלה במקורות הארץ

 עוינת וכוחנית בין שני האישים.

                                                           
 שבת קנ"א ע"ב. 290
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קיימים גם סיפורים ה. אינה אחידבספרות חז"ל דמותו , בנוגע לאדריאנוס למרות הנאמר עד כהיצויין ש

רוקם -גלית חזןישראל. כך למשל,  שליט נאור, ידידותי ואף מלא יראת כבוד כלפיבהם אדריאנוס מצטייר כ

)ומקבילה בקהלת רבה ב,  המופיע בסיפור בויקרא רבה כ"ה, ההפער בין דמותו של אדריאנוס מציינת את 

פרצופיות של דמות אדריאנוס אינה מתבטאת רק -לטענתה, הדו 291כ( לבין מחריב ביתר הגוזר על המילה.

 292וגרפיה הרומית והיא אופיינית לדיוקנו ההיסטורי.בספרות חז"ל, אלא מצויה באופן נרחב גם בהיסטורי

 כך מתמתנת דמות הנוכרי העוינת ביותר המופיעה במפגשי הפיסגה.

אפשר , בללבל ראישץ ארן ביר עבבמ וסאנריאדל ח"ברין ביג לויאהדר בעש זהלתהליך דומה, בזעיר אנפין, 

 293ישראלית ובבלית.-לראות בסיפור בודד על שיחה בין רבי עקיבא וטורנוסרופוס שיש לו מקבילה ארץ

יפור שואל טורנוסרופוס את רבי עקיבא "מה יום מיומיים?", כלומר במה נתייחדה השבת, והשיחה בס

עוסקת בנושא זה. בסיפור בבראשית רבה השיחה ארוכה בהרבה מהמקבילה בבבלי, טורנורופוס שואל 

מספר שאלות, ורבי עקיבא עונה בסבלנות. גם בבראשית רבה וגם במקבילה בתלמוד הבבלי השיחה 

לגלת לשאלה כיצד יודעים באיזה יום חלה השבת. בגירסת בראשית רבה מציע רבי עקיבא מתג

המן שיורד בימי השבוע ואינו יורד בשבת, המעלים  –לטורנוסרופוס מספר עדים המעידים על יום השבת 

בזכורם שמלאכתם צולחת בימי החול ולא בשבת. רק כאשר רבי עקיבא נוכח שטורנוסרופוס אינו משתכנע, 

הוא מציע לו לפנות אל אביו ולבדוק. טורנוסרפוס בעצמו מברר עם אביו את העניין, חוזר לרבי עקיבא כדי 

 לדווח, ושומע ממנו על עד נוסף: נהר הסמבטיון.

הסיפור בבבלי קצר בהרבה. לשאלת טורנוסרופוס מזכיר רבי עקיבא שלושה עדים: נהר הסמבטיון, בעל 

ִבִזיתו סיפור דומה, אם כי בקיצור נמרץ. אך טורנוסרפוס מסכם באמירה: "האוב, וקברו של אביו. עד כאן ה

 ".ביישתו וקללתו

-קיצורו של הסיפור בבבלי, והתוספת שבסופו, מגבירה את הממדים הפולמוסיים שלו. בסיפור הארץ

ישראלי שואל טורנוסרופוס מספר שאלות, וכך גובר הרושם של סקרנות אמיתית, הנענית על ידי רבי 

קיבא בהסברים ארוכים. רבי עקיבא נזקק להוכחה מאביו של טורנוסרופוס רק כאשר הלה לא משתכנע ע

                                                           
רוקם מפנה גם לספרו של שפר, שפרקו האחרון מוקדש למקורות חז"ל -. חזן95עמ' רוקם, סיפורים מהשכונה, -חזן 291

 (.244-236המציירים את אדריאנוס באור חיובי )שפר, מרד בר כוכבא, עמ' 
 .123רוקם, סיפורים מהשכונה, עמ' -חזן 292
נדון ישנם שינויים רבים בסדר הדברים(, בבלי סנהדרין )בכתב יד לו 60בראשית רבה פרשה יא פיסקה ה, כתב יד ותיקן  293

 סה ע"ב.
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מעדיו האחרים, והוא מציע לו לבדוק את הסוגיה מול אביו ישירות וכך מצמצם את הבושה. בבראשית רבה 

ב מעלה מתברר לטורנוסרופוס שאביו עומד בדין בששת ימי השבוע ונח בשבת, אך בבבלי קברו של הא

עשן במשך כל ימי השבוע, ומספק מראה מטריד ופומבי. קיצורו של הסיפור הבבלי מסלק את האווירה 

המתונה, וחתימתו מספקת לנו הצצה נדירה אל התחושות שחש טורנוסרופוס. השיחה הותירה אותו מבוזה, 

 מבויש ומקולל.

ר בהיסטוריה כצורר. בפיתוח הבבלי של , הזכוםמשויי נוכריבו מתדיין חכם עם שגם כאן אנו רואים מקרה 

ישראלי הוקצנו המאפיינים הפולמוסיים שלו, והוא הופך מסיפור על דיון תיאולוגי -הסיפור הארץ

 להתגוששות מילולית המותירה אחריה נפגעים. 

ות בסיפורי נוכרידמויותיהם של קיסר ובתו וטורנוסרופוס בתלמוד הבבלי הן היחידות בקרב הדמויות ה

ש המתוארים בפרק זה הסובלות השפלה )ובמקרה של קיסר ובתו, אף אובדן רכוש וסבל פיזי(. המפג

, והופך אותם משיחות לפולמוסים בהם נוכרילטענתי, הבבלי בוחר להקצין סיפורי דיאלוג בין חכם לצורר 

ם עוין, זר ולעיתי שלטוןם, במהלך טיפוסי ל"ספרות מדוכאים". הקוראים המצויים תחת נוכריסובלים ה

יכולים להתנחם למקרא סיפורים על מפגש "היסטורי" בין חכם חשוב לצורר ידוע, המסתיים בניצחון מוחץ 

 של החכם והשפלה כואבת של הצורר. 

ם, מתעמתים זה עם בסגנון של קרב אלופים, כמו דוד וגלית. נוכרינציגיהם של שתי הקבוצות, היהודים וה

 נוכריאותה היא מיצגת. השאלה מפיו של השות הבולטות של הקבוצה כל דמות מחצינה ומקצינה את התכונ

היא קנטרנית, ומהווה קריאת תיגר והזמנה למלחמה. חתימת הפולמוס בתשובה ניצחת של החכם והשפלה 

מציגה את היהודים, באמצעות נציגם, כשידם על העליונה. למרות מצבם המוחלש של  נוכריכואבת של ה

רומי/פרסי ומחוסרי כח פוליטי, סיפוריהם מציגים ניצחון,  שלטוןית, נתונים להיהודים במציאות הריאל

 לפחות בזירה התאולוגית/פילוסופית. 

בסיפורים על שיחות בין מיצגיהן  מרבות להשתמשתרבויות מיעוט תופעה זו אינה ייחודית לספרות חז"ל. 

צגי הקבוצה השלטת כלפי תרבות שיחות המסתיימות בהבעת הערכה של מי –לבין מיצגי התרבות השלטת 

 לה היא זוכהשהמיעוט. כך משמשים סיפורים אלה לתיקוף עצמי של תרבות המיעוט המתהדרת בהערכה 
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ניצחונם של החכמים בפולמוסים המדומיינים מהווה זריקת עידוד והעצמה  294מאנשי הקבוצה השלטת.

 לקוראים המזדהים עימם. 

, במובן "תסריט נסתר"יפורי פולמוס אלו רואה בהם ביטוי של פריזמה נוספת דרכה ניתן להסתכל על ס

כרי ונתונים לחלוטין לחסדיו, הם וג'יימס סקוט. בעוד יוצרי הסיפורים חיים תחת שלטון נאותו מגדיר 

מציאות אותה הם חווים, ומצייר המתנגד למקיימים מקום שם יוכלו לספר לעצמם ולבני חוגם נראטיב 

מציע כי "השיח התלמודי מאפשר לנו גישה ישירה לתסריט דניאל בויארין  295כח.תמונה המהפכת את יחסי ה

הנסתר ]...[ נראה שספרות זו, אשר חוברה בשפה שהכובשים לא הבינו, סיפקה מרחב פרטי בטוח שבו היה 

יהושע לוינסון מדגים קריאה כזו באמצעות בחינת משלו  296אפשר לעבד את התסריט שהוחבא מן הכובש".

ברגע האמת, כאשר  297מעון בר יוחאי המשווה את קין והבל לשני אתליטין המתגוששים בזירה.של רבי ש

, ב"פנטזיה תרבותית המלך מסרב להתערב ולפסוק חיים לאתלט המנוצח, פונה האחרון ומתריס כלפי המלך

 באופן דומה, פולמוסים בוטים כגון הדוגמאות שהבאתי יכולים להיקרא 298של חשיפת התסריט הסמוי".

פער הכוחות בינו לבין הנובעות מכפנטזיה על מפגש בין חכם לקיסר שבו החכם משתחרר מן המגבלות 

  .הקיסר, ומעז להתעלל בו

עם זאת, סיפורי פולמוס מובהקים ומוקצנים כגון אלה הם מיעוט מבוטל באוסף. לבד מהסיפורים שהבאתי 

כרים שואלים בסיפורי דיאלוג אחרים יכולות על שני זוגות מתדיינים, כולם בתלמוד הבבלי, השאלות שהנו

בהחלט להיקרא כשאלות המבטאות עניין אמיתי. אין באוסף סיפורים אחרים המסתיימים באובדן רכוש או 

ם המבקשים רחמים מן החכם, או של כאלו נוכרי. אין גם דוגמאות נוספות של נוכריבפגיעה בגופו של 

ם הם אלו שיוזמים את השיחות, אך הם אינם מכוונים את נוכריהמדווחים על תחושות של השפלה וביזוי. ה

השיחה ולרוב גם אינם אלו שאומרים את המילה האחרונה, ולכן אינם מצטיירים כשולטים בשיח אלא 

מרוב הסיפורים באוסף נעדרים מאפיינים פולמוסיים מובהקים, והפולמוסים שתיארתי  299כמשתתפים בו.

                                                           
 ראו פאדילה, נאומי אחרים. 294
 , ובהרחבה בספר כולו.108-135כפי שמתאר סקוט, שליטה, עמ'  295
 .145בויארין, תעלולנים, עמ'  296
 בראשית רבה כב ז. 297
 .81לוינסון, אתלט האמונה, עמ'  298
…" ,the dominant is typically the one who initiates the conversationשלא כפי שמאפיין סקוט, המתאר " 299

controls its direction, and terminates it. '(.30" )שליטה, עמ 
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זאת בניגוד לסיפורי דיאלוג עם מינים, שם ניכרים מאפיינים  המעיד על הכלל.כאן הם בבחינת יוצא מן הכלל 

  300פולמוסיים מובהקים.

מספרם המצומצם של הסיפורים הפולמוסיים המובהקים מפתיע למדי. עורכיה של ספרות חז"ל, כמו יהודים 

ככותבים ספרות . בהחלטשהיה לעיתים קרובות עוין  נוכריבמאות השנים שקדמו להם, חיו תחת שלטון 

הנקראת רק על ידי בני עמם, יכלו לקרוא דרור לפנטזיות חבויות ולתאר מפגשים בהם מתעללים נציגיהם 

כפי שמשתקף בסיפורי הבבלי על רבי יהושע וקיסר אותם בחנתי לעיל. אך כאמור, רק  – שלטוןבנציגי ה

 סיפורים בודדים בסיגנון זה נמצאים בקורפוס.

 

ה לחלוטין של קשר אציג זוג מתדיינים נוסף, אף הוא יוצא דופן, שהסיפורים עליו כדי להראות סוג שונ

 רבי ואנטונינוס. -מייצגים את ההיפך הגמור מן הפולמוס 

 

 נוכריללמוד מן ה .4.2.4
 

ראינו בסעיף הקודם, גם מספר הסיפורים על שבדומה לשיחות בין רבי יהושע בן חנניה לקיסר/אדריאנוס 

קיסר, גם כאן אביא רצף של ארבע שיחות -ינוס גדול. כפי שעשיתי בנוגע לריב"חשיחות בין רבי ואנטונ

ע"ב. עפרה מאיר מנתחת את כל הסיפורים אודות היחסים בין -מתוך סוגיה בבבלי, הפעם בסנהדרין צא ע"א

רבי ואנטונינוס, אך מתוך כל הסיפורים בחרתי ברצף זה משום שאליבא דמאיר אלו הם הסיפורים בהם 

"פן פולמוסי". כפי שנראה, שיחות אלה ידידותיות מאד, כך שאם אלו הן השיחות בעלות האופי  מתבטא

 301הפולמוסי ביותר בין שיחות רבי ואנטונינוס, קל וחומר שהשאר ידידותיות אף יותר:

אמר לו אנטונינוס לרבי: גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין, כיצד? גוף אומר: נשמה חטאת, 

הריני מוטל כאבן דומם בקבר. ונשמה אומרת: גוף חטא, שמיום שפירשתי  -רשה ממני שמיום שפי

 הריני פורחת באויר כצפור. -ממנו 

                                                           
נוצרי( המנתחת מספר דיאלוגים כאלה שם מגיב החכם לפניית המין בקריאה "שטיא!". -אשר סיגל )דיאלוג יהודי-ראו בר 300

( מעניין במיוחד משום שהוא משווה שני דיאלוגים העוסקים בשאלה 66-108אשר סיגל )עמ' -ברהסיפור הראשון בו עוסקת 

לרשימת המאפיינים הפולמוסיים(, השני נערך  70זהה, אך בעוד האחד מתקיים באווירה פולמוסית בין חכם למין )ראו עמ' 

 באווירה שלווה למדי, בין קיסר לרבן גמליאל.
 .277-278. אבחנתה בפן פולמוסי בסיפורים במסכת סנהדרין מנומקת בעמ' 263-299יא, עמ' ראו מאיר, רבי יהודה הנש 301
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אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה: למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בכורות 

בכורות נאות אני  נאות, והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומא:

רואה בפרדס. בא והרכיבני ונביאם לאכלם. רכב חיגר על גבי סומא, והביאום ואכלום. לימים בא 

 -אמר לו חיגר: כלום יש לי רגלים להלך בהן?  -בעל פרדס. אמר להן: בכורות נאות היכן הן? 

דן אותם כאחד. הרכיב חיגר על גבי סומא ו -אמר לו סומא: כלום יש לי עינים לראות? מה עשה 

 אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף, ודן אותם כאחד.

 אמר לו אנטונינוס לרבי: מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב?

 אמר לו: אי הוה איפכא נמי הכי הוה אמרת לי ]אם היה הפוך גם כן היית שואל[! 

 ת במערב?אמר לו: הכי קאמינא לך ]כך אני שואל לך[, מפני מה שוקע

 אמר לו: כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר "וצבא השמים לך משתחוים" )נחמיה ט, ו(. 

אמר לו: ותיתי עד פלגא דרקיע ותתן שלמא ותיעול ]שתבוא עד אמצע הרקיע, תיתן שלום 

 ותשקע[! 

 אמר לו: משום פועלים, ומשום עוברי דרכים.

 משעת פקידה או משעת יצירה? ואמר לו אנטונינוס לרבי: נשמה מאימתי ניתנה באדם,

 .אמר לו: משעת יצירה

 אמר לו: אפשר חתיכה של בשר עומדת שלשה ימים בלא מלח ואינה מסרחת? אלא, משעת פקידה. 

 אמר רבי: דבר זה לימדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו, שנאמר )איוב י'( "ופקדתך שמרה רוחי".

 באדם, משעת יצירה או משעת יציאה? ואמר לו אנטונינוס לרבי: מאימתי יצר הרע שולט 

 אמר לו: אם כן בועט במעי אמו ויוצא! אלא: משעת יציאה.  -אמר לו: משעת יצירה. 

 302אמר רבי: דבר זה למדני אנטונינוס, ומקרא מסייעו שנאמר )בראשית ד'( "לפתח חטאת רבץ".

חלוטין. אנטונינוס אינו מערער גם כאן אנו שומעים על ארבע שיחות בין שני הדוברים, אך האווירה שונה ל

על גדולתו של האל ואינו בא בדרישות כלפי רבי. הוא אינו מנסה להתחרות במעמדו של האל אלא מזמין 

מר לצטט יאת רבי לשיחה אינטלקטואלית על שאלות המעסיקות בני אדם באשר הם. אנטונינוס אינו מתי

                                                           
מסכתא דשירה פרשה ב, ולשלישית והרביעית  -לשיחה הראשונה )גוף ונשמה( מקבילה במכילתא דרבי ישמעאל בשלח  302

י. להבדלים בין המקבילות ראו  )נשמה מאימתי ניתנת באדם, מאימתי יצר הרע שולט באדם( בבראשית רבה פרשה לד פיסקה

 מאיר, שם.
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שיחות, וכך מצטייר אנטונינוס כמקבל את פסוקים, אך הסיפורים מתארים את רבי משתמש בפסוקים ב

 המקרא כטקסט בעל סמכות.

רבי, מצדו, עונה לשאלותיו של אנטונינוס. יתר על כן, בשתי השיחות האחרונות הוא אף לומד מאנטונינוס, 

מודה שטעה בתשובתו הראשונה, ומביא תימוכין לתשובת אנטונינוס מתוך המקרא. שיחות אלו רחוקות מן 

למוסית ששררה בשיחות רבי יהושע בן חנניה וקיסר ובתו. הן מתאפיינות באווירה ידידותית האווירה הפו

 -ומצטיירות כחקירה משותפת של נושאים פילוסופיים. שני הסיפורים האחרונים מציגים תופעה ייחודית 

 !נוכרישלמד מן המודה חכם יהודי 

בעקבות שיחה ביניהם.  נוכרים יהודי לומד מבהם חכשמלבד שני סיפורים אלה, לא מצאתי סיפורים נוספים 

נדירותם של סיפורים כאלה אינה מפתיעה: חכמים הם גיבוריה של ספרות חז"ל, והאפשרות שהידע אינו 

אך מעמד  303תאמין", –נמצא בלעדית בחיקם היא אפשרות מטרידה. אמנם התלמוד קובע כי "חכמה בגויים 

ותו ומעשיר את ידיעותיו, והחכם מודה בפה מלא שטעה, מובן מעמיד אחד מגדולי החכמים על טע נוכריבו 

שאינו נראה תדיר בספרות זו. המהלך הסוגר את שני הסיפורים הללו, כאשר רבי מוצא תימוכין לדברי 

 .נוכריהתפקידים בין החכם ל יפוךמהאנטונינוס מן הפסוק המקראי, מרגיע את המתח הנוצר 

עם רבי בשאלות של  ץמתייעבאופנים נוספים: מסופר שאנטונינוס  הקשר בין רבי ואנטונינוס יוצא דופן

הנהגה, שהם באים לבקר אחד בביתו של השני, מתקשרים ביניהם לעיתים בקודים שרק הם מבינים, ונותנים 

(, בה נערכו שבעה י"א ע"א-י ע"אאמון רב זה בזה. לקראת סופה של סוגיה ארוכה במסכת עבודה זרה )

מכלול הסיפורים אודותיהם,  יניהם, אף מתואר שאנטונינוס משמש את רבי מדי יום.סיפורים על שיחות ב

ישראלית והבבלית כאחד, מתאר מערכת יחסים בין שני המנהיגים שאין לה אח ורע בכל -בספרות הארץ

 הקורפוס.

 

 נוכריהסברים ל – בין שני הקטבים .4.3
 

ערכת יחסים פולמוסית באופן יוצא דופן, כך כפי שסיפורי הבבלי על רבי יהושע בן חנניה וקיסר מתארים מ

הסיפורים על רבי ואנטונינוס מתארים מערכת יחסים ידידותית באופן יוצא דופן. אך רוב הסיפורים בהם 

אני עוסקת בפרק זה אינם דומים לא לאלו ולא לאלו. אין סיפורים נוספים על חכם המודה בפה מלא שלמד 

                                                           
 איכה רבה ה, יג. 303
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נטונינוס. ואין סיפורים פולמוסיים נוספים בדומה לסיפורי רבי יהושע , כפי שמודה רבי שלמד מאנוכרימן ה

ם קנטרניות, ותגובות החכמים כואבות נוכריבן חנניה וקיסר בתלמוד הבבלי, סיפורים בהם שאלות ה

ומשפילות. הסיפורים יוצאי הדופן הללו מסמנים את שני קצותיו של ציר, בו קוטב אחד מייצג פולמוס עוין, 

 ני ידידות וקירבה. אך רוב הסיפורים אינם קרובים לאף אחד מן הקצוות. והקוטב הש

ם בסיפורים הן שאלות נוכרים לרוב אינן קנטרניות. כחצי מן השאלות ששואלים הנוכרישאלותיהם של ה

הנידונות גם בבית המדרש. ולכן אינן נראות כקריאת תיגר. לעיתים סיפור הדיאלוג מובא כחלק מסוגיה 

לעיתים עולה  304ם, ותשובת החכמים נוספת לחומר המצטבר בעניין.נוכרין עליו שואלים ההדנה בעניי

ם נוכרילעיתים הפסוק עליו מקשים ה 305שאלה זהה או דומה במקום אחר, אנונימית או מפי אחד החכמים.

ו בכמה מן הסיפורים אף באים תלמידיו של החכם, אחרי שיחת 306נידון גם על ידי חכמים, המנסים להבינו.

התלמידים אינם מקבלים את התשובה  307;לנו מה אתה משיב?" –, ותובעים: "לזה דחית בקנה נוכריעם ה

לגיטימית,  נוכריודורשים תשובה אחרת, אך דרישתם רק מבהירה כי השאלה ששאל ה נוכרישנתן מורם ל

לשיחה בין שני ליהודי זהה ממש  נוכרילא טריוויאלית, מעניינת, ואף חשובה. במספר מקרים השיחה בין 

  308חכמים.

השואל שאלה זהה לזו שנשאלה בבית המדרש או תוהה על משמעותו של פסוק שגם  נוכריכאשר מוצג 

אליו כאדם החולק עניין משותף בתורה ולימודה. בעולם שמעצבים  סמתייחחכמים התחבטו בה, הקורא 

ם בסיפורינו מעוררות כבוד. מטרת נוכריחכמים, מעריכים בני אדם על פי ידיעותיהם במקרא, כך שדמויות ה

, אלא הבאתו להבנה נוכריהשיחה אינה מאבק כוחות, אלא ידע והבנה. משימתו של החכם אינה ניצחון על ה

 של נקודת ההשקפה היהודית. 

                                                           
ירושלמי  -, וגם בספרות האמוראית רבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק הראו למשל תוספתא שבועות ג ו, מכילתא ד 304

 סנהדרין פרק א דף יט טור ג /ה"ד, ומקבילה בבבלי עבודה זרה נה ע"א, בבלי בבא בתרא י ע"א.
מה שמשיב רבי מאיר  ;אשית רבה פרשה א פיסקה ט עוסק בנושא שעלה בפיסקה א באותה פרשההדיאלוג בבר 305

 לקליאופטרה בבבלי סנהדרין צ ע"ב עונה ר' חייא בר יוסף בכתובות קי"א ע"ב.
פסוק "והיו מלכים אמניך" )ישעיהו מ"ט כ"ג( אותו מצטטת המטרונה לרבי יוסי במדרש תנאים לדברים פרק כו פסוק יט  306

פסוק "המקרה במים עליותיו" )תהלים קד ג( ממנו מסיקה בת קיסר שאלוהי היהודים נגר הוא בבבלי  ;דון במקומות רביםנ

חולין ס ע"א, משמש גם בבראשית רבה פרשה ד להשוואה בין האל לנגרים אנושיים, אם כי שם מדגישים את יתרונו של מי 

 שמסוגל לנגר במים.
 ;ויקרא רבה פרשה ד פיסקה ו ;ור ג /ה"ה ומקבילה במסכת שבת פרק ג דף ו טור א /ה"גירושלמי ביצה פרק ב דף סא ט 307

 ירושלמי סוטה פרק ג דף יט טור א /ה"ד. ראה להלן הסברים אפשריים למשמעות הביטוי.
בבראשית רבה פרשה י פיסקה א שואל המדרש כיצד ברא הקב"ה את עולמו, ומצטט תשובות של כמה חכמים. בהמשך  308

קה מובאת שיחה בין אדריאנוס לרבי יהושע בן חנניה בה שואל אדריאנוס את שאלת המדרש, ורבי יהושע עונה את הפיס

תשובתו של רבי חמא בר חנינא. בבראשית רבה פרשה ד פיסקה ו דן המדרש בשאלה מדוע לא נאמר "כי טוב" ביום הבריאה 

 בסופו של דבר נענית כדעת ר' שמואל בר נחמן.השני, ומביא כמה תשובות. בהמשך שואלת מטרונה שאלה זהה, ו
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ם לא נשאלו בבית המדרש, אין הכרח לשמוע בשאלותיהם נימה נוכריבהם שאלות השגם בסיפורים 

יאורים של רגשות גיבוריהם, הכמעט מוחלטת מת םפורי חז"ל, והימנעותקנטרנית. הקיצור הנמרץ בסי

לקרוא אותם בצורות שונות ולעיתים מנוגדות. בהעדר יכולת לשמוע את הטון בו נשאלות  יםמאפשר

ם, במקרים רבים קשה עד בלתי אפשרי להחליט אם השאלה נשאלת בנימה קנטרנית, נוכרישאלותיהם של ה

התעניינות כנה, ואף ניסיון לרדת לחקר האמת. לכן אני טוענת שיש להיות פתוחים או שהיא מביעה סקרנות, 

 ם המעוניינים בשיח אינטלקטואלי עם חכמים, וחכמים הנענים לאתגר.נוכרילאפשרות שהסיפורים מתארים 

 יתר על כן, גם אם נפרש את נימת השאלה כקנטרנית, לעומתית ואף תוקפנית, אין הכרח לקרוא זאת כביטוי

בעולם ההלניסטי העימות, הן ההתגוששות הפיזית והן הויכוח הסופיסטי, שימש  309של עוינות והתנצחות.

 310לא רק בהקשר תחרותי לשם השגת ניצחון וזכיה בפרס, אלא כעיסוק באמצעותו מתעצבות זהות וקהילה.

שיש בה מן התחרות ממקמת אותם באותה זירה, עוסקים בפעילות  נוכריהצגת עימות בין חכם יהודי ומנהיג 

אך גם מעורבות הדדית. הסיפורים הפולמוסיים נמצאים בעיקר בתלמוד הבבלי, המאופיין בנטייה להפלגה 

 311של האווירה בבית המדרש כסוג של מלחמה. ותיאורספרותית 

ראינו לעיל כי בפולמוסים בין רבי יהושע בן חנניה וקיסר ובתו רבי יהושע מעביר את זירת הפולמוס אל 

אך ברוב הסיפורים איננו שומעים על קהל  312ם.נוכריפירה הציבורית, וכך יש עדים להשפלתם של ההס

שואל וכאשר החכם עונה. ישנם מספר סיפורים המתרחשים  נוכריהנוכח בשיחה, וכך אין איש רואה כאשר ה

מוציאו הוא שבוחר לשאול את שאלתו בזירה הציבורית, ולא החכם ש נוכריבפומבי, אך במקרים אלו ה

 313החוצה כדי להשפילו לעיני כל.

ם בנפשם, נוכרים מראה שהם אינם פוגעים בנוכריבחינה של האופנים בהם מתמודדים החכמים עם שאלות ה

ם נוכריברכושם או בגופם. לעומת זאת, הם משתמשים במגוון רחב של מתודות הוראה כדי לשכנע את ה

יות עשירות, ומגייסים משלים, הדגמות מעשיות, בצדקת טיעוניהם. החכמים מפגינים יכולות דידקט

                                                           
" )סנהדרין לט עא(, או 'ויפל יי אלהים תרדמה על האדם'למשל: "אמ' ליה קיסר לרבן גמליאל: אלהיכו גנאבא הוא דכתי'  309

קינטרא  אין תעביד 'בקע לגולגולת'"שאל אנטיגנס הגמון לרבן יוחנן בן זכאי: משה רבכם או גנב היה או לא בקי בחשבון דכת' 

 מאה ליטרין חד מן אישתא גנב ואין תעבדיניה שיתין ליטרין פלגא גנב" )ירושלמי סנהדרין פרק א דף יט טור ד /ה"ד(.
 .15-17ראו הוהי, אמנות גופנית עמ'  310
, ואליאב, בית המרחץ. בנוגע לאווירה המלחמתית 396-397דוגמה של הפלגה ספרותית ראו אצל נעם, נס פך השמן, עמ'  311

מייחס את פולמוסיותו  . הידארי108-106י, רטוריקה, עמ' , והידאר66-54בית המדרש ראו רובנשטיין, תרבות הבבלי, עמ' ב

 של הבבלי להשפעות הלניסטיות.
 ( העוסק בבושה, תוצאת ההשפלה.67-79ההשפלה אף היא מוטיב המאפיין את סיפורי הבבלי, וראו רובנשטיין )שם, עמ'  312
ספוס שואל את רבן גמליאל בבית המרחץ בעכו )משנה עבודה זרה ג, ד ומקבילה במדרש תנאים לדברים פרוקלוס בן פלו 313

 פרק יג פסוק יח(, מטרונה שואלת את רבי יוסי בשוק )מדרש תנאים לדברים פרק כו פסוק יט(.
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דיאלוגים סוקרטיים, ניסויים ומדרשי פסוקים להוכחת טיעוניהם. בסעיפים הבאים אסקור כמה משיטות 

משלים  –אלו, תוך הבאת דוגמאות להמחשה. אתחיל בשיטות המשמשות גם בדיונים בין חכמים לבין עצמם 

דיאלוגים סוקרטיים  –ם נוכרימפעילים חכמים רק בשיח עם ומדרשי פסוקים, ואמשיך בשיטות אותן 

 והדגמות.

 

 משלים .4.3.1
 

השימוש במשל נפוץ ביותר בספרות חז"ל, ומשלים שימשו הן בדרשות חכמים בבית הכנסת והן בשיחותיהם 

( משתמשות 74מתוך  19בבית המדרש. לכן אולי אין זה מפתיע שתשובותיהם של חכמים ברבע מסיפורינו )

לדוגמה, בשיחותיהם של רבי ואנטונינוס אותן הראיתי לעיל, משתמש רבי במשל החיגר  314במשלים.

אך  315והסומא כדי להמחיש כיצד גוף ונשמה נידונים יחד. משלי מלכים הם מסוגי המשלים הפופולריים,

משל מלך שנמענו הוא מלך )או לפחות שר או בעל תפקיד אחר ממשילים ייחודי ובו  צבמבמקרה זה ישנו 

בידו(. המשל קרוב לחייו האישיים, והוא יכול להזדהות עם המלך בסיפור. יתר על כן, הנמשל  שהשררה

מפורש בפי רבי כאשר המלך הוא הקב"ה, ומכאן שאנטונינוס יכול לחוש קירבה אל הדיין האלוהי, מתוך 

בדרשה ניסיונו במצבים כמו אלו המתוארים במשל. בניגוד לשימוש במשלי מלכים בתוך בית המדרש או 

לפני הציבור, שם המאזינים מדמיינים את התנהגותו של המלך לפי ניסיונם כנתינים, כאן יכול השומע 

לדמיין את עצמו בתוך המשל. ניתן לראות בבחירה להשתמש דווקא המשל מלך כשהנמען הוא קיסר 

בסיסית לקבל כטקטיקה שנועדה להחמיא לקיסר המושווה לאל, מחמאה שתיצור אצלו רגש חיובי ומוכנות 

 את דברי הממשיל. 

בסיפור זה ודומיו, החכם משתמש במשל על מלך ויכולת ההזדהות של הקיסר עם גיבור המשל תלויה 

ם בבקשה לדמיין את עצמם חווים נוכריבאוויר, בלא איזכור מפורש. אך לעיתים חכמים פונים ישירות אל ה

 בפועל את המשל. כך בסיפור הבא:

יהב חכמתא "מהו דין דכתו' )דניאל ב'(  :ר' יוסי בר חלפתא אמרה ליהמטרונה אחת שאלה את 

  .לא הוה צריך קרייה למימר אלא "יהב חכמתא ללא חכימין ומנדעא ללא ידעי בינה" "?לחכימין

                                                           
יא כמה דוגמאות של (, ביחס לענייננו הוא מב93אומד את מספר המשלים ביותר מאלף )עמ'  (תפקיד המשל) דוד שטרן 314

 (.5הערה  92משלים ששימשו כמענה על מה שהגדיר "שאלות פולמוס" )עמ' 
 רק אלו מתוך משלי המלכים בספרות חז"ל – משלי מלכים 232-ראו למשל אפלבאום, משלי מלכים, שעסק בהרחבה ב 315

 תיארך למאה השלישית.אותם ש
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זה מהן את מלוה -משל אם יבאו אצליך שני בני אדם ללות ממך אחד עשיר ואחר עני לאי :אמ' לה

  ?לעשיר או לעני

  .לעשיר :אמרה לו

  ?ולמה :אמ' לה

  ?אבל אם אבד העני מאין יפרע לי .העשיר יש לו מהיכן יפרע לי ,שאם איבד ממוני :אמרה לו

ולא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר, אלו נתן הקב"ה חכמה לטפשין היו יושבין והוגין בה  :אמ' לה

הוגין בה בבתי ובבתי מרחצאות אלא נתן הקב"ה חכמה לחכימין והן יושבין ו 316בבתי כסאות

קהלת רבה פרשה א . )"כנסיות ובבתי מדרשות. הוי "יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה

 (.291, כ"י ותיקן פסוק ז פיסקה ה

רבי יוסי אף הוא מנסח משל היפותטי, אך במקום לדבר על שאלה העומדת בפני דמות דמיונית כלשהי, הוא 

בשאלת המשל. אין כאן "משל למלך שבאו אצלו שני בני  מבקש מן המטרונה לדמיין את עצמה מתחבטת

שני בני אדם". כך מוגברת ההזדהות הרגשית של המטרונה עם השאלה,  אם יבואו אצלךאדם", אלא "

וההתלבטות הופכת פחות תיאורטית. אם בסיפור הקודם יכל אנטונינוס להזדהות עם המלך במשל מתוקף 

 ל שהוא הנמשל, כאן המטרונה נמשלת באופן ישיר לאל. תפקידם הדומה, ואולי להשוות עצמו לא

. לעיתים, החכם מייצר משל עמו יזדהה נוכרישה מבקש החכםשהמשל אינו מתפקד רק כמצב היפותטי 

 המתחבר לחוויה אישית שחווה הנמען בפועל. כך בסיפור הבא:

 לד? אין אתם אומ' שהקב'ה רואה את הנו :גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה אמ'

 אמ' לו הין. 

 והכת' "ויתעצב אל לבו"? 

 נולד לך בן זכר מימיך?  :אמ' לו

 אמ' לו הין. 

 ומה עשית?  :אמ' לו

 שמחתי ושימחתי את הכל.  :אמ' לו

                                                           
"ובבתי תיאטראות", שינוי המכניס פן של ביקורת על התרבות  וסנט פטרבורג נוסף כאן JTSבדפוס ובכ"י אוקספורד,  316

הרומית ומתח בינה לבין היהודית: התיאטראות, מרכזי התרבות הרומיים, נמנים בכפיפה אחת עם בתי כיסאות ובתי מרחצאות, 

לא בין רומאים והניגוד ביניהם לבין בתי כנסיות ובתי מדרשות מרמז כי אין מדובר כאן על ניגוד בין טפשים לחכמים א

 ויהודים.
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 ולא הייתה יודע שסופו למות?  :אמ' לו

 בשעת חדותה חדותה בשעת אבלה אבלה.  :אמ' לו

 (30, כ"י ותיקן שה כז פיסקה דבראשית רבה פר. )כך מעשה לפני הקב'ה :אמ' לו

רבי יהושע מזכיר לגוי חוויה אישית מלאת עוצמה שחווה כאשר נולד בנו, וממשיל את תחושותיו באותו 

רגע לתחושותיו של האל בזמן הבריאה. מבחינה דידקטית, חיבור רגשי של התלמיד אל הנלמד משפר את 

לדת בנו, ממשיך שושלתו )שהרי רבי יהושע קליטת החומר, ואיזה רגע מרגש יותר עבור אדם מאשר הו

מדגיש שמדובר ב"בן זכר"(?  כאשר רבי יהושע מזמין את הגוי להיזכר בשמחתו ביום הולדת בנו הוא 

מפעיל אצלו חווייה רגשית חזקה. הוא נזכר בשמחתו הפרטית ובחגיגות שאירגן לציון המאורע )"שימחתי 

גיה. שאלתו הבאה של רבי יהושע, "ולא היית יודע שסופו אחרים"(, ואפשר לדמיין אותו מחייך בנוסטל

למות?", יוצרת ניגוד חד מנחיתה את הגוי באחת מזכרונותיו הנוסטלגיים אל הפחד והצער, במחשבה על 

מותו הידוע מראש של הבן. הטלטלה הרגשית שחווה הגוי מחדדת את כושר הלמידה. ודוק, החיבור הרגשי 

פונה לכל אדם, לשומעים או לקוראים, אלא דווקא לגוי בן שיחו, חיזוק נוסף  אליו מכוון רבי יהושע אינו

 לטענה כי קהל היעד של הדברים הינו הגוי עצמו, אליו מתאים רבי יהושע את הדברים.

, לעיתים מייצרים נוכריבהעדר חוויה אישית מתאימה שיכולה לשמש כבסיס למשל בתשובה לשאלת ה

, בה ישתמשו כמשל. כך עושה רבי יהושע בן חנניה בסיפור הבא רינוכחכמים התנסות אישית של ה

 (:60)בראשית רבה פרשה י פסקה ג, כ"י ותיקן 

  ?כאיצד ברא הק' את עולמו

 ואחת שלשלג. ופתכן זה בזה. מהן נברא העו'.  א' ר' יוח'. נטל הק' שתי פקעיות. אחת שלאש

 לארבע רוחות השמי'.  ר' חני' א'. ארבע

 רוחות השמי'. ואחת למעלן ואחת למטן. חני' א'. שש. ארבע לארבער' חמא בר' 

 עולמו.  אדרינוס שחוק עצמות שאליה לר' יהושע בן חנניה. כיצד ברא הק' את

 כההיא דא' ר' חמא בר' חני'.  :א' ליה

 ? א' לו. איפשר כן

 א' לו. פשוט ידיו למזר' ולמערב לצפון ולדרום.  ,הכניסו לתוך בית קטן

 ך מעשה לפני הק'.לו. כ א'
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אדריאנוס שואל שאלה זהה לשאלת המובאת במדרש. רבי יהושע עונה לו את אחת התשובות המוצעות, אך 

אדריאנוס מביע ספק בהיתכנות ההצעה. כדי לשכנעו, מארגן רבי יהושע תרגיל פיזי: מכניס את אדריאנוס 

נסה בתרגיל, מבאר רבי יהושע את לבית קטן ומזמינו לפשוט ידיו לכל הכיוונים. לאחר שאדריאנוס הת

 הנמשל. הפעלת הגוף כחלק מתהליך למידה משפרת אף היא את תוצאותיה. 

 

 מדרשי פסוקים .4.3.2
 

בסיפור שראינו לעיל, רבי אינו מסתפק בהבאת משל של חגר וסומא כתגובה לשאלתו של אנטונינוס. אחרי 

על הפסוק מתהלים. מדרש דומה, המשל והנמשל, הוא חש צורך גם להוכיח את דבריו באמצעות מדרש 

המשתמש באותו פסוק אך אינו במסגרת דיאלוג, מובא גם במדרש תנאים )לב א(. אילו נשאלה השאלה 

מפיו של חכם אחר, אולי היה רבי מסתפק במדרש הפסוק בלבד, ולא נדרש למשל שהקדימו. השימוש במשל 

 יותר מיושבי בית המדרש.  מדגיש את אחרותו של אנטונינוס, שנזקק להסברים קונקרטיים

להימסר גם לאחד מעמיתיהם החכמים.  הם תשובה שיכולה הייתנוכריאך לעיתים עונים חכמים לבני שיחם ה

בדוגמה הבאה )קהלת רבה ג כא( מביא המדרש ברייתא על פסוק מקהלת, ומיד לאחריו מובא סיפור על 

 ד למדרש:דיאלוג בו נראה כי רבי יוסי עונה למטרונה תשובה דומה מא

"ומי יודע רוח בני האדם". תני. אחת נשמתן של צדיקים ואחת נשמתן של רשעים כלן עולות 

ונשמותן של רשעים מטרפות בארץ. הוא  ,למרום. אלא שנשמתן של צדיקים נתונות באוצר

"והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים". יכול אף של רשעים  :שאמרה אביגיל לדוד ברוח הקדש

 "נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע".  :ת'ל ?כן

מהו דין דכת' "ומי יודע רוח בני האדם העולה  :מטרונא אחת שאלה לר' יוסי בן חלפתא. אמרה לו

 היא למעלה". 

אלו נשמותיהן של צדיקים שנתונות באוצר. שכן אביגיל אמרה לדוד ברוח הקדש "והיתה  :אמ' לה

 ת'ל "ואת נפש אויביך יקלענה".  ?של רשעיםאדני צרורה בצרור החיים". יכול אף  נפש

 ומהו דין דכתו' "ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ".  :אמ' ליה

 אמ' לה. אלו נשמותיהן של רשעים שיורדות לגהינם. שנ' "ביום רדתו שאולה".
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בסיפור זה המטרונה מקבלת מפי רבי יוסי את תשובת המדרש, ללא כל התאמות סגנוניות המתחשבות 

ת. שאלתה על משמעותו של פסוק נענית בשלושה מדרשי פסוקים, בסגנון בית מדרשי מובהק. נוכרייותה בה

ם נענים באופנים שאינם מקובלים בתוך בית המדרש, אך בשלושה נוכריבהמשך הפרק נראה סיפורים בהם ה

של עמיתיהם לשאלות  םם בדיוק כפי שהיו מתייחסינוכרילשאלות ה םעשר מן הסיפורים חכמים מתייחסי

 החכמים היהודים, ועונים במתודה זהה.

 

 דיאלוג סוקרטי .4.3.3
 

צורה של דיאלוגים  ותם לובשנוכריכפי שהראתה לבנדז באריכות בספרה, חלק מהשיחות בין יהודים ו

ם דרך סדרה של שאלות כדי לעמת אותם עם סתירה בין נוכריסוקרטיים, בהם מובילים חכמים את ה

בו הדיון הופך שזה מתרגם את השאלות שברומו של עולם למישור ארצי יותר, הנחותיהם. אמצעי דידקטי 

השאלות קצרות ומובנות לשני הצדדים, מבוססות על הניסיון האישי של בני השיח,  317פשוט וידידותי.

יתרונו הדידקטי של הדיאלוג הסוקרטי הוא גיוס של הלומד  318ומשתמשות לעיתים קרובות באנלוגיה.

בתהליך הלמידה, ובניית הידע על גבי תשתית של ידע הקיים כבר אצל הלומד. שימוש להשתתפות פעילה 

בשיטה זו דורש מן החכם "להיכנס לראשו" של השואל, לעמוד על הנחות היסוד שלו, ולתכנן מהלך מורכב 

 319בו ילכוד את בן שיחו בסתירה שלא יוכל להיחלץ ממנה. הנה אחת הדוגמאות שמביאה לבנדז:

אילין מיליא דאתון עבדין נראין כמן כשפים. מביאין  :א' ליה ,ל את רבן יוחנן בן זכייגוי אחד שא

פרה  שוחטין אותה ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה. ואחד מכם מטמא למת ומזין 

 עליו שתים שלש טיפים ואומרין לו. טהרתה. 

  ?לא נכנסה רוח תזזית באותו האיש מימיו :א' לו

 לאו.  :א' לו

  ?ולא ראיתה אחר שנכנסה בו רוח תזוית :אמ' לו

 הין.  :א' לו

                                                           
יש התופסים את מתודת הדיאלוג הסוקרטי כשיטה שמטרתה לגרום לבן השיח בושה, אשמה או מבוכה, ויתכן שמשום כך  317

שראו בשיחות אלו ביטוי של עוינות והשפלה כלפי הנוכרי. אך בהחלט ישנה אסכולה דומיננטית הכופרת בגישה זו, ראו  היו

 סוקרטית.למשל בוגוסיאן, פדגוגיה 
 .35-66לבנדז, תורה סוקרטית, עמ'  318
. כאן אני מראה את תחילת הסיפור, ראו 61-63, מתואר אצל לבנדז, שם, עמ' 151פסיקתא דרב כהנא ד, ז, כ"י אוקספורד  319

 להלן להמשכו.
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  ?ומה אתם עושין :א' לו

 מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרבצים עליה מים והיא בורחת.  :א' לו

ולא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר. כך הרוח הזה רוח טומאה היא דכת' "וגם את הנביאים  :א' לו

 ואת רוח הטומאה" וג'. 

הגוי שואל את ריב"ז כיצד יתכן שהיהודים מפעילים הליך הנראה כמעשה כשפים כדי לטהר מטומאת מת. 

ריב"ז עונה באמצעות דיאלוג סוקרטי שנועד להביא את הגוי להכרה בכך שטקסי כשפים קיימים גם בעולמו, 

ן נראה כי תלמידיו וכפי שהוא מקבל את קיומם שם, כך אל לו להתפלא על קיומם גם בעולם היהודי. להל

של ריב"ז יערערו על תשובתו זו וידרשו תשובה אחרת, אך בשלב זה די לנו להבחין כיצד ריב"ז פותח 

בדיאלוג סוקרטי עם הגוי, שואל אותו שאלות באמצעותן הוא מחלץ מבן שיחו את החוויה המקבילה לטקס 

 טקסים.בין ה הדמיון, ואז מעמת אותו עם נוכריהפרה האדומה מן העולם ה

אין הסכמה על ההגדרה של דיאלוג סוקרטי, אך אם נגדירו הגדרה מינימליסטית כבדיקה של טענה מסוימת 

( נוקטים 74מתוך  18נמצא שכרבע מן הסיפורים ) 320 דרך סדרה של שאלות ותשובות אותה מוביל החכם,

 ית והתלמוד הבבלי. ישראל-בשיטה זו, והם מחולקים פחות או יותר באופן שווה על פני הספרות הארץ

 

 הדגמות .4.3.4
 

ם כדי שישמשו כמשלים, כמו בסיפור נוכריכבר ראינו לעיל כיצד חכמים מייצרים התנסויות פיזיות עבור ה

על רבי יהושע שהכניס את אדריאנוס לחדר קטן ובקש שיפשוט זרועותיו כדי לדמות את בריאת העולם. 

 את שביקש החכם להוכיח: לעיתים ההתנסויות הללו עומדות בפני עצמן ומאשררות

מאיכן הקב'ה מחדש את האדם לעתיד : אדריינוס שחוק עצמות שאל לר' יהושע בן חנניה אמ' לו

  ?לבוא

  .מלוז שיזרה :אמ' לו

  ?מהן את מודע לי :אמ' לו

  .איייתתה לידיי אנא מודע לך :אמ' ליה

                                                           
 . 37-38שם, עמ'  320
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חים ולא נטחן, נתנו על הסדן השליכה באור ולא נשרף, נתנו במים ולא נמחה, טחנו ברי ,אייתה ליה

בראשית רבה פרשה כח פיסקה ג, ) והכה עליו בפטיש נחלק הסדן ונבקע הפטיש והוא לא חסר.

 (ויקרא רבה פרשה יח פיסקה א, קהלת רבה פרשה יב פסוק ה פיסקה אומקבילות ב

סנו של לוז רבי יהושע בן חנניה מגייס את אדריאנוס כדי לספק את החומר לניסוי שנועד לבדוק את חו

השידרה, וכך מבטיח מידה נוספת של מעורבות בניסוי העומד להתרחש. הניסוי מתקדם בשלבים בהם מדגים 

. יסודות השידרהרבי יהושע לאדריאנוס כיצד כל השיטות המקובלות למחות דבר מה אינן מועילות ללוז 

 מגויסיםים לו. חושיו של אדריאנוס טבעיים כאש ומים אינם מכלים אותו, וגם כלים מעשי ידי אדם אינם יכול

להעצמת רושמו של הניסוי באמצעות ריח האש וצלילי הפטיש, והמחזה מסתיים באופן דרמטי בשבירת 

הכלים. הממד הפיזי המודגש בסיפור יוצר ניגוד בולט להוויית בית המדרש שכולה מילים, ומרמז על טיבו 

 של אדריאנוס, הנטוע בחומר.

ת אותן מניתי עד כה משמשות בידי חכמים שונים, שיטת ההדגמה מאפיינת במיוחד בעוד השיטות האחרו

שיחות עם אדריאנוס, המככב בתשעה מתוך אחד עשר הסיפורים בהם נעזר החכם בהדגמות להוכחת 

בתשע מתוך שלוש עשרה השיחות עמו משתמש החכם בשיטת ההדגמה. נראה שאדריאנוס  321טענותיו.

ת המופגנת כלפיו בסיפורים שהראיתי לעיל, אלא גם בהצגתו כזקוק להדגמות יוצא דופן לא רק בעוינו

 פיזיות כדי לבוא על סיפוקו האינטלקטואלי.

 

 ולתלמידים נוכריתשובות שונות ל .4.3.5
 

, ודורשים ממנו תשובה אחרת. בסיפור נוכריבמספר מקרים מסופר על תלמידי החכם העדים לשיחתו עם ה

 ב"ז על הפרה האדומה, נמשך הסיפור כך: שראינו לעיל, בו שואל גוי את רי

  ?בקנה. לנו מה אתה משיב 322יתהדחר'. לזה  :וכיון שיצא אמרו לו תלמידיו

חוקם  ,לא המת מטמא ולא המים מטהרים אלא גזירתו של הקב'ה הוא. א' הקב'ה ,חייכם :א' להם

  ואין אתה רשאי לעבור על גזירתי. "זאת חוקת התורה". ,גזירה גזרתי ,חקקתי

                                                           
 כלולים בספירה גם את הסיפורים שניתחתי לעיל. 321
סתבר יותר, וכך גם ביתר בכ"י אוקספורד כתוב "ראיתה", אך מנדלבוים החליף ב"דחיתה" על פי שאר כתבי היד וכך מ 322

 הסיפורים מסוג זה.
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משמעות הביטוי "לזה דחית בקנה" המופיעה בסיפורים אלה, אינה ברורה. הפירוש המקובל רואה בו ביטוי 

אך יש גם הצעות אחרות: עמרם טרופר מציע כי  323,נוכרילזלזול של התלמידים בתשובה שנתן מורם ל

)והקנה הוא  ם הבאים מתרבות של כתבנוכרימדובר באבחנה שהתלמידים עושים, בין תשובות המתאימות ל

ג'ני לבנדז מפרשת כי  324;קולמוס הכתיבה( לתשובות המתאימות לעולם בית המדרש, עולם של על פה

 325את התשובה בלא שיצטרך להתייגע בלימוד. נוכרימדובר בתלונה של התלמידים על כך שהחכם מגיש ל

פוסלים את התשובה  מן המקובל: התלמידים אינם באופן שונהשתי ההצעות מאפשרות לקרוא את הסיפורים 

ומזלזלים בה, אלא מבקשים תשובה המותאמת להם, או מוחים על ההתיחסות המועדפת  נוכרישנתן החכם ל

 . נוכרישהחכם מעניק ל

התשובה שמשיב ריב"ז לתלמידים שונה מתשובתו לגוי. זוהי תשובה שלא יכלה להתקבל על ידי השואל 

תו של האל, ולכן אין פלא שריב"ז משיב לו תשובה אחרת. הנוכרי, מאחר שהוא לא קיבל על עצמו את סמכו

, נוכריחמישה סיפורים כאלה, בהם תלמידי החכם מבקשים ומקבלים תשובה אחרת מהתשובה שניתנה ל

ישראלית. הם מתארים חכמים המסוגלים להתאים את תשובותיהם לקהל השומעים. -נמצאים בספרות הארץ

ואלים שונות מאלו המתקיימות בתוך בית המדרש, הם מחפשים את ם השנוכריביודעם שהנחות היסוד של ה

 ם, ועונים תשובה שתתקבל על דעתם. נוכריהמכנה המשותף האנושי ביניהם לבין שואליהם ה

ם מתעניינים, מענה נוכריהופעתם של סיפורים אלה מדגישה את החשיבות המיוחסת למענה משכנע ל

ף. החכמים יכלו לענות תוך הדגשת הפער בין הנחות היסוד המשאיר פתח להמשך הידברות על בסיס משות

ם. ריב"ז יכול היה להקדים ולומר לגוי: אנחנו היהודים מקבלים על עצמנו ללא עוררין נוכרישלהם ושל ה

ואז יכול היה להשיב תשובה  –את סמכותו של האל, ונכונים לעשות כמצוותו גם אם הדבר נראה לנו מוזר 

, בלא נוכריעם תמונת העולם של ה תים. אך הסיפור שם בפיו תשובה המתיישבזהה לזו שנתן לתלמיד

, על פני נוכריהדגשת ההבדלים ביניהם. הסיפור מתאר חכם המעדיף תשובה שתתקבל כהגיונית על ידי ה

תשובה שתכוון לפרשנות היהודית המקובלת של העניין. כל הסיפורים מסוג זה אף מדגישים כי השיחה עם 

יצא. כתוצאה מכך, התלמידים והחכם אמנם מודעים לפער בין הנחות  נוכרימתנהלת לאחר שההתלמידים 

 , אך הוא עצמו אינו מודע לכך. נוכריהיסוד שלהם לבין אלו של ה

                                                           
 לרשימה של המפרשים כך. 21הערה  17ראו טרופר, דחית בקנה, עמ'  323
 להצעתו, הנסמכת על סקירה מפורטת של כל המקורות הרלבנטיים במאמר כולו. 30-31שם, עמ'  324
 .107-119לבנדז, תורה סוקרטית, עמ'  325
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שואל חכם, החכם משקיע מאמץ ויצירתיות ועונה  נוכריעד כה הראיתי כי ברוב המכריע של הסיפורים בהם 

ם משתמש החכם במתודות המקובלות בתוך בית המדרש, כמו משלים בצורה משכנעת. לעיתי נוכריל

יהודי ולנהל דיאלוג -ומדרשי פסוקים. לעיתים נצרך החכם לצאת מהתחום המקובל בתוך השיח הפנים

או להדגים עבורו את תשובותיו. לעיתים התשובות שעונה החכם אינן התשובות  נוכריסוקרטי עם השואל ה

לזה דחית בקנה, לנו מה אתה משיב", אך דווקא תופעה זו  –גימים סיפורי "רבי שיענה לתלמידיו, כפי שמד

 .נוכרימדגישה עד כמה הסיפורים מציגים את החשיבות של מתן מענה שיתקבל על אזני ה

 

 סיכום .4.4
 

המבט הסטטיסטי על עשרות הסיפורים בהם עוסק פרק זה המחיש עד כמה הם מייצגים תופעה רווחת 

ל פני רוב החיבורים המרכיבים את ספרות חז"ל בתקופה הנידונה. כפי שהראתה לגבי ומצויה, ופזורים ע

זו הראתה הסטטיסטיקה  כי רוב הסיפורים מופיעים בחיבורים מן  קבוצה-הקורפוס המלא, גם לגבי תת

התקופה האמוראית, אך מספרים על דמויות מן התקופה התנאית, מרחק כרונולוגי המאשש ביתר שאת את 

 לעסוק בסיפורים ממבט ספרותי ולא היסטורי. הבחירה

הסיפורים על רבי יהושע בן חנניה וקיסר מחד, ועל רבי ואנטונינוס מאידך, הציגו שני דגמים של מערכות 

האחת בפולמוסיות המופלגת המתבטאת בה, והשנייה בידידותיות והלמידה ההדדית.  –יחסים יוצאות דופן 

ניכרים בכך שהנוכרים משתמשים בפסוקים מקראיים אך קוראים אותם  כפי שהראיתי, סיפורים פולמוסיים

בשאלות או בקשות קנטרניות,  ;במכוון כך שיקטינו את דמות האל, בניגוד לפירושם המקובל בבית המדרש

בתגובה, החכם הנשאל מביא על השואלים השפלה,  ;השואל על האל נוכרישנועדו לבסס את עליונותו של ה

וכל זה מתנהל לעיניהם של קהל צופים המעצימים את תחושת ההשפלה. הסיפורים  ;חסרון כיס וסבל

ומוצא התאמה בין דבריו  נוכריהידידותיים, לעומת זאת, הראו מקרה ייחודי של חכם חשוב הלומד מן ה

 לבין פסוקים מקראיים. 

השואל את החכם  רינוכאך רוב הסיפורים אינם מבטאים עוינות או קירבה יתרה. הסיפור האופייני מתאר 

באופן מכבד  נוכריוחכם העונה לשאלת ה ;שאלה שאינה קנטרנית, המבטאת סקרנות, התעניינות או פליאה

ומשכנע, בהתבסס על הנחות יסוד ומתודות המתאימות לעולמו של השואל. חילופי הדברים אינם מתרחשים 

אוסף סיפורים זה מתאר שיחה בפומבי ולכן המשוחחים לא זקוקים להרשים איש. הדגם הדומיננטי ב



137 

 

ברוב הסיפורים  נוכריאינטלקטואלית בין שני מנהיגים, המתקיימת באווירה שוויונית ופתוחה. למרות שה

מת שזהו תפקידה(, מתמקדת השיחה בנושאים תאורטיים, הוא דמות פוליטית )קיסר/הגמון או דמות משוי

 ואין לה השלכות בעולם המעשה.

בו מטרת החכם היהודי להוכיח את צדקתו וכוחו, שתארים קרב בין נציגי העמים, הסיפורים הפולמוסיים מ

לעיני כל. קריאת סיפורים אלה מעניקה לקורא היהודי החי תחת עולו של  נוכרילנצח ולהשפיל את היריב ה

רגע של סיפוק וגאווה, בהזדהותו עם החכם נציגו המכה את השליט. אך בשאר הסיפורים,  נוכרי שלטון

השואל לאו דווקא כיריב שיש לנצחו, אלא כאדם מבחוץ  נוכריל םהמתייחסיהרוב, מתוארים חכמים  שהם

 המתעניין בעולמם.

אני מציעה את האפשרות שסיפורים אלה ממשיכים את האסכולה שעל קיומה בספרות התנאית הצביע מנחם 

אל סיפורי המפגש  326".על פיה "חכמת ישראל נועדה לכל האנושות והיא היא תמצית החכמהשהירשמן, 

ובעוד בסיפורים מן המקורות הבודדים בספרות התנאית הצטרפו עשרות סיפורים במקורות האמוראים, 

התנאיים המתדיינים היהודים משוייכים לבית הנשיא, בסיפורים מן המקורות האמוראיים מככבים חכמים 

דה מסוימת בתורת ישראל )עד כדי ם חשובים מצויים במינוכריבה שהסיפורים מדמיינים מציאות רבים. 

יכולת לצטט פסוקים או להבינם כאשר הם מצוטטים מפי חכמים(, ומתעניינים בה עד כדי כך שהם טורחים 

לבקש בקרב חכמי ישראל מי שיענה על תהיותיהם. הסיפורים גם מציגים את הדרך הראויה להגיב לפניות 

ם כדי להשיב להם תשובות שתספקנה את נוכריד של הכאלו, ודרך זו כרוכה במאמץ להבין את הנחות היסו

 סקרנותם, ותשמרנה את האפשרות להמשך השיחה.

  

                                                           
 .164הירשמן, תורה לכל, עמ'  326
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 קידוש השםמרטיריון ו .5
 

ישראל  כאשרסותרים זה את זה: המובן המרטירולוגי, מסוימת מובנים שבמידה  " שניקידוש השם"מושג ל

התנהגות המעוררת התפעלות הם מקדשים את השם ב כאשר ,ההשניימקדשים את השם במותם, והדרך 

כאשר  327לשימוש במונח הזהה בשני המובנים יש יסודות כבר בספרות התנאית, ם העדים לכך.נוכריבקרב ה

המשותף לשתי התופעות השונות כל כך הוא ההזדמנות הנקרית בידי היהודים להתנהגות מעל ומעבר 

 ל האל יתקדש בקרבם. ם ועשויה להשפיע אליהם כך ששמו שנוכרילמצופה, הנעשית לעיני 

בפרק זה אעסוק בסיפורים על שיחות המתרחשות במצבים של קידוש השם משני הסוגים, ואתמקד בעיקר 

. אפתח ואראה כמה סיפורי קידוש השם מן הסוג הראשון, נוכריבהשפעה של מעשה קידוש השם על הצופה ה

ש השם אינה מותירה רושם על תודעתו בהם נכונותו של היהודי להסתכן ואף למות על קידושהמרטירולוגי, 

בהם יהודים מתנהגים באופן מוסרי שכמה סיפורים מן הסוג השני,  בהצגת אסייםהעד למעשה.  נוכרישל ה

 העדים למעשה על התפעלותם, וקידוש השם מתממש בפועל.ם נוכריהלעילא,  ודווקא בהם מצהירים 

בתרבות הסובבת אותם, א הייתה תופעה מוכרת בתקופות שקדמו לחז"ל, והילמרטירולוגיה שורשים כבר 

בה שהמרטירולוגיה היהודית התפתחה בשיח עם הנצרות,  328הן באימפריה הרומית והן באימפריה הססנית.

ובהתאם לכך אשווה להלן את סיפורי קידוש השם בספרות  329תופסים הקדושים המעונים מקום מרכזי,

כרי המענה והורג את המרטיר, ועל ההשפעה ותו של הנחז"ל לסיפורים נוצריים מקבילים, בדגש על דמו

 שיש למעשה קידוש השם עליו ועל חבריו הצופים.  

                                                           
( מציין שאין למונח "קידוש השם" הגדרה במקורות התלמודיים, אך מביא כמה דוגמאות 510ך )קידוש השם, עמ' אורב 327

(. בימינו הפך המובן המרטירולוגי של המונח לעיקר, אך לדברי ספראי 512-511לשימוש במונח בשתי משמעויותיו )עמ' 

ם קשורים כלל במרטיריון", ורג'ק )למות עבור החוק, עמ' ( "משמש המושג לעניינים שונים שאינ30-29)קידוש השם, עמ' 

". גולדין מנתח את שני מרטיריון( עמדה על המחסור המסוים בטרמינולוגיה עברית המקבילה למונחים "מרטיר" ו"103-102

אהבוך, בו הוא מנתח את קידוש השם בחיים )עלמות שספרו מתמקד במרטירולוגיה, אך כולל גם פרק  –המובנים של המונח 

(. שטרנברג )קידוש השם( עקבה אחר השינויים שחלו במושג "קידוש השם" ומקבילו "חילול השם" מן המקרא 278-269עמ' 

, ולחשיבות שהתחדשה בתקופה התנאית על העברת האחריות לקידוש השם מהקב"ה עצמו אל ישראל מדהלספרות התנאים, וע

 לתפקיד הנוכרים הצופים במעשה.
קדומים של מושג קידוש השם בתרבות היהודית ראו רג'ק, למות עבור החוק. על מרטירולוגיה באימפריה על השורשים ה 328

 הרומית ראו ברטון, כבוד וקדושה. למרטירולוגיה בהקשר הססני ראו למשל ברוק, מרטירים פרסים.
צרים העסיקה חוקרים רבים: ראו ליברמן )מוסדות משפטיים(. שאלת המרטירולוגיה כשדה של התגוששות בין יהודים ונו 329

( מזהה מתח מרטירי אצל היהודים במאה השניה והשלישית כתגובה לחשיבות הנושא אצל 278גולדין )עלמות אהבוך, עמ' 

( רואה בסיפורים 92, 84הנוצרים, וכחלק מתחרות על תפקיד "הדת הנבחרת". גם שפקרו )מרטירים יהודים , עמ' 

ציה לעיסוק הנוצרי בנושא, אך מציע שנכתבו כדי לבסס את מנהיגות קבוצת החכמים על המרטירולוגיים בספרות חז"ל ריאק

פני הכהנים. לעומתם טוען בויארין )למות( שהופעתם של סיפורים כאלו בספרות חז"ל מלמדת כי נושא המרטירולוגיה העסיק 

למוד מן הסיפורים על הריאליה ששררה את חז"ל, בתקופה שבה עדיין לא נפרדו דרכיהן של היהדות והנצרות. לדעתו אין ל

 נוצרי.-בארץ ישראל בתקופת גזירות אדריאנוס, אלא על עיסוק במוטיב של קידוש השם המשותף לעולם היודיאו
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סיפורים אלה מופיעים בהקשרים של גזירת שמד שגזר השלטון כנגד ישראל. אין מדובר על גזירה שלטונית 

ת. סיפורים בודדים רגילה, שרירותית ככל שתהא, אלא בגזירה האוסרת על ישראל לקיים מצווה או מצוו

בספרות חז"ל מספרים על אנשים שבוחרים להמשיך ולקיים את המצווה האסורה, לעיתים אפילו באופן 

פומבי ומתריס. בכמה מסיפורים אלה ניצל היהודי תוך שימוש בתחבולות, אך ישנם גם מקרים ספורים 

 ומפורסמים שבהם היהודי נהרג על קידוש השם.

פעת קידוש השם תופסת בתודעה, מספרם של סיפורים אלה בספרות חז"ל קטן יחסית למקום המרכזי שתו

 332בני מרים בת תנחום, 331רבי חנינא בן תרדיון, 330ישראלית  נזכרים רבי עקיבא,-למדי. בספרות הארץ

שכולם מתו על קידוש השם. בתלמוד הבבלי ישנן מקבילות לסיפורי רבי עקיבא, רבי  333פפוס ולוליאנוס,

ואלעזר בן  334ון ובני מרים בת תנחום, אך מופיעים גם סיפוריהם של אלישע בעל כנפייםחנינא בן תרדי

 הנתפסים על קיום מצוות אסור אך חומקים מהוצאה להורג.  335פרטא,

התנהלו  האלשיחות בשדה המילולי.  נוכריבין יהודי ל מפגשבפרק "מפגשי פסגה" ניתחתי סיפורים שתיארו 

ברוב המכריע של סביב השקפות עולם. כפי שהראיתי,  נוכרייהודי ו סביב סוגיות אמוניות והפגישו

הסיפורים מצטיירים חכמים כשידם על העליונה מצד יכולתם לענות על השאלות שהנוכרים שואלים. 

ותיאר חכמים שידם  את המתח המשתקף בכמה מן הסיפוריםהעצים אף התלמוד הבבלי  פוריםסבמקרים 

ם לא רק באמצעות טיעונים משכנעים אלא גם בעזרת השפלה, נזק כלכלי, כאב נוכריגברה על בני שיחם ה

ים, הקרובים יותר לאלו ששררו בפועל או מחלה. אך בסיפורי המרטיריון מתוארים יחסי כוחות הפוכ

ראשית  –בתקופות הרלבנטיות. השלטונות אוחזים בכוח אבסולוטי ואינם מהססים להפעילו כלפי היהודים 

בגזירה האוסרת עליהם לקיים את מצוות דתם, ושנית בתפיסתם, חקירתם, שפיטתם והוצאתם להורג 

 .של אלו המתעלמים מן האיסור)לעיתים בעינויים( 

ובותיהם של היהודים מתחלקות לשני סוגים: אלו שבוחרים להמשיך במסלול ההתרסה עד הסוף המר תג

מעבירים את ההתגוששות למרחב האמוני. כך ילדיה של מרים בת תנחום מוצאים להורג בזה אחר זה, אך 

                                                           
ירושלמי ברכות פרק ט דף יד טור ב /ה"ה, ומקבילה זהה למעט שינויים זעירים בירושלמי סוטה פרק ה דף כ טור ג /ה"ה.  330

 הלן.ראו ניתוח מפורט ל
 ספרי דברים פרשת האזינו פיסקה שז ומקבילה בבבלי עבודה זרה יז ע"ב. 331
באיכה רבה פרשה א פיסקה מז ומקבילה בבבלי גיטין נז ע"ב שם נקראת סתם האישה. הסיפור מופיע כבר בספר מקבים ב'  332

 (.73-69ו( ובאופן נרחב בספר מקבים ד. ראו שפקרו )מרטירים יהודים, עמ' -)ז, א
לתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא פסוק יג, ספרא אמור פרשה ח תחילת פרק ט, קהלת רבה פרשה ג פסוק יז פיסקה מכי 333

 א, בבלי תענית יח ע"ב.
 בבלי שבת מט ע"א, בבלי שבת קל ע"א. 334
 בבלי עבודה זרה יז ע"ב. 335



143 

 

מהם  בטרם יומתו כל אחד מהם מנהל דו שיח עם נציג השלטון המצווה עליו להשתחוות לצלם, וכל אחד

מסרב ומצטט פסוק המבטא קבלת עול מלכות שמיים. השלטון אמנם יוצא כשידו על העליונה במישור הפיזי, 

בהורגו את כל הבנים, אך הבנים מנצחים במישור האמוני כאשר הם בוחרים בעיניים פקוחות לקדש את 

  .ופוסשל רבי עקיבא בידי טורנוסר מותואת הסיפור על  להלן נראה נוספתכדוגמה השם. 

בתגובה מסוג אחר, מתחמקים היהודים מגזר הדין ומפגינים את עליונותם בתחום התכסיסנות ומעשי הניסים. 

הם מתחזים, מלהטטים במילים, ונעזרים בסיוע מן השמיים כדי להימלט מן העונש הצפוי להם. סיפורים 

צד היהודי מצליח לשרוד, למרות כאלה אולי אינם יכולים להוות מופת של מרטירולוגיה, אך הם מדגימים כי

הניסים שנעשים להם מהווים אות לתמיכה אלוהית. סיפור כזה  -זאת ועוד  336חולשתו לעומת השלטון.

 שננתח הוא הסיפור על אלישע בעל כנפיים, המופיע פעמיים בתלמוד הבבלי. 

ספרות חז"ל בעבר. חלקם ניסו לבדוק מה אפשר לומר על גישת סיפורים אלו עסקו בחוקרים רבים 

לגזירות  חכמיםלהתנהגות הנאותה בימי גזירות שמד: יעקב בלידשטיין בודק את תגובותיהם של שלושה 

השמד, ומראה כיצד כל אחד מהם נוהג אחרת: רבי חנינא בן תרדיון ממשיך ללמד תורה ומקבל את דינו 

אך גם נלחם ברומאים,  רבי אליעזר בן פרטא מלמד תורה, ;)בדומה לרבי עקיבא בסיפור שנראה להלן(

ורבי יוסי בן קיסמא מעדיף להיכנע לרומאים כדי לשרוד.  ;ומתחמק מדינם בתחבולות הנתמכות בסיוע אלוהי

לעומתו,  337לדעת בלידשטיין, המספר אינו מציג העדפה כלשהי לבחירה מסוימת מבין האפשרויות המוצגות.

, אך ת בספרות חז"ל להתמודד עם גזירות שמדשיטה מועדפ שמואל שפקרו ודניאל שוורץ טוענים כי ישנה

 חלוקים מהי: הראשון טוען שניכרת העדפה לתכסיסנות והתחמקות מקידוש השם, בעוד שלדעת השני

   338.חכמים רואים במוות על קידוש השם חובה, וכן מעשה של אהבת האל

אלימלך אורבך משרטט אפרים  .פרספקטיבה היסטורית רחבהחוקרים אחדים בחנו את סוגיית קידוש השם ב

תמונה ראשונית של התופעה מהופעותיה הראשונות בספרות חז"ל. הוא עומד על כך שבמקורות אלה אין 

הגדרה למושג "קידוש השם", ותיאוריו כוללים הן את המובן המרטירי והן את ההתנהגות המופתית 

                                                           
ודי הוא התכסיסן. כאשר הרומאי יש לשים לב שהתחמקות באמצעות תעלולים ותכסיסים נתפסת כלגיטימית כל עוד היה 336

מציע תכסיס שנועד לאפשר ליהודי "לרדת מן העץ", הוא מסרב בבוז ומתעקש למות. ראו כהן )טבעת(, המשווה את "תכסיס 

הטבעת" בסיפור מרים בת תנחום ושבעת בניה )טבעת שמשליך הקיסר לבנה הצעיר של מרים כדי שיתכופף להרימה, וייראה 

( הקורא את 151ראו גם בויארין )תעלולנים, עמ'  לסיפורים דומים בספר מקבים ובתרבות היוונית. כך כמשתחווה לקיסר(

 מקרי ההתחמקות באמצעות תעלולנות כסוג של "תסריט נסתר", אליבא דסקוט )שליטה(.
 בלידשטיין, שלוש גישות. 337
 שוורץ, מרטיריון. ;שפקרו, מרטירים יהודים 338
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ולדין מתמקד באירועי שמחה ג 339המקדשת את שם האל מתוך התפעלותם של הצופים על מעשי עובדיו.

קידוש השם של יהודים בקהילות אירופה בתקופת מסעות הצלב, וחוזר אחורה לשורשי התופעה מתקופת 

המקרא ודרך סיפור רבי עקיבא. לטענתו, המתח המרטירי מתגבר כאשר מורגשת תחרות עם בני דת אחרת 

ל התפרצות מרטירית מתפתחת )הנצרות( המוכנים אף הם להקריב את חייהם למען אמונתם, אך לאחר כ

חבצלת לורברבוים מציגה פרוייקט דומה, תוך התמקדות  340תאולוגיה המגבילה ומצמצמת את התופעה.

בסיפור קידוש השם של רבי עקיבא ובתפקיד שמילא לאורך הדורות ועד ימינו. היא מנתחת כיצד נבנתה 

ם שנעשו בין דמותו לדמויותיהם של משה דמותו של רבי עקיבא כגיבור עממי וכמנהיג, ועומדת על הקישורי

  341רבנו ואליהו הנביא ודרכם לגאולת העם.

נחמה ורבין פורשת קשת רחבה של עמדות נפשיות של הבוחר למות על קידוש השם, אך אינה מתייחסת 

למעשה, אף אחד מהחוקרים שמניתי לעיל לא  342כלל לעמדת המענה או ליחסו של המקדש את השם אליו.

אחת המטרות המרכזיות של הרי  –בתו של המענה לנעשה, למרות החשיבות שיש לייחס לה התמקד בתגו

בניתוח להלן אבחן את השיחות המתנהלות  343ם.נוכריעל הצופים ההיא השפעה מעשי קידוש השם לכאורה 

 בעיצוב דמויות –בין היהודים המקדשים את השם לבין הרומאים הלוכדים, מענים או מוציאים אותם להורג 

בסיפור והשיחה עמהם תורמים לעיצוב האתוס  של הרומאים המשוחחים וביחס ביניהם. אטען שנוכחותם

 של קידוש השם, ואבחן מהו תפקידם של הרומאים בסיפורים.

 

 מותו של רבי עקיבא .5.1
 

קידוש השם מכיוון שהוא אולי הידוע שבסיפורים מסוג  קבוצת סיפוריסיפור זה נבחר כאחד המייצגים של 

לטענת בויארין, קריאה בסיפור מאפשרת לנו הצצה לתהליך ההבניה של המרטירולוגיה היהודית, אשר זה. 

הוא מופיע בשני התלמודים, כאשר הגרסה בתלמוד הירושלמי  344רבי עקיבא הוא גיבורה הקלאסי.

                                                           
 , קידוש השם.אורבך 339
 .278ן, עלמות אהבוך, עמ' גולדי 340
 לורברבוים, רבי עקיבא. 341
 ורבין, עזה כמוות.  342
ו אחד המאפיינים שמציין אלכסנדר רופא לסיפור מרטירולוגי הוא שדבקות המאמינים מרשימה את הכופרים המודים בכוח 343

 122-121, 113וש השם, עמ' (. וראו גם שטרנברג )קיד167-166)סיפורי הנביאים, עמ'  של האל שאת שמו קידשו המאמינים

 ועוד(. 
 .106-109בויארין, למות, עמ'  344
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והסוגיה בבבלי מפתחת את סיפור הרקע, את המאורעות  345מצומצמת ומזוקקת לרגעי המוות בלבד,

לים להוצאה להורג, ולאחריו את תגובת המלאכים ובת הקול. ההשוואה הצמודה בין שני הסיפורים המובי

 ישראלי.-מניבה תובנות לגבי מקומו של טורנוסרופוס בסיפור הארץ

 

 הסיפור בירושלמי .5.1.1
 

אך  347כאמור, לסיפור מקבילה בתלמוד הבבלי, 346אביא את הסיפור מן התלמוד הירושלמי במסכת ברכות.

ה אינה מתנהלת בין רבי עקיבא לבין טורנוסרופוס, אלא בינו לבין תלמידיו. בהמשך הניתוח של שם השיח

הסוגיה אתעכב על ההשוואה בין הסוגיה בבבלי לזו שלפנינו ,כדי לבדוק כיצד משתנה השיחה כאשר בני 

 השיח יהודים.

 

 תרגום  מקור 

ר' עקיבה הוה קיים מיתדין קומי טונוסרופוס  1

 ענתה דקרית שמעהרשע ואתת 

לפני טורנוסרופוס  348רבי עקיבא היה בדין

 הרשע ובא זמן קריאת שמע

 קרא קריאת שמע וצחק. .שרי קרי קרית שמע וגחך 2

                                                           
(( טוען שהסיפור המקורי בתלמוד הירושלמי אינו מסתיים במוות, ולכן אי אפשר 311-318פנחס מנדל )רבי עקיבא, עמ'  345

מאוחרת בהשפעת לקרוא לו סיפור של קידוש השם. לטענתו המשפט האחרון המספר על מותו של רבי עקיבא הינו תוספת 

מרטירולוגיות נוצריות, וזאת הוא מוכיח בהצביעו על כך שאינו מופיע במקבילה בירושלמי מסכת סוטה, והוא מנוסח בעברית 

ישראלית הינו עוד אחד מן הסיפורים המצויים בספרות -בעוד שאר הסיפור בארמית. על פי מנדל, סיפור זה בגרסתו הארץ

שהציע שהמילים ( 37)קידוש השם, עמ' טורנוסרופוס. איני מסכימה לטענה זו: ספראי חז"ל בהם רבי עקיבא מתנצח עם 

"והייתי מצטער ואומר אימתי יבואו שלושתם לידי" הן תוספת מאוחרת, יכול היה לנקוט באותה שיטה גם לגבי המשפט האחרון 

ת בפירוש את מותו של רבי עקיבא היא אך גם אם נניח שהשורה האחרונה המציינ מנימוקים דומים, אך בחר שלא לעשות כן.

תוספת מאוחרת, כיוונו של הסיפור ברור. השיוך לקבוצת הסיפורים על שיחות בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס אינו ממין העניין 

בשאר הסיפורים מתוארות שיחות על נושאים רעיוניים, ללא שום איזכור של משפט בו נידון הרב לפני הרומאי. בסיפורנו   -

סיטואציה מתוארת באופן מפורש כמתנהלת בהקשר משפטי, תוך שימוש בעינויים.  הוא מובא בסוגיה המשתלשלת מן ה

אפילו נוטל את נפשך", ולכן כאשר רבי עקיבא מבקש לאהוב בכל נפשו, הוא  –המשנה במסכת ברכות המפרשת "'בכל נפשך' 

 וש השם של רבי עקיבא נמצאת גם באיכה רבה ב, ד.יודע שנפשו תינטל. ולבסוף, מסורת המרמזת על מותו על קיד
 ברכות פרק ט דף יד טור ב /ה"ה, מכ"י ליידן.  346
 מסכת ברכות סא ע"ב. מקור זה לא נכנס לאוסף הסיפורים מכיוון שלא מתנהלת שם שיחה בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס. 347
. אם נפעיל משמעויות אלה כלפי rture, debatejudge, toמציע לשורש "דון" כמה משמעויות:( 141)עמ' סוקולוף   348

 – tortureשל רבי עקיבא;  משפטוכלומר השיחה מתנהלת במהלך  – judgeהסיפור שלנו, נפתחות האפשרויות הבאות: 

ואז מדובר בדיון סתמי. כפי שנראה להלן, אנו ננקוט במשמעות השניה,  – debate; או עינויוכלומר השיחה מתנהלת במהלך 

 ן ששאר המשמעויות רלבנטיות גם הן לענייננו.אך מוב
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אתה או מבעט   349אמר לו: זקן, או חרש אמ' ליה סבא אי חרש את אי מבעט בייסורין את 3

 אתה. 350ביסורים

 יפח רוחו של אותו האישאמר לו: ת אמ' ליה תיפח רוחיה דההוא גברא 4

 לא חרש אני ולא מבעט ביסורים אני לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין אנא 5

אלא כל יומיי קריתי פסוק זה והייתי מצטער ואו'  6

 351אימתי יבואו שלשתן לידי

אלא כל ימי קראתי פסוק זה והייתי מצטער 

 ואומר אימתי יבואו שלושתם לידי

לבבך ובכל נפשך ואהבת את י'י אלהיך בכל  7

 ובכל מאודך

ואהבת את י'י אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך "

 "ובכל מאודך

רחמתיה בכל לבי ורחמתיה בכל ממוני ובכל  8

 נפשי לא הוה בדיקה לי

אהבתיו בכל לבי ואהבתיו בכל ממוני ובכל 

 לי 352נפשי לא היה נבחן

וכדון דמטת בכל נפשי והגיעה זמן קרית שמע  9

 ולא אפלגא דעתי

ועכשיו שהגיע "בכל נפשי" והגיע זמן קריאת 

 דעתי 353שמע ולא נסתפקה

 לפי כך אני קורא וצוחק לפום כן אנא קרי וגחך 10

 לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו 354לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו 11

 

משנה מובא בעקבות ה הואבמסכת ברכות, הסיפור מופיע פעמיים בתלמוד הירושלמי, בנוסח כמעט זהה. 

המפרשת את הפסוק "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך", כאשר "בכל נפשך",  

מפרשת המשנה, משמעותו "אפילו נוטל את נפשך". הדיון התלמודי משתלשל לרשימה המונה שבעה סוגים 

עת "אין לך של עבודת אלוהים, כאשר האחרון הוא "פרוש מאהבה". דוגמה לכזה הוא אברהם, והגמרא קוב

                                                           
וכן  313אך מנדל )רבי עקיבא, עמ'  ."deaf" -צירה( -על פי אפשרות ניקוד אחת )צירה( מתרגם 108בויארין )למות, עמ'  349

 . לשתי האפשרויות יש על מה לסמוך”sorcerer“ -קמץ( -לפי אפשרות ניקוד שניה )קמץ( חולק עליו ומתרגם 90הערה  353

  (.216על פי סוקולוף )עמ' 
 ."you are contemptuous of suffering"( מתרגם 107סוקולוף )עמ'  350
( המילים "והייתי מצטער ואו' אימתי יבואו שלשתן לידי" הן תוספת מאוחרת. 37-38לדעת ספראי )קידוש השם, עמ'  351

נמצאות במקבילה במסכת סוטה בשני המקורות, וכן  כהוכחות לכך הוא מציין שהן מופיעות בדפוס ובכתב יד ליידן, אך אינן

בכ"י רומי לא במסכת ברכות ולא במסכת סוטה. יתר על כן, לדעתו רצף הסוגיה הגיוני יותר ללא מילים אלה, כאשר מיד לאחר 

( מסכים עמו, וכן גם בויארין 311-318"כל יומיי קריתי פסוק זה" מופיע הפסוק המדובר. פנחס מנדל )שם, עמ' 

(boyarin/-daniel-martyr-a-akiva-rabbi-was-mandels-paul-https://thetalmud.blog/2014/10/01/on אוחזר ,

2.7.2019.) 
 .tested – 86סוקולוף, עמ'  352
 .waver in doubt – 434, כהצעתו של סוקולוף, עמ' מלשון "ספק" 353
 לעיל. 330משפט זה נעדר במקבילה במסכת סוטה, וראו הערה  354

https://thetalmud.blog/2014/10/01/on-paul-mandels-was-rabbi-akiva-a-martyr-daniel-boyarin/
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חביב מכולם אלא פרוש אהבה כאברהם". אברהם עשה את יצר הרע שלו טוב, מספרת הגמרא, בעוד דוד 

לא הצליח לעשות כן. אחרי הדיון באברהם ובדוד, שני גיבורי תרבות גדולים, מובא הסיפור על רבי עקיבא 

 אולי כדי להעמידו בשורה אחת עמהם.  –

ובה דרשתו של רבי יהושע בן הורקנוס על איוב, שלדעתו  355על המשנהבמסכת סוטה מובא הסיפור בדיון 

וממשיכה כמו הסוגיה  –מאהבה ומיראה  –עבד את ה' מאהבה. הסוגיה מביאה שתי אפשרויות לעבודת ה' 

במסכת ברכות, עם שבעת הסוגים של עבודת האלוהים, דמותם של אברהם ודוד, ואז לסיפורנו. בשני 

ר מציג את טורנוסרופוס, המוציא את רבי עקיבא להורג, ככלי המאפשר לו לקיים המקרים הקשרו של הסיפו

 בגופו מצווה של אהבת ה', כפי שנראה להלן.

 

הסיפור מתנהל בעת משפטו והוצאתו להורג של רבי עקיבא על ידי טורנוסרופוס הרשע. בגרסת הירושלמי 

הנסיבות שהובילו לגזר דינו של רבי עקיבא המובאת כאן, בניגוד לגרסת הבבלי, איננו שומעים פרטים על 

ועל שיטת ההוצאה להורג, אך הסיפור מרמז כי השניים משוחחים ממש בעת שרבי עקיבא עובר עינויים: 

טורנורופוס מנסה להסביר את התנהגותו המוזרה של רבי עקיבא בכך שהוא "מבעט ביסורין", ומכאן שעד 

בין והשיחה המתנהלת  ;ת בדעתו של הצופה אפשרות כזוכה כבר עונה הרב במידה כזו שיכולה להעלו

 בפתאומיות בפריחת נשמתו של רבי עקיבא. הגיבורים נקטעת 

רבי עקיבא, במקום להיות ממוקד במעמד המחריד שיסתיים במותו, מתעלם מן המתרחש בשטח. הוא מכוון 

ולא עוד אלא שעושה זאת  לשעון אחר ומציאות אחרת, וכשמגיע זמן קריאת שמע הוא מקיים את המצווה,

טורנוסרופוס מתפלא על התנהגותו של רבי עקיבא, המבטאת ניתוק מן המציאות. הוא פונה  תוך כדי צחוק.

מי שאינו שומע, או  –אל רבי עקיבא בלשון "סבא", ושואל )מהות השאלה תלויה בפירוש המילה "חרש" 

ת(: האם התנהגותך המוזרה נובעת מחירשות, מי שיכול להטיל כישוף, ואני מציעה כאן את שתי האפשרויו

כך שאינך מבין מה קורה סביבך? לחילופין, האם אתה קוסם המסוגל להטיל כישוף שימנע ממך לחוש כאב? 

 356כיצד אתה מסוגל לזלזל כך ביסורים?

                                                           
 משנה סוטה פרק ה משנה ה. 355
אך  ,(”respect and concern“)( מפרש את שאלתו של טורנוסרופוס כהבעה של כבוד ודאגה 116בויארין )למות, עמ'  356

פירוש זה נראה דחוק ובוודאי לפי קריאתו את תיבת "חרש" כמי שאינו שומע: "חרש" בספרות חז"ל צמוד לרוב לשוטה 

ולקטן, שתי קטגוריות שאינן מושכות כבוד רב, ובתוספתא )בבא קמא ט י"ג( ישנה מחלוקת אם פוסקים לחרש פיצוי על בושת, 

השימוש בתואר זה כלפי רבי עקיבא נראה כביטוי של זלזול ולא של כבוד  כשלדעת תנא קמא אין צורך כי לחרש אין בושת.

 ודאגה. 
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ישנם מספר סיפורים בתלמוד הבבלי על רבי עקיבא הצוחק באופן שאינו הולם את הסיטואציה: כאשר הוא 

לך בדרך עם חבריו ושומע את קול המונה של רומי, כאשר עלה עם חבריו להר הבית וראו שועל היוצא הו

בכל המקרים,  357מבית קודש הקדשים, וכאשר ביקר עם חבריו את רבי אליעזר כששכב על ערש דווי.

יר הצחוק משמש כגירוי לשאלה של הסובבים אותו, שאלה המאפשרת לרבי עקיבא לשטוח את משנתו ולהא

את עיניהם של השואלים בזווית חדשה שממנה אפשר להתבונן במצב. גם בסיפורנו, צחוקו של רבי עקיבא 

נועד לגרות את שאלתו של טורנוסרופוס, וכך לאפשר לרבי עקיבא להסביר, להצהיר על כוונותיו ולהקצין 

 358את מגמת ההתרסה שבחר.

. הוא דוחה את שני ההסברים שמציע רבי עקיבא משיב בתוקפנות: "תיפח רוחו של אותו האיש"

טורנוסרופוס להתנהגותו, ומציע את ההסבר האמתי: המעמד הזה, שבעיני טורנוסרופוס הוא הנורא מכל 

עבור רבי עקיבא, הוא למעשה פסגת שאיפותיו, התגשמות חלום רב שנים. כל ימיו ייחל רבי עקיבא לרגע 

 –אחרי שכבר הגשים את שני האופנים הראשונים  ,השלים את האופן השלישי של אהבת האלשבו יוכל ל

אופן שבו מתגשם חלומו, בהיקרות ב ושמחהוא מצטט עבור טורנוסרופוס את הפסוק,  359בלבו ובממונו.

שלושה תנאים בעת ובעונה אחת: הגיעה הזדמנות למסור את הנפש, היא מזדמנת בעת קריאת שמע, ונפשו 

ההזדמנות שנפלה את  מצייןפלא שהוא קורא וצוחק, קורא ו של רבי עקיבא מוכנה ומזומנה להימסר. לא

  360בחלקו.

ובעודו צוחק ומסביר פרחה נשמתו, והוא מותיר את טורנוסרופוס נבוך ומתוסכל. הוא זמם לענות את רבי 

 יסה להפגין את שליטתו המוחלטת בחכם. הוא נאת שאיפתועקיבא, והנה מסתבר שדווקא אפשר לו לממש 

אל חירות שאין למעלה ממנה. הוא פועל בכלים הידועים לו, ורבי עקיבא מנסח מחדש  העקשן, וזה חומק

את המתרחש ומציג אותו כניצחון הרוח על החומר. הוא חש שרבי עקיבא נמצא בעמדת נחיתות בשדה 

משחק שבו הוא קובע את הכללים, והנה רבי עקיבא משנה את החוקים ומעביר את המשחק לשדה אחר 

                                                           
 מכות כ"ד ע"א, מכות כ"ד ע"ב, סנהדרין ק"א ע"א בהתאמה. 357
( רואה בצחוק כלי לעידוד החכמים הסובבים את רבי עקיבא, ולחיזוק אמונתם. אך 58לורברבוים )רבי עקיבא, עמ'  358

א מוזכרים יהודים הנוכחים במעמד ההוצאה להורג, ולכן נימוק זה אינו רלבנטי. דווקא בגרסת בסיפורנו, בגרסת הירושלמי, ל

 מוזכרים התלמידים, רבי עקיבא אינו צוחק. בהש ,הבבלי
 ( מובן של זה של מימוש אהבת האל בדרך של מוות על קידושו הוא חידוש של התקופה.95על פי בויארין )למות, עמ'  359
(, הטוען כי רבי עקיבא ניסה להימנע ממוות על קידוש השם, על פי תוספתא 98-99רטירים יהודים, עמ' )מ אך ראו שפקרו  360

 ברכות א, י"ג ובבלי פסחים קי"ב ע"א. 
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הוא  –בכמה תפקודים רבי עקיבא  אתקריאת שמע משמשת שבו הוא שולט ללא מצרים. בתכלית, שדה 

 דורש אותה, קורא אותה, ומממש אותה בהקרבתו.

 

 הסיפור בבבלי .5.1.2
 

הסיפור בבבלי מופיע כחלק מברייתא ארוכה המשתלשלת מדיון על הפסוק "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך 

אפילו  –ה מביאה מימרה של רבי עקיבא, המפרש: "בכל נפשך" ובכל נפשך ובכל מאדך" )דברים ו(. הסוגי

נוטל את נפשך. כאן מובאת הברייתא המתחילה בגזירת המלכות האוסרת ללמוד תורה, עוברת לשיחה בין 

פפוס בן יהודה לרבי עקיבא על התגובה הראויה לגזירה זו, וממשיכה להחלטתו של רבי עקיבא להמשיך 

, והנה ע"ב ברכות סאו. בנקודה זו מגיעים לסיפור המקביל לסיפורנו, בבבלי ללמוד, ואז ללכידתו ומאסר

 361שני הסיפורים זה מול זה:

  בבלי  הירושלמיתרגום  ירושלמי מקור

ר' עקיבה הוה קיים מיתדין 

קומי טונוסרופוס הרשע 

 ואתת ענתה דקרית שמע

לפני  רבי עקיבא היה בדין

טורנוסרופוס הרשע ובא זמן 

 קריאת שמע.

אמרו: כשהוציאו את ר' עקיב' 

 362.להריגה, זמן קרית שמע היה

והיה מכוין דעתו שיקבל עול   

 מלכות שמים באהבה.

  קרא קריאת שמע וצחק. .שרי קרי קרית שמע וגחך

אמ' ליה סבא אי חרש את אי 

 מבעט בייסורין את

אמר לו: סבא, או חרש אתה או 

 מבעט ביסורים אתה.

 עד כאן? אמרו לו תלמידיו: רבנו,

אמ' ליה תיפח רוחיה דההוא 

 גברא

 אמ' להם: אמר לו: תיפח רוחו של אותו האיש

                                                           
הנאמן יותר למקור אצל מנדל )רבי עקיבא(,  Variant A, המיצג את 366הגירסה המובאת כאן היא מכתב יד אוקספורד  361

ישנם שינויי  Heb b. 1/1ובקטע גניזה אוקספורד  95שניתן לראות בהערות הבאות, בכ"י מינכן  (. כפי330 'לדעתו )ראו עמ

הדומה  671(, אך שינויים אלה נעדרים מכ"י פריז Variant Bנוסח המקרבים את הגרסה לזו של הירושלמי )ומנדל קרא להם 

 לגרסתנו. 
 אן "והיו מסרקין/סורקין את בשרו מסרק של ברזל".נוסף כ Heb b. 1/1ובקטע גניזה אוקספורד  95בכ"י מינכן  362
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לא חרש אנא ולא מבעט 

 בייסורין אנא

לא חרש אני ולא מבעט ביסורים 

 אני

 

אלא כל יומיי קריתי פסוק זה 

והייתי מצטער ואו' אימתי 

 יבואו שלשתן לידי

אלא כל ימי קראתי פסוק זה והייתי 

ומר אימתי יבואו מצטער וא

 שלושתם לידי

כל ימי הייתי דורש את המקרא 

  363הזה

ואהבת את י'י אלהיך בכל 

לבבך ובכל נפשך ובכל 

 מאודך

ואהבת את י'י אלהיך בכל לבבך "

 "ובכל נפשך ובכל מאודך

"ואהבת את יי'י אלהיך בכל לבבך 

 - ובכל נפשך"

רחמתיה בכל לבי ורחמתיה 

בכל ממוני ובכל נפשי לא 

 בדיקה ליהוה 

אהבתיו בכל לבי ואהבתיו בכל 

 ממוני ובכל נפשי לא היה נבדק לי

 364אפי' נוטלין את נפשך. 

וכדון דמטת בכל נפשי 

והגיעה זמן קרית שמע ולא 

 אפלגא דעתי

ועכשיו שהגיע "בכל נפשי" והגיע 

 זמן קריאת שמע ולא נחלקה דעתי

 ועכשו שבא לידי לא אקימנו?

  כך אני קורא וצוחק לפי לפום כן אנא קרי וגחך

לא הספיק לומר עד שפרחה 

 נשמתו

אמרו: לא הספיק לגמור את הדבר  לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו

  עד שיצתה נשמתו ב"אחד".

 

תמקד באלו שיש להם משמעות לענייננו. כבר במצג של אדון בכל ההבדלים בין הסיפורים, אך אלא 

הבבלי. בירושלמי מדובר  גירסתנעדר מהרומאי  וסרופוס, אך הירושלמי רבי עקיבא בא לידון לפני טורנ

בהתנצחות אישית בין שתי הדמויות, כאשר טורנוסרופוס מיצג את הרומאים. אנשים נוספים שוודאי נכחו 

במעמד אינם מוזכרים כלל, כך שהזרקור מופנה לשני האישים המתעמתים בלבד. הבבלי כלל לא עוסק 

ת בין רבי עקיבא לתלמידיו. בירושלמי, רבי עקיבא קורא קריאת שמע וצוחק, בדמות הצורר, והשיחה מתנהל

                                                           
במקום "דורש את המקרא הזה" גורסים  Heb b. 1/1ובקטע גניזה אוקספורד  95, אך בכ"י מינכן 671כך גם בכ"י פריס  363

 "מצטער על מקרא/פסוק זה", יותר בדומה לירושלמי.
 מרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו", בדומה לירושלמי.נוסף כאן "א Heb b. 1/1ובקטע גניזה אוקספורד  95בכ"י מינכן  364
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בעוד בבבלי הוא מכוון לבו לקבל מלכות שמיים באהבה. ההבדל בין צחוק, פעולה מוחצנת, לבין כוונת 

הלב, פעולה פנימית, נובע אולי מהקהל הנוכח. כאשר צופה בו טורנוסרופוס, צחוקו של רבי עקיבא יכול 

פרש כהתרסה, כהוכחת ניצחונו הרוחני על אויבו. בפני התלמידים בגרסת הבבלי רבי עקיבא אינו גם להת

 צריך להפגין את אדישותו לכאב ולפחד. הניסיון שהוא עומד בו אינו מול האויב, אלא מול עצמו.

גבי השאלה שנשאל רבי עקיבא שונה גם היא. טורנוסרופוס פותח בתואר מזלזל, וההשערות שהוא מעלה ל

התנהגותו של רבי עקיבא מקטינות את דמותו, בין חרש לנכנע ליסורים עד אבדן שליטה עצמית. התלמידים 

בגרסת הבבלי, לעומת זאת, פותחים בתואר הכבוד "רבנו", ושאלתם אינה נובעת מתסכול וכעס, כמו אצל 

 365טורנוסרופוס, אלא מכאב ותמיהה על גורלו של רבם.

כל ימי קראתי פסוק זה והייתי מצטער ואומר אימתי יבואו שלושתם בלי נעדר "מתשובתו של רבי עקיבא בב

", קידוש השם שלו אינו מוצג שם כשאיפת חייו, אלא כהיקרות של סיטואציה המכריחה אותו למסור לידי

הפירוש שמציע  סותר את בגרסת הירושלמי, רבי עקיבא  366את נפשו, לאור הפירוש שאותו דרש כל חייו.

בגרסת הבבלי, רבי  ;שבזכותו זכה להשלים אהבת ה' שלו בפן נוסף להתנהגותו ומסביר לו פוס טורנוסרו

עקיבא מקבל עליו את הדין. בגרסת הירושלמי, רבי עקיבא מקיים מצוות קידוש השם, אך בה בעת הוא גם 

כח כלל, בגרסת הבבלי, התליין כביכול אינו נו ;מתריס כנגד הרומאי הבכיר ומפגין את עצמאותו ממנו

 וההתרחשות היא בנפשו של רבי עקיבא ומול תלמידיו.

הבדלים נוספים נגזרים מתגובת הצופים, שאותה אנו שומעים בגרסת הבבלי. הסיפור בירושלמי מתנהל אך 

ורק בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס, ואיננו שומעים על קהל כלשהו. בסיפור בבבלי אנו שומעים את זעזועם 

גם המלאכים מוחים בפני האל על חוסר הצדק המתגלה  –לו של רבי עקיבא, ולאחר מותו של התלמידים מגור

בגורל זה. בויארין, המנתח את הסיפור בשתי מקבילותיו, קורא בתגובת התלמידים והמלאכים את הקול 

 בגרסת הירושלמי קול זה נעדר, והסיפור מציג 367המתנגד למוות על קידוש השם והולך כנגד מגמת הסיפור.

 באופן נחרץ את האידיאל של מוות על קידוש השם כמופת דתי עליון.

                                                           
(, התלמידים תמהים מדוע רבי עקיבא אינו דוחה את קריאת שמע מפני פיקוח נפש, 59על פי גולדין )עלמות אהבוך, עמ'  365

פורמלי של קריאת שמע בזמנה", וגם -( רואה בשאלת התלמידים תמיהה על "הצד ההלכתי50פרנקל )סיפור האגדה, עמ' 

( הרואה במחאת 107( הולכת בדרך דומה. אך בעיני נראה יותר פירושו של בויארין )למות, עמ' 266רשפלד )בת קול, עמ' הי

 התלמידים ביטוי של קול המתנגד למודל קידוש השם המיוצג בסיפור.
וספת "כל ימי לדעתו מן הת –( מפרש הבדל זה בין גרסאות הבבלי והירושלמי אחרת 17-18בויארין )מרטיריון, עמ'  366

קראתי פסוק זה" בירושלמי נגזר שרבי עקיבא מגלה את האפשרות לקדש את השם במהלך הסיפור, בעוד בבבלי הוא "כבר 

 יודע כיצד לקיים את המצווה אך מחכה להזדמנות".
 .107בויארין, למות עמ'  367
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המעבר מגירסת הירושלמי לגירסת הבבלי, בה הוחלף טורנוסרופוס כנמען השיחה בתלמידיו של רבי 

, תפיסות עולם מנוגדות םמייצגיהעימות חזיתי בין שני מנהיגים עקיבא, משנה את טון השיחה ומרכך אותו. מ

, ולהזדמנות לדוגמה אישית עבור תלמידיו. נוכחותו של חן אמונה אישי של רבי עקיבאמבהמעמד הופך ל

משמעית על מחויבותו ואף התלהבותו -הרומאי בגרסת הירושלמי מחייבת את רבי עקיבא להצהיר בלשון חד

, היא תמיהה על קבלת הדין של רבי עקיבא נוכרימן ההזדמנות שנקרתה בדרכו למות. כאשר מושמת בפי 

מאידך, בסיפור הבבלי בו רבי עקיבא משוחח עם תלמידיו  368ינה לגיטימית כדעה יהודית אפשרית.א

 יהודי, שבו מותר להעלות ספקות על הדרך בה בוחר רבי עקיבא לקדש את השם.-מתאפשר דיון פנים

ת בשתי הגרסאות הצגה דומה של אידיאל קידוש השם כמימוש של מצוות "ואהבת א בויאריןבספרו, רואה 

אך במאמר מעט מאוחר יותר הוא מפנה את תשומת לבנו להבדלים, הנובעים לשיטתו מן  369ה' אלהיך",

אני טוענת כי  370העובדה שמושג קידוש השם נוצר ומתפתח בעצם ימי העריכה של התלמוד הירושלמי.

העימות  גרסת הירושלמי מעמידה את רבי עקיבא מול טורנוסרופוס ומדגישה את המרכיב הפולמוסי במעמד.

המתפתח בין טורנוסרופוס הרומי לרבי עקיבא היהודי מביא אותו להעמיד מופת של יהודי השואף כל חייו 

נדרש פרפורמנס  ,נוכריכאשר הצופה הוא ורודף באופן אקטיבי אחר ההזדמנות למות על קידוש השם. 

דמנות לשאלות התלמידים יהודית, יוצרת הז-נחוש, נחרץ וחסר ניואנסים. גירסת הבבלי, ובה שיחה פנים

 והמלאכים שיעוררו מחשבה אצל הקוראים.

מנדל מצביע על כך שלעורכי התלמוד הבבלי יש נטייה להמיר סיפורים מן הירושלמי לתבנית סיפורית של 

אני רוצה להציע הסבר אחר להחלפה של נמעני  371שיח בין מורה לתלמידים, ומביא כמה דוגמאות לכך.

לאפשר העלאת ספקות בנוגע לדרך של קידוש השם, הרי שלא יכול לעשות זאת  השיחה: אם ביקש הבבלי

באופן מועיל מפיו של טורנוסרופוס. כאשר בפיו של טורנוסרופוס בתלמוד הירושלמי מושמת ביקורת על 

התנהגותו של רבי עקיבא, ביקורת זו רק מחזקת את רבי עקיבא, העומד בגבורה כנגד הרומאי הרשע. 

של רבי  מרטיריוןרופוס בתלמידים בגירסת הבבלי נותנת פתחון פה לספק ולתהייה על ההחלפת טורנוס

 עקיבא.

 

                                                           
 ( על סיפור מרים בת תנחום.73וראו שפקרו )מרטירים יהודים, עמ'  368
 .108, למות עמ' בויארין 369
 בויארין, מרטיריון. 370
 .46הערה  329-330מנדל, רבי עקיבא, עמ'  371
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 בחזרה לירושלמי .5.1.3
 

בגירסת הירושלמי עומדים שני הדוברים משני צדי המתרס, ודמויותיהם מתאימות במיוחד לייצג כל אחד 

קרא בשמו ובתוארו המכובד. אצל כפי שבא לידי ביטוי בסיפורי דיאלוג רבים, בן השיח היהודי נאת מחנהו. 

רבי עקיבא נוספת גם הילת דמותו, שהרי רבי עקיבא הוא מחשובי התנאים, אם לא החשוב בהם, וסיפור 

כל אלה הופכים אותו  – 374ותמיכתו במרד בר כוכבא 373התלמידים הרבים שהעמיד, 372חייו המיוחד,

יות הוא יעקב, הוא ישראל. התנהגותו של רומאי. עקיבא בהיפוך אות-למועמד טבעי לייצוג העימות היהודי

אדם  צוחק רבי עקיבא משונה לא רק בעיני טורנוסרופוס, אלא גם בעיני הקורא המצטרף לתמיהה כיצד

העומד לפני הוצאה להורג. בתשובתו לתמיהה על התנהגותו העולה אצל הקורא ומובעת על ידי הרומאי, 

פח רוחו של אותו האיש"(. הוא דורש את המציאות, כפי מפגין רבי עקיבא עוצמה ובוז כלפי מעניו )"תי

שהוא דורש את הפסוק, כך שגם בעומדו על הגרדום, שם פגיעותו מובאת עד לקצה, דמותו מעוררת הערכה 

ואף השתאות. החרדה שהיינו מצפים שיבטא במעמד כזה נעדרת לחלוטין. רבי עקיבא אינו רק מציג עמידה 

 הגות יהודית כאשר הוא עוסק בתורה ומקיים מצוות ברגעיו האחרונים. גאה, אלא מדגים מופת של התנ

זוכה לשם ולתואר. שמו מקשר אותו לדמות היסטורית ידועה ושנואה, כאשר  נוכריבסיפור זה, גם הדובר ה

נראה שיש לזהותו עם קווינטוס טיניאוס רופוס, שהיה נציב  375שני התלמודים מייחסים לו את חורבן הבית.

, בזמן מרד בר כוכבא. חז"ל, בעזרת שינוי קל בשמו מטיניאוס לטורנוס 134-130ודה בשנים רומי ביה

(Tyrannus.רומזים להיותו עריץ אכזרי. שמו הנוסף רופוס משמעו אדום, ומרמז לדם הרב ששפך ,) 

טורנוסרופוס מאופיין בתואר "הרשע", תואר המיוחד בספרות חז"ל לצוררים בקנה מידה גדול. התואר  

מוצמד לנחש שלחובתו נזקף גירושם של אדם וחווה מגן עדן, לדמויות תנ"כיות שרדפו את ישראל, בין אם 

נבוכדנצר , סנחריבבלעם, בלק, המן,  פרעה,עשו,  נמרוד,על פי הסיפור המקראי ובין אם על פי המדרש )

זו, טורנוסרופוס מקבל  , טיטוס וטרוגיינוס(. בהצטרפו לרשימהאדריינוס(, ולרומאים שנואים )נבוזרדאןו

כך עומדים בסיפור זה מול זה החכם היהודי הגדול מקום של כבוד בין האויבים הגדולים של העם היהודי. 

 והעריץ הרומאי.

                                                           
 בבלי נדרים נ ע"א, בבלי כתובות סב ע"ב. 372
 בבלי יבמות סב ע"ב. 373
 ירושלמי תענית פרק ד דף סח טור ד /ה"ה. 374
 ירושלמי תענית פרק ד דף סט טור ב /ה"ה, בבלי תענית כט ע"א. 375
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מחוץ לסיפורנו ישנם עוד מספר סיפורים על שיחות בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס. שיחות אלה דנות 

 377ופוס "אם אלהיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם?".ובתהיית טורנוסר 376בשאלת ייחודה של השבת,

בניגוד לרוב מפגשי הפסגה, בשיחותיהם של רבי עקיבא וטורנוסרופוס ניכרים יסודות פולמוסיים 

פורנו ישנה כמובן עליית מדרגה מעימות אינטלקטואלי, עוין ככל שיהיה, למשפט והוצאה יבס 378ברורים.

הצדדים שווים, לשדה המשפט בו עומד מאחורי טורנוסרופוס כל  להורג. המעבר משדה הפולמוס בו שני

 כוחה של האימפריה הרומית, משנה באחת את מערכת היחסים.

לו של הגרדום שאותו גזר טורנוסרופוס על רבי עקיבא, שני לעובדה הפשוטה שהמפגש מתקיים בצמעבר 

א לרבי עקיבא בשמו ובתוארו, פונה הצדדים מביעים עוינות גלויה זה כלפי זה. טורנוסרופוס מסרב לקרו

אליו בתואר המזלזל "סבא", ומאשים אותו שהוא חרש, או שהיסורים העבירו אותו על דעתו. רבי עקיבא 

מצידו פותח את דבריו ב"תיפח רוחו של אותו האיש", כך שגם הוא אינו מעניק לטורנוסרופוס את הכבוד 

 להיקרא בשמו ותוארו.

מיצג הרומאי את עולם החומר, ובו הוא גובר על היהודי על ידי הוצאתו להורג.  בהתנצחות בין שני הצדדים

היהודי מיצג את עולם הרוח, ושם הוא גובר על הרומאי על ידי התעלות מעל החומר ושינוי תפיסת המציאות. 

לית שני הצדדים מנצחים, לשיטתם, אך מצב זה מדגיש שעולמות המושגים היהודי והרומי שונים זה מזה בתכ

 השינוי, ולא יפגשו. 

טורנוסרופוס משחק תפקיד מפתח בסיפור: אם מעשה של קידוש השם נועד להעיד על דבקותו של היהודי 

הרי שרבי עקיבא לא יוכל לממש את תשוקתו בלי נוכחותו של הרומאי. זה ממלא כאן תפקיד  379באלוהיו,

 למעשה, שבלעדיו אין בו טעם.כפול, בעת ובעונה אחת יוצר ההזדמנות לקידוש השם, וגם העד 

הם מכירים בכוחו של האל לדעת לורברבוים, נכונותם של מקדשי השם למות "משרה רושם על שונאיהם, 

אף גורם לכופרים המרה, והם או בניהם ייהפכו  שחסידיו נכונו למסור למענו את נפשם, ולעתים רושם זה

יפורנו איננו שומעים מהי תגובתו של אך בס 380."לעקור לגדולי המאמינים באותה אמונה שביקשו

                                                           
 "ב ומקבילה בבראשית רבה פרשה יא פיסקה ה.בבלי סנהדרין סה ע 376
 בבלי בבא בתרא י ע"א. 377
 ".פסגהראו ניתוח חלק מן שיחות בפרק "מפגשי  378
כדי סיכון נפשו, על אלוהיו לפני -: "המרטירולוגיה היא סיפור שבו המאמין מעיד, תוך166ראו רופא, סיפורי הנביאים, עמ'  379

 אותו. כך יתפרש השם הלועזי הגזור מן המלה היוונית 'מרטיס' שפירושה 'עד'." אלה שאינם יודעים אותו או אינם מכירים
 .65לורברבוים, רבי עקיבא, עמ'  380
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טורנוסרופוס להסברו של רבי עקיבא. האם התרשם ממסירות הנפש? האם חשב שהיסורים העבירו את 

 הנידון על דעתו? בחירת המספר שלא לדווח על תגובתו מבהירה כי היא אינה חשובה.

בי עקיבא את חייו. מותו של והיא דמותו של האל שעבורו מקריב ר –סמויה בסיפור -דמות נוספת נוכחת

לפיכך,  381רבי עקיבא אינו נתפס כעונש על חטא, אלא כמימוש מאווייו, כביטוי עילאי של אהבה כלפי האל.

נוכחותו של טורנוסרופוס בשעת מעשה משולה לצופה במעשה אהבה, מקנא בקשר העמוק של רבי עקיבא 

שנידון להסתכל מבחוץ,  ֵעדשל היהודי עם אלוהיו, להתייחדותו  ֵעדלאל ומודר ממנו. הוא הופך בעל כורחו ל

 לעולם לא חלק מן המעגל הפנימי.

טורנוסרפוס ממלא מספר תפקידים בסיפור: הוא השופט, התליין, בן השיח של רבי עקיבא )על פי מרחב 

הוא הנציג האנושי של השלטון הרומי חסר הפנים שגזר  ;(382"הוה קיים מיתדיןהמשמעויות של המילים "

הוא השואל את רבי עקיבא לפשר התנהגותו, וכך מאפשר לו להצהיר על מעשיו כביטוי  ;גזירות השמד את

הוא העד העומד מבחוץ וצופה במעשה האהבה המתקיים בין רבי  ;של אהבת האל ונכונות לקדש את שמו

רבי עקיבא, עקיבא לאל. תפקיד אחד בולט בחסרונו: טורנוסרופוס אינו מצטייר כמי שמתרשם מהקרבתו של 

אדם אחד בלבד נזכר במפורש כעד למעשה קידוש השם  ואין שום סימן לכך שתודעתו הושפעה מן המעמד.

 של רבי עקיבא, ואיננו שומעים דבר על תגובתו למחזה.

 

הבחירה למות בתגובה לגזירת שמד מצד השלטון. אך קיימת גם אפשרות מתונה  –עד כה עסקתי במרטיריון 

 עתה באמצעות סיפורו של אלישע בעל כנפיים, המופיע פעמיים בתלמוד הבבלי. אליה אפנהויותר, 

 

 בריחתו של אלישע בעל כנפיים .5.2
 

גזירה שלטונית על היהודים  –סיפור זה מיצג אופציה אחרת של קידוש השם, המתחילה בצורה הקלאסית 

ים את המצווה באופן פומבי שלא יקיימו מצווה מרכזית, בחירה של הגיבור היהודי להתעלם מן הגזירה ולקי

בסיפורו של רבי עקיבא ודומיו, המשך הסיפור כרוך בהוצאתו  383וגלוי, לכידת היהודי בידי השלטונות.

                                                           
(, המדבר על הממד הארוטי של קידוש 122-123(, וביתר שאת בויארין )למות, עמ' 15ראו גולדין )עלמות אהבוך, עמ'  381

 השם.
 לעיל. 348ראו הערה  382
(, מצוות הנחת תפילין היא דוגמא טיפוסית להסכמה בין 49ומסקנה כללית בעמ'  48, 40על פי ריצ'רד קלמין )רדיפות, עמ'  383

 ישראליות לגבי מצוות שנאסר על ישראל לקיימן בשעת השמד.-המסורות הבבליות והארץ
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להורג של הגיבור כעונש על התעקשותו לדבוק במצוות, אך בסיפור שלהלן ודומיו, מתרחשת תפנית 

 384. הנה הסיפור:שלטוןק מידו של נציג הבעלילה. הגיבור נוקט בהטעיה הנתמכת מן השמיים, ומצליח לחמו

 ]ואמאי קרו ליה בעל כנפיים[

 את מוחו 387ירקדו 386שמד על ישראל שכל המניח תפלין 385שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה

 והיה אלישע מניח תפלין ויצא לשוק

 וראהו קסדור אחד ורץ אחריו וברח מפניו

 וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו

 דךמה בי :אמ' לו

 כנפי יונה :אמ' לו

 פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה

 לפי' היו קורי' אותו אלישע בעל כנפים

העוסקת בברית מילה בשבת.  388מובא אגב המשנההוא בדף קל מופיע פעמיים בבבלי מסכת שבת. הסיפור 

אך בשעת  לדעת רבי אליעזר, אם לא הביא מבעוד יום כלי למול בו את התינוק, מותר להביאו בשבת מגולה,

סכנה מביאו מכוסה. בדיון המתפתח מוזכרת "שעת סכנה" לעיתים קרובות, והרי בשעה כזו אנו עוסקים גם 

בסיפורנו. מצוות המילה, כמו גם מצוות התפילין הנזכרת בסיפורנו, הן מן המצוות המיוחדות לישראל, 

 המסמנות ברית בינו לבין הקב"ה.

כות הרשעה" על המילה, וכך מעצימה את ההקבלה והקשר בין הסוגיה מספרת גם על גזירה שגזרה "מל

שתי המצוות. לאחר הסיפור על גזירת המילה מנסה הסוגיה לאפיין מקבצי מצוות שמצוות המילה שייכת 

להם, והיא מציעה שתי אבחנות: האחת, בין מצוות שקיבלו עליהם ישראל בשמחה וממשיכים לקיים בשמחה 

יבלו בקטטה וממשיכים לקיים בקטטה )כמו איסורי עריות(, והשנייה בין )כמו המילה( לבין מצוות שק

מצוות שישראל מוסרים עצמם עליהם בשעת גזירת המלכות ומוחזקות היטב בידם )כגון איסור עבודה זרה 

ומילה( ומצווות שאינם מוסרים עצמם עליהן והן "מרופות בידם" )כגון תפילין(. ודווקא בהמשך לאמירה 

                                                           
ישנה מקבילה זהה למעט שינויים קלים )שיצוינו להן . 366ננתח את הסיפור מהגרסה בבבלי, שבת קל ע"א, כ"י אוקספורד  384

 בהערות שוליים( בדף מט ע"א.
 .379הרשעה". ראו רייף, על הניסים, עמ'  יוון"מלכות  –בדף מט רק בכ"י זה  385
 נוסף "על ראשו". 95בכ"י מינכן  386
 ינקרו. –בדף מט  387
 ברכות יט א. 388
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את ישראל שאינם מחזיקים במצוות תפילין במסירות הנפש הראויה מובא סיפורו של אלישע  זו המאשימה

 בעל כנפיים, אולי כמענה להאשמה זו.

לאחר הסיפור, שואלת הסוגיה מדוע נאחז אלישע דווקא בביטוי "כנפי יונה"? ועונה, כי כנסת ישראל נמשלת 

נות על ישראל. אמירה זו ממתנת את הביקורת על ליונה, וכמו שכנפי היונה מגינות עליה כך המצוות מג

אלישע: אמנם לא ניצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכו לקדש את השם במותו, אך גם כך אחיזתו במצוות 

תפילין הגנה עליו, ובזכותה נתחולל לו נס קטן שהצילו ממוות. ואולי אפשר אף לקרוא את סיום הסוגיה 

קידוש השם שהציג רבי עקיבא: התעקשותו של אלישע להמשיך דווקא כאמירה ביקורתית כלפי אידיאל 

לא חיזר אחרי להניח תפילין ואף לצאת בהן לשוק, למרות הגזירה, היא בפני עצמה קידוש השם. העובדה ש

 התחמק מעמידה גלויה כנגד הקסדור מקבלת אישור ותמיכה משמיים דרך הנס שנעשה לו. אלא המוות

תבשילים חמים בהם מותר לטמון שסיפור אגב משנה המונה את הדברים במופעו האחר, בדף מט, מובא ה

בשבת על מנת לשמור על חומם. באופן מפתיע מופיעות כנפי יונה ברשימה זו, יחד עם דברים יותר 

מסתברים: כסות, פירות, נסורת של חרשים ונעורת של פשתן. כאן מודגש תפקידן של כנפי היונה כמגינות 

 הבדל שנעמוד עליו בהמשך. –רות מילוט ומחממות, ולא כמאפש

"בעל כנפיים", וזאת לאחר  מימרה של  –בשני מופעיו של הסיפור, הוא מופיע כהסבר לכינויו של אלישע 

רבי ינאי האומר ש"תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיים". אלישע מובא כמופת, אך לא בזכות 

 לי היינו מצפים, אלא בזכות גופו הנקי.עמידתו האיתנה כנגד גזירת המלכות כפי שאו

 

על ישראל. מיד מרחפת   389הפתיח לסיפור ממקם אותו בתקופה של גזירות שמד שמטילה מלכות הרשעה

הגזירה אינה סתם גזירה )מילה  ;רשעה היא –אווירה של רדיפה וסכנה באוויר. המלכות אינה סתם מלכות 

ינו מוות סתם, אלא "ירקדו/ינקרו את מוחו", דימוי חזותי והעונש א ;קשה גם בפני עצמה( אלא גזירת שמד

מזעזע שאולי אף קושר בין הנחת התפילין של ראש למיקום הפגיעה. פתיח זה מנסח את העימות ברמת 

"מלכות הרשעה" כנגד "ישראל", אך מיד מגיע המעשה ומציב שתי דמויות אנושיות, שכל אחת  –הכלל 

 ימות ישיר.מהן מייצגת צד אחד במשוואה, בע

                                                           
ב"מלכות יוון הרשעה", אך תוספת זו נראית מאוחרת. ראו רייף, על בלבד מדובר  366במקבילה בדף מט בכ"י אוקספורד  389

 .379הניסים, עמ' 
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מצווה שהיא אות  אחת המצוות הייחודיות לישראל,לקיים את תוכנה של הגזירה אוסר על היהודים 

הציווי מן התורה על התפילין נמצא בין השאר בפרשיית שמע, שלושה פסוקים אחרי פסוק  390וזיכרון.

דוש השם. הנחת "ואהבת את ה' אלהיך" הנדרש על ידי רבי עקיבא בסיפורנו הקודם כמקור למצוות קי

התפילין מסמנת את המניח כיהודי, כרוך ברצועות על ראשו ועל זרועו, והגזירה מנסה לבטל את הבידול 

 ם באמצעות ביטול סימן ההיכר הייחודי. נוכריבין היהודים ל

דרשה זו  391חכמים דרשו את הפסוק "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" על תפילין.

ש פעמים בתלמוד הבבלי, ולפיה שם ה' נקרא על ישראל כאשר הם מניחים תפילין, וכתוצאה מופיעה ש

התפילין  ;מכך עמי הארץ יראים מהם. גם ההקשרים בהם מופיעה הדרשה מעניינים: התפילין הן עוז לישראל

המייחד  התפילין הן יקר. גזירה האוסרת על ישראל להניח תפילין גוזלת מהם את סימן ההיכר ;הן גדולה

 אותם לאל, מקטינה אותם ומורידה מכבודם. 

כתגובה לגזירה מניח אלישע תפילין ויוצא לשוק. אמנם הבחירה לצאת בתפיליו לשוק טבעית בתקופה 

אך כאשר נעשה הדבר כהפגנת התנגדות לגזירה  392הנדונה, מאחר שנהגו חכמים בתפילין במשך כל היום,

י לא מבוטל. ואכן קסדור אחד רואה את אלישע ופותח במרדף. מפורשת של המלכות, יש כאן סיכון איש

כנגד שני  –כאשר הקסדור משיג את אלישע, מסיר האחרון את התפילין מראשו ואוחזן בידו )הראש והיד 

אתרי ההנחה של התפילין(. ההסרה אינה מתבצעת תוך כדי ריצה, אלא כאשר אלישע והקסדור ניצבים זה 

ר נראית פחות כשאלה שנועדה לבירור התשובה, אלא כאיום. הקסדור יודע מול זה, ולכן שאלת הקסדו

שאלישע הניח תפילין בניגוד לגזירת המלכות, והשאלה נועדה להבהיר לאלישע שאין בכוונתו להניח לו 

להתחמק. תשובתו של אלישע, לפיכך, מפתיעה, ועוד יותר מפתיעות, בזו אחר זו, הן התעוזה בה הוא פותח 

הן העובדה כי אכן נהפכו התפילין לכנפי יונה. אלישע אינו מנסה לדחות את הקץ, ואינו מחכה את ידו, ו

 לתביעת הקסדור שיאמת את גרסתו. הוא פותח מיד את ידו ומראה בכך את ביטחונו המוחלט בסיוע האלוהי.

נה, ועונים כי מדוע בחר אלישע לענות דווקא "כנפי יונה"? בהמשך הסוגיה שואלים מדוע נבחרה דווקא היו

נמשלו ישראל ליונה, וכפי שכנפיה מגינות עליה כך המצוות מגינות על ישראל. אך לכנפיים שני תפקידים 

הן אמנם מגינות ומחממות בעודן מקופלות )ופונקציה זו היא המודגשת בסוגיה בדף מט(, אך בהיפרשן  –

                                                           
רֹון ֵבין ֵעיֶניָך". ראו ניתוח מפורט למשמעותה העמוקה של מצוות תפילין בפרק  -שמות י"ג, ט  390 ל יְָּדָך ּוְלִזּכָּ יָּה ְלָך ְלאֹות עַּ "ְוהָּ

 "סיפורים הלכתיים".
 ע"א, חולין פט ע"א, מגילה ט"ז ע"ב, מנחות לה ע"ב, סוטה י"ז ע"א. בבלי ברכות ו ע"א, ברכות נז 391
 ראו בבלי סוכה, כח ע"א. 392
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המצוות מגינות על אלישע בכך שהן  –הן גם מאפשרות מנוסה. כך מטפורת הכנפיים מתפקדת בשני אופנים 

 מאפשרות לו להימלט ולפרוח לחופשי מתחת ידו של הקסדור.

סופו של הסיפור מהפך את כיוונו. מסיפור של מוות ביסורים על קידוש השם אליו הוליך אותנו, הפך לסיפור 

ההתערבות ימן. אך של הצלה ניסית, גאולה אישית, הוכחה להשגחה אלוהית ולכוחן של מצוות להגן על מקי

האלוהית אינה נעשית בדם ואש ותמרות עשן. היא מתבטאת בנס צנוע, בו נהפכות תפיליו של אלישע לכנפי 

אלישע בתחבולתו, אך הוא נראה שותף לו גם בנחיתות כוחו יחסית עם  משתף פעולה יונה בידו. האל 

לוהיו. מאידך, תפיסת האל ככל יכול לשלטונות. מחד, נוצרת תחושת אחווה ושותפות גורל בין היהודי לא

 מתערערת, והדמות החזקה בסיפור היא הקסדור.

מוצג אך ורק על פי תפקידו, ללא שם או איפיון אחר כלשהו, ובכך הוא הופך להיות שלוחה  393הקסדור

חסרת פנים של ה"מלכות הרשעה". הוא פועל כאוטומט: רואה את אלישע בפעילות אסורה, רודף אחריו, 

ותו ופותח בשיחה שסופה, מבחינתו, ידוע. אין אנו שומעים תיאור של תגובתו על המפנה המפתיע משיג א

 בסיפור, והוא נעלם מן הבמה ללא הותר סימן. הקסדור הוא פרסוניפיקציה של השלטון הרומי.

ספרותנו, אלישע מקבל את כינויו בזכות סיפור זה, והוא הופך חלק מזהותו. בניגוד לרוב הגיבורים היהודים ב

הוא אינו מחזיק בתואר רבני, אך התואר "בעל כנפיים" מאזכר את סיפורו המופלא, ומסמן אותו כאמן 

 הבריחה. דמותו מהווה מופת של דבקות במצוות כנגד הגזירה, ושל ביטחון בסיוע האלוהי המובטח לו.

 

תפס אותו בשעת מעשה, המפגש בין אלישע לקסדור מתחיל כאשר אלישע בעמדת נחיתות מובהקת. הקסדור 

מפר הוראה מפורשת של השלטונות. בבריחתו מודה אלישע שהוא מודע לכך שעבר על החוק, שאם לא כן 

מדוע ברח? בשאלתו התקיפה מפגין הקסדור ביטחון מלא בצדקתו, והוא משתעשע באלישע כאשר הוא  –

 שואל שאלה ששניהם יודעים שהתשובה עליה דנה את אלישע למוות. 

ביטחון זה של הקסדור הוא שמעצים את מפלתו כאשר כנפי היונה בידו של אלישע מתגלות. הציפור  דווקא

שחשב שנמצאת כבר בידו פורחת, והמילים נעתקות מפיו. הקסדור הפגין ביטחון במציאות שראה במו עיניו, 

 ונענה. –אך אלישע הפגין ביטחון באל 

                                                           
 Judge, in a criminal case (with the right to condemn to -( מתרגם 184שפרבר )בערך "קייסטור", עמ'  393

death) . 
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לבין  נוכרימממשים בגופם את המאבק בין השלטון ההקסדור ואלישע ניצבים משני צידי המתרס, והם 

ישראל. גזירת המלכות מיושמת על ידי הקסדור, המהווה איום ממשי על חייו של אלישע, נציגם של ישראל. 

האיום הכללי שמפרסמת המלכות מיתרגם לאיום קונקרטי על אלישע. ניצחונו האישי של אלישע מיתרגם 

 הרשעה.מיידית לניצחון ישראל על מלכות 

גם בסיפור זה איננו שומעים על תגובה כלשהי של הקסדור לנס שחזה בו. שלא כמו בסיפור קידוש השם 

של רבי עקיבא, אלישע אינו נדרש למות בגבורה ואינו מספק עילה כזו להתפעלות הקסדור. אך מצד שני, 

רי יש כאן סיבה כפולה התפילין שראה במו עיניו מעטרות את אלישע הפכו לפתע בידיו לכנפי יונה, וה

טבעי עצמו, והן כביטוי לתמיכה אלוהית באלישע, ובמשתמע -להבעת השתאות, הן משום המאורע העל

 הרומאי הצופה בו.בישראל כנגד רומי. אך הסיפור שותק ואינו מספק ולו הצצה להשפעת הנס על 

  

 אל הכללסיפורים ן המ .5.3
 

ם על יהודים המתעקשים על קיום המצוות למרות גזירות כמו הסיפורים שראינו כאן, ישנם סיפורים נוספי

, ושבעת בניההאישה בסיפור והנחת התפילין.  394השילטונות. בסיפורים שראינו, נאסרו לימוד התורה

נהרגים הבנים על סירובם להשתחוות אך מסופר גם בבבלי ובמדרש איכה רבה,  ,י מקביםשמצוי כבר בספר

על בני סלמאי הנטופתי, בני גונבי בסכוליון למגילת תענית ובבבלי( )המובא גם הסיפור התנאי  395.לצלם

ממקם את הנכונות לקידוש  להעלות עצי מערכה וביכורים לירושליםעליהם נאסר שעלי ובני קוצעי קציעות 

סיפורים תנאיים נוספים )המובאים גם כברייתות בבבלי( כוללים את  396.השם כבר בתקופת בית ראשון

לא נזכר  פפוס ולולינוסבשיחה המקדימה את הוצאתם להורג של נוס וחנינא בן תרדיון. מעשה פפוס ולולי

ובחירתו של טוריינוס  397עוונם בפירוש, אך בחלק מהמקבילות ההקשרים יוצרים זיקה לקידוש השם,

להשוותם לחנניה, מישאל ועזריה יוצרת רושם שאף הם נהרגים על סירובם לעבוד עבודה זרה כמו קודמיהם 

                                                           
רבי עקיבא, ויש שייחסו אותה דווקא להשתתפותו  כך בגרסת הבבלי. גרסת הירושלמי אינה מנמקת את הוצאתו להורג של 394

 .83-81, 73-72(, לורברבוים, רבי עקיבא, עמ' 86במרד בר כוכבא. ראו הר )גזירות השמד, עמ' 
 יח, גיטין נ"ז ע"ב, איכה רבה א נ.-מקבים ב, ז, מקבים ד ח 395
 ת תענית לטו באב.ובסכוליון למגיל "אח המובאת כברייתא בבבלי תענית כח ע-תוספתא תענית ג ז 396
ֵאל[" )ויקרא כב  397 ְשִתי ]ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ לסיפור זה ארבע מקבילות. בספרא אמור פרשה ח תחילת פרק ט ההקשר הוא "ְוִנְקדַּ

 בקהלת רבה פרשה ג פסוק יז פיסקה א מובא הסיפור מיד לאחר המידע ש"טורנוסרופוס הרשע דן את ר' עקיבא". ;לב(
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מואשמים שעסקו בתורה. ר' אבא בר זימנא  400ורבי אלעזר בן פרטא 399רבי חנינא בן תרדיון 398קראיים.המ

המצוות שנאסר לקיימן הינן מצוות מרכזיות הנוגעות לערכי מפתח כאיסור  401;נדרש לאכול בשר נבלה

העוסקת  402מצוות שבמהות היהדות. הסוגיה התלמודית הקלאסית -עבודת המקדש עבודה זרה, לימוד תורה, 

)הדוגמה שהסוגיה מביאה היא של  נוכריבקידוש השם מבחינה בין גזירה לעבור על הדת שמטרתה הנאת ה

( לבין גזירה שכל מטרתה נוכריהמצווה על יהודי לקצור אספסת בשבת כדי להאכיל את בהמתו של ה נוכריה

שלטונות מנסים למנוע באיומים העברת היהודי על דתו. בסיפורינו מדובר תמיד בגזירה מן הסוג השני, בה ה

 מן היהודים את קיום המצוות. 

לאכול בשר  403סיפורו של ר' אבא בר זימנא מעניין במיוחד בהקשר זה. הוא נדרש ע"י "חד ארמאי ברומי"

מבהיר לו שסירובו יעלה לו בחייו, אך ר' אבא עומד על שלו. בתגובה מודיע הרומאי  נוכרינבלה ומסרב. ה

ר' אבא אוכל את בשר הנבלה היה הורגו, ומסיים בהכרזה "או יהודי יהודי, או ארמאי  שדווקא אילו היה

ארמאי". התעקשותו של רבי אבא שלא לאכול את בשר הנבלה מתחה קו ברור בינו לבין הרומאי, לשביעות 

רצונם של שני הצדדים. אכילת בשר נבלה, כשאר המצוות שהזכרנו לעיל, היא אמצעי מבחין בין יהודי 

 שטושה.ם בשאר הסיפורים מכוונים לטנוכריה ;. הרומאי בסיפורנו חפץ בחיזוק ההבחנהנוכריל

אך סיפורו של ר' אבא יוצא דופן. כמו רבי עקיבא, בניה של מרים בת תנחום, פפוס ולולינוס וחנינא בן 

ני נציגי תרדיון אינם מסתפקים בהתעקשות לקיים את המצוות בפומבי. כאשר הם נתפסים הם מתריסים בפ

. אולם כפי שראינו בסיפורו של אלישע בעל כנפיים, במקרים עולים לגרדום ומוסרים את נפשם, שלטוןה

מסוימים בוחרים היהודים שלא להקריב את נפשם, והם בוחרים לחמוק מן הדין באמצעות תחבולה לשונית 

ם שלמד תורה וגנב, ועל )ולעיתים גם בעזרת הנס(. כאלה הם הסיפורים על רבי אלעזר בן פרטא המואש

בני סלמאי הנטופתי, בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות המתחמקים מגזירת המלכות ומצליחים להבריח עצי 

 מערכה וביכורים לירושלים.

                                                           
בבלי תענית יח ע"ב. וראו דניאל פרק ומכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא פסוק יג  -המקבילות הנותרות ראו גם בשתי  398

 ג' לסיפור המקראי.
 דף יח ע"א.-ספרי דברים פרשת האזינו פיסקה שז ומקבילה בבבלי עבודה זרה יז ע"ב 399
ל רבי חנינא בן תרדיון את הסיפור החדש על רבי עורך הסוגיה צירף לעיבוד של הסיפור התנאי ע בבלי עבודה זרה יז ע"ב. 400

 אלעזר בן פרטא.
 ירושלמי סנהדרין פרק ג דף כא טור ב / ה"ה ומקבילה בירושלמי שביעית פרק ד דף לה טור א / ה"ב. 401
 בבלי סנהדרין עד ע"ב. 402
 "חד בר נש ברומי". –על פי מסכת שביעית. במסכת סנהדרין  403
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על רבי אליעזר הנתפס על דברי מינות דומה לסיפורים אלו, אך מפתיע משום שבניגוד התנאי הסיפור 

ל שקיים מצווה שנאסרה ע"י הרומאים, אלא על שעסק אינו נעצר ערבי אליעזר  –למקרים האחרים 

ובין אם לאו, מראה הסוגיה שקידוש השם אינו נחלת יהודים כשרים  405בין אם אכן עסק בכך 404במינות.

גם מין )או החשוד כמין( עלול להיקלע למצבים אלה, ותגובתו דומה לתגובות היהודים החומקים מן  -בלבד 

 המוות. 

אינו שעשוע אינטלקטואלי או פולמוס מילולי; היהודים ליהודי המתואר בסיפורים אלה  נוכרין העימות בי

ולעיתים הסכנה מתממשת. אך בכל הסיפורים, גם אלו כאן נמצאים בסכנת נפשות מיידית וגלויה, 

ם. היהודים מצליחים נוכריהמסתיימים בהוצאתם להורג של היהודים, מתבטא ניצחון של היהודים על ה

הם מפגינים גבורה רוחנית יוצאת  ;ם באמצעות תחבולות לשוניות ועזרה אלוהיתנוכרילהתחמק מגזירת ה

ולעיתים הם אף מתקבלים בזרועות פתוחות בשמיים, כאשר בת  ;דופן והולכים אל מותם בחיוך ובחפץ לב

ם, ועל תגובתם של קול מכריזה עליהם שהם מזומנים לחיי העולם הבא. זכות המילה האחרונה ניתנת ליהודי

 ם לסוף הסיפור איננו שומעים. נוכריה

ם כמאבק דתי, שאינו מתנהל בין עם לעם אלא בין שלטון נוכריהסיפורים מייצגים את המאבק בין ישראל ל

אחד היהודים מפר את  ;ם גוזרים את גזירתם על כלל היהודיםנוכרילנתינים יהודים. השלטונות ה נוכרי

 לקבוצת הסיפורים עלם, בעל תפקיד שלטוני רשמי, אוכף אותה. בניגוד נוכריהגזירה, ובתגובה אחד ה

והקיסר מייצגים כל אחד  אישי, והחכם-פגש הלאומי למפגש הבין, בה ישנה סימטריה בין המפסגהמפגשי ה

. אנשי השלטון –קבוצת נכרים חלקית ומצומצמת מול  ם כולם אלאת עמו, כאן ישנה התמודדות של היהודי

 מו, אך הרומאי מייצג את השלטונות ולא את הקולקטיב הרומאי או הנכרי. מייצג את ע היהודי

המתערב בנעשה ומקלקל את הסימטריה נכנס גורם נוסף לסיפור, כמעט, ורק בהם, סיפורים הבבליים ה בכל

 הוא האל שבשמו מוסרים היהודים את נפשם. התערבות זו מתרחשת באחד משני אופנים, כתלות בבחירת -

מינוריים, כדוגמת הפיכת התפילין לכנפי מסייע בעזרת ניסים הנידון. כאשר הוא בוחר בהתחמקות, האל 

יכול בולט האל בחולשתו, כאשר הוא פועל -כנפיים. לעומת השלטון הכל-יונה בסיפורו של אלישע בעל

                                                           
בקהלת רבה פרשה א פסיק ח פיסקה ג ובבלי עבודה זרה טז ע"ב. לכאורה אין כאן קידוש  תוספתא חולין ב כד ומקבילות 404

אי הבנה במקרה הטוב )לפיה נחשד רבי אליעזר על לא עוול בכפו במינות(, או האשמה מוצדקת  –השם אלא אפילו להיפך 

 האלוהי, ולפיכך מקדש את השם. במינות במקרה הרע. אך תשובתו המתחמקת של רבי אליעזר מעמידה אותו כמאמין בדיין
 (.28ובויארין מציע שהסיפור מציג זאת כאפשרות בהחלט מסתברת )למות, עמ'  405
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המנגנון הרומי,  בעולם באמצעות התערבויות זעירות. האל והיהודי ניצבים יחדיו בכוחם המוגבל אל מול

 ויכולים לו.

כאשר המעמד מסתיים בהוצאתו להורג של היהודי, יוצאת בת קול המאשררת את בחירתו בהבטיחה עולם 

אישה ושבעת בניה )בבבלי( היא מרים בת תנחום )במדרש איכה רבה( מכריזה בת הקול הבסיפור  406הבא.

להתאבד, אלא למעשה הבנים ששימחו  . אין כאן אישרור למותה של האישה, שבחרה"אם הבנים שמחה"

לולא בת הקול, יכולנו לחשוב שהתאבדותה של האם משמעה הבעת התנגדות בדיעבד למעשי  407את אימם.

בניה, אך אם בת הקול מכריזה כי "אם הבנים שמחה", הרי שנתקבל אישור למעשה הן מן האם והן משמיים. 

תקשורת בין אלוהים ואדם, מעין שיור והד קלוש לימי  ובכל זאת, בת קול היא אמצעי מוגבל וחד כיווני של

גם כאן, ההתערבות האלוהית מצומצמת ומשקפת את  408הנבואה, המופיע לרוב בהקשרים של חורבן ומוות.

חולשתו של האל. שוב ניצבים החלשים, היהודי ואלוהיו, מצד אחד של המתרס, כשבצדו השני התליין 

את גם כוח, כאשר מסירותו של היהודי נענית בהבטחה ואישור הרומי. גם הפעם החולשה לכאורה מבט

 אלוהיים.

זוכות  –התחמקות או מוות  –בדיקת הסיפורים הבבליים כמכלול מראה כי שתי התגובות האפשריות 

הבוחרים במוות זוכים לעולם הבא. כך או כך  ;לתמיכה אלוהית. הבוחרים בהתחמקות זוכים לסיוע ניסי

. זה האחרון צופה במסירות הנפש שמפגין היהודי כלפי נוכריין היהודים והאל כנגד הנוצרת חזית אחידה ב

צדדית, כפי שהיא מצטיירת -האל, ובתגובה האלוהית התומכת. מערכת היחסים בין היהודי לאל אינה חד

 מודגשת ביתר שאת. נוכריישראליים, כך שהדרתו של ה-בסיפורים הארץ

הקשרים אחרים בולט בהעדרו בסיפורינו: אם קידוש השם אמור להביא מאפיין טיפוסי של מרטירולוגיה ב

אנשים שאינם בני ברית להכרה בגדולתו של אלוהי היהודים, אחרי שצפו בנכונותם של נאמניו לחרף את 

נפשם על מצוותיו, היינו מצפים לשמוע תגובות של הערכה, התפעלות, או אף מהפך רעיוני ודתי עד כדי 

                                                           
 בסיפורי רבי עקיבא ורבי חנינא בן תרדיון, להם גרסאות בשני התלמודים, מופיעה בת הקול רק בגרסה הבבלית.  406
יעה בת קול ודבריה זהים לגרסת הבבלי. אך כתבי יד אלה מופ 495, ובכ"י קיימברידג' 229בדפוס הראשון, בכ"י מינכן  407

( "נוסח א של מדרש איכה משקף 194שייכים למה שפנחס מנדל מגדיר כ"נוסח א" של המדרש. על פי מנדל )מדרש איכה, עמ' 

ל רצנזיה משנית ומאוחרת )בבלית?( של מדרש, בה הורכבו, על הלשון המקורי, לשונות ממקבילות שביצירות אחרות ש

מדרשית; כלומר, ניסו עורכי הרצנזיה לעשות הרמוניזציה של נוסח המדרש עם הנוסחים האחרים בספרים -הספרות התלמודית

המקבילים וכך נכנסו יסודות זרים לנוסח המקורי של המדרש." לפיכך ניתן לשער כי בת הקול עשתה דרכה מן הבבלי לגרסה 

 המאוחרת של המדרש, ואין מקורה בארץ ישראל.

 אני אסירת תודה לפנחס מנדל על שהעמיד לרשותי את עבודתו המדוקדקת בהשוואת כתבי היד הרבים של מדרש איכה רבה.
 ראו הירשפלד, בת קול. 408
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פול תגובה כזו היא מוטיב נפוץ וחשוב במרטירולוגיות נוצריות:  409לעדת המאמינים.ניסיון הצטרפות 

משחק הקהל תפקיד חשוב, מאחר שהוצאות להורג של בספרות הנוצרית מן העולם הרומי מידלטון הראה ש

לעיתים הקהל צמא דם ואף לוקח חלק  410נוצרים מתרחשות בפומבי ומזכירות מעמד של משחקים רומיים.

התעללות וההוצאה להורג, אך לעיתים התנהגותם של המרטירים מעוררת הערכה והתפעלות. גם בעצמו ב

מושפעים באופן דומה מהתנהגותם ההרואית של המרטירים, ומביעים  שלטוןהחיילים והאחראים מטעם ה

 הפרסיהנוצרי עולם ב 411.משיוויון הנפש בו מקבלים המרטירים את גורלם וסבלם פליאתםבמפורש את את 

שהם ממירים את  מרטיריוןנראה מוטיב חוזר בו הקהל או אפילו המוציאים לפועל מתרשמים כל כך מן ה

  412.דתם

מתוך סיפורי המרטיריון שאספתי, נגיע ם נוכריאך אם ננסה להסיק את השפעת המעשה המרטירי על ה

ודעתם, שמביעים למסקנה שהשפעתו מועטה עד לא קיימת. איננו שומעים בסיפורים על נוכרים שמשתנה ת

ם שמתגיירים אחרי שהיו עדים ליהודי שקידש את השם נוכריהערכה לאלוהי היהודים, ובוודאי לא על 

מבולבלים, מבוישים, מתוסכלים ם נאלמים דום, ואנו יכולים רק לשער את תגובתם: שמא הם נוכריבמותו. ה

? אך התגובה היהודי שהם מנסים לרדוףצופים מן הצד ביחסים ההדוקים בין האל לבין  ? אולי הםכועסים וא

הבעת הערכה למסירות הנפש והדבקות המתבטאות במחזה שזה עתה  –המתבקשת למעשה של מרטיריון 

 נעדרת לחלוטין. –נחשפו לו 

ישראלית של סיפור מרים בת תנחום -בשני סיפורים בלבד אנו שומעים את תגובת הצופים. בגירסה בארץ

 (:פרשה א פיסקה מזבה )איכה ר ושבעת בניה מסופר

                                                           
( מדגיש את הפער התודעתי בין הקיסר לבין בניה 28דעות החוקרים חלוקות לגבי אפשרות אחרונה זו: כהן )טבעת, עמ'  409

ם אחוזים בדרמה דתית הרת גורל ומנסים לשכנע את הקיסר בצדקת דרכם )ולכן מרבים לצטט של מרים בת תנחום: בעוד ה

פסוקים(, הוא בסך הכל רוצה להכריח אותם לציית לחוק וכלל לא מתעניין בשאלות אמוניות. לורברבוים )רבי עקיבא, עמ' 

בניהם ייהפכו לגדולי המאמינים באותה ( טוענת שהשינוי בתודעת הכופרים מביא אותם לעיתים להתגייר, "והם או 65-64

עמ'  ,אמונה שביקשו לעקור", אך הדוגמאות שהיא מביאה אינן מקשרות באופן ישיר בין הגיור למרטיריון. בויארין )מרטיריון

( מצטט מדרש הגורס כי אף כאשר הנוכרים משנים את דעתם ורוצים להילוות אל היהודים, הם נדחים מחמת 22

(, "נכונותם של היהודים למות על קידוש 73היחס בין היהודים לאל. גם לדעת גולדין )עלמות אהבוך, עמ'  האקסקלוסיביות של

השם היא, בין השאר, הוכחה לכך שהיהודים היו ונשארו בחירי האל, הם ולא האחרים". שני האחרונים רואים במוטיב זה 

 רת.סימנים גלויים של פולמוס כנגד הנוצרים בשאלה מיהי הדת הנבח
 .48-51, עמ' ןראו גם באוורסוק, מרטיריו 410
 .62, עמ' מרטיריוןמידלטון,  411
 .209, עמ' מרטיריוןראו רובנשטיין,  412
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שה להם שכך נהרגין עליו של אלו עו 413באותה שעה צעקו כל אומות העולם ואמרו. מה אל'יכם

 414בכל שעה.

תגובתם של אומות העולם כאן נראית כזעזוע בתגובה למחזה שראו זה עתה, בו שבעה בניה של חנה מוסרים 

נה מבטאת התפעלות והערכה אלא הודאה נפשם על קידוש השם. תגובתם רגשית וחזקה )"צעקו"(, אך אי

של אי הבנה בנוגע ליחסים בין ישראל לבין אלהיהם. דבריהם של הצופים מדגישים את התהום הפעורה 

אומות העולם", לבין "אלו", ומציירים את אומות העולם עומדות וצופות מבחוץ ביחסים המשונים  כלבינם, "

יש  –שינוי אמוני או פוטנציאל להמרת דת, ואולי אף להיפך הבעה של אין כאן  בין ישראל לבין אלהיהם.

הכרה בהבדל תהומי בין ישראל לאומות העולם, בקשר ייחודי בינם ובין אלוהיהם, ובחוסר היכולת כאן 

 להצטרף לקשר זה.

ם הוא סיפור קידוש השם של רבי חנינא בן נוכריהסיפור היחיד בו נראה שינוי תודעתי אפשרי של אחד ה

עבודה זרה יח ע"א(, שם מתמקח התליין עם רבי חנינא, ומבקש שיביאו לעולם הבא אם יקל בבלי ן )תרדיו

אך אז קופץ גם  –על ייסוריו. רבי חנינא מסכים לתביעה וגם ניאות להישבע על כך, התליין מחיש את מותו 

אבדותו של התליין הוא אל האש, ובת קול מכריזה ששניהם מזומנים לחיי העולם הבא. קשה להסביר את הת

התנהגותו של התליין כמו הועתקה  415הוא אינו אומר דבר ולכן גם אין לדעת אם אכן חל בו מהפך אמוני. -

למניעיו. מכוונת את הקורא לפירוש מסתבר , ואולי , כפי שקורה לעיתים קרובות בספרות חז"למסיפור אחר

וא נידון למוות, ובא אליו במקום מסתורו )תענית כ"ט ע"א( ההגמון מזהיר את רבן גמליאל שה  בסיפור

הוא יציל את רבן גמליאל, ובתמורה יבוא לחיי העולם הבא. גם בסיפור זה ההגמון  משביע  –להציע עיסקה 

את רבן גמליאל שיעמוד בדיבורו, ומשזה נשבע הוא מתאבד ובת קול מכריזה שזכה בעולם הבא. במקרה 

בן גמליאל הייתה נתונה מלכתחילה, ללא היזקקות  למעשה של זה נראה שהערכת ההגמון ליכולותיו של ר

, אלא נוכריאין כאן מהפך אמוני של ה 416קידוש השם, כל מעייניו נתונים להשגת מקומו בעולם הבא.

התנהגות תועלתנית גרידא. העתקת הבנה זו לסיפורו הדומה של הקלצטונירי מעקרת את ההשפעה 

                                                           
 בכל שאר כתבי היד הרבים גורסים "אלהיהם", ובהחלט נראה יותר. 413
הם כת' "כי עליך הורגנו )ראו מנדל, מדרש איכה(, שחדרו אליו השפעות בבליות, נוסף כאן: " ועלי Aבכתבי היד של נוסח  414

 כל היום".
( מציע שהתליין נדרש להישרף כדי לכפר על החטא של שריפת ספר תורה, אך הדבר 109-110אוטנהיים )מרטיריון, עמ'  415

 אינו ברור. 
את דתו, ומפרש את   (, הדוחה את האפשרות שהתליין המיר126הערה  209, עמ' מרטיריוןכך מסיק גם רובנשטיין ) 416

 תו כאמצעי להשגת הבטחה לחיי עולם הבא.התנהגו
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רבי חנינא, ומצרפת סיפור זה למקרים האחרים בהם המרטיריון הפוטנציאלית של מעשה קידוש השם של 

 ם.נוכרילא פעל את פעולתו המקווה על תודעת ה

 

 קידוש השם בחיים .5.4
 

ם המתפעלים מאלוהי נוכרי, ישנם סיפורים אחרים בהם שומעים במפורש על בניגוד למגמה שראינו עד כה

זה של  –ובן השני של מושג "קידוש השם" היהודים, אך אלה אינם בהקשר מרטירולוגי, אלא דווקא במ

בתלמוד הירושלמי ישנה סדרה של סיפורים על חכמים  417לעיניו. נוכריהיהודי הנוהג בהגינות כלפי ה

הבוחרים להתנהג בהגינות יתרה כלפי נוכרים ולהשיב להם את אבידתם למרות ההיתר ההלכתי שלא לעשות 

הסיפורים מובאים כהסבר להתנהגותו מעוררת  418היהודים".ם "ברוך אלוהי נוכריזאת, ובתגובה מכריזים ה

. נוכריהפליאה של רבי שמעון בן שטח המחזיר מרגלית שמצא תלויה בצוואר החמור שקנו לו תלמידיו מ

הסוגיה תמהה מדוע רבי שמעון נוהג כך: והרי אפילו מי שאוסר את גזילת הגוי מודה שאבידתו מותרת 

 יא כי רבי שמעון רוצה יותר מכל לשמוע "ברוך אלוהי היהודים". למוצא היהודי. תשובת הסוגיה ה

צרור של דינרים בתוך כור חיטים שקנו מאנשי  החכמיםוכאן מובאים סיפורינו: בסיפור הראשון, מוצאים 

הצבא, והחזירו אותו לבעליו. בסיפור השני רבי אושעיה בן טיריא מחזיר למלכה שטבלה ואיבדה את 

שלה את רכושה, ומסרב להצעתה לזכות ברכוש כמוצא ישר, משום גזירת התורה. תכשיטיה וכלי הזהב 

את תכשיטיה, ורבי שמואל בר סוסרטיי מוצא אותם. המלכה מאבדת הסיפור האחרון מעניין במיוחד: המלכה 

שולחת כרוז המודיע כי מי שיחזיר את החפצים תוך שלושים יום יזכה בפרס, אך מי שיתמהמה יוצא להורג. 

שמואל מחכה בכוונה עד לאחר שלושים יום וניגש להחזיר את האבידה. כאשר המלכה חוקרת אותו  רבי

מדוע לא החזיר, ומתברר לה שהוא היה במדינה, שמע והבין את הכרוז, תמיהתה גוברת עד להסברו של 

ת רבי שמואל: הוא לא רצה להחזיר את החפצים בתוך שלושים יום כדי שלא תחשוב שהחזיר משום אימ

 המלכות, אלא כדי שתדע שהחזיר מאימת האל. 

)הסוגיה משתלשלת מדיני  נוכריסדר הסיפורים מראה התפתחות ברורה. בשלושתם מוצא היהודי רכוש 

השבת אבידה במסכת בבא קמא( ומחזירו לבעליו, הסיפור הראשון אינו מוסיף דבר מלבד העובדות 

                                                           
 (, המנתח מופעים אלו של קידוש השם, המתבטאים בחיי מופת ולא במוות.268-271ראו גם גולדין )שם, עמ'  417
 ירושלמי בבא מציעא פרק ב דף ח טור ג /ה"ה. 418
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תו לגזירת התורה. ובסיפור השלישי הוא אף מסכן את הבסיסיות. בסיפור השני מייחס היהודי את התנהגו

ה. נוכריה כי רכושה הושב בזכות יראת האלוהים של היהודי, ולא משום יראתו את הנוכריחייו כדי להוכיח ל

 ".בריך אלההון דיהודאימצהיר " נוכרישלושת הסיפורים מסתיימים כאשר ה

במקרה בו נוטה אילן של אדם אל שדהו של  סיפור נוסף מסתיים באופן דומה: רבי יונתן משמש שופט

רבי יונתן נזכר שגם אילנו שלו נוטה לשדה שכנו הרומאי, ולכן הוא דוחה את המשפט למחר,  419חברו.

ומצווה על אנשיו לקצוץ את ענפי האילן הנוטים. למחרת, כאשר הוא פוסק שיש לקצוץ את ענפי האילן 

אך כאשר בעצת רבי יונתן הוא חוזר לבדוק ורואה שהענפים הנוטים, מתרעם הרומאי על איפה ואיפה בדין, 

 "בריך אלההון דיהודאי".הנוטים נקצצו, גם הוא מכריז 

ם אינה במוות, אלא ביחס הוגן כלפי אותם נוכרילקידוש השם בין ההיעילה מסיפורים אלה עולה כי הדרך 

מצב שבו רבי שמואל מסתכן ם, המיוחס במפורש לתורה וליראת האלוהים. בחירת המספר ליצור נוכרי

במוות משום שאינו משיב את האבידה מקשרת באופן ברור את סיפורו לסיפורים המרטירולוגיים, אך 

קישור זה מבליט את ההבדל העצום ביניהם. רבי שמואל מסכן את נפשו כאשר אינו מחזיר את החפצים, 

מד תורה. אך השפעה על תודעתם כפי שרבי עקיבא מסכן ואף מאבד את נפשו כשהוא מתעקש להמשיך לל

-ם בהגינות ביןנוכרים, התפעלות וברכת האל, מתרחשת רק כאשר היהודי מתעקש לנהוג בנוכרישל ה

אישית פשוטה. כאשר היהודי נוהג לפנים משורת הדין ומתעלם מן הדין המקובל והמאושר על ידי חכמים, 

רה לבעליו, הוא מקדש את השם במלוא מובן ולא להחזי נוכריהמתיר למוצא יהודי לקחת את אבידתו של ה

)כפי שקורה בסיפורים  נוכריהמושג. קידוש השם אינו נעשה באמצעות הדגשת ההבדל בין יהודי ל

 המרטירולוגיים( אלא להיפך, באמצעות מציאתו של המכנה המשותף.

מפני שציציותיו  סיפור אחר הולך צעד נוסף בדרך זו: האדם שהלך לזונה ונעצר רגע לפני שעשה בה מעשה

 420טפחו על פניו, מגיש לזונה שיעור קצר בהלכות ציצית, שיעור שמביא אותה לתרום את רכושה ולהתגייר.

מסתבר שמעשהו הרשים את הזונה עד כדי כך שלא הסתפקה כמו בסיפורים הקודמים בהבעת התפעלות, 

 אלא בחרה להפוך לחלוטין את אורחות חייה ולהצטרף ליהדות. 

                                                           
 ירושלמי בבא בתרא פרק ב דף יג טור ג /ה"יא 419
ים שנכתבו ראו ניתוח מפורט של הסיפור ומחקר  לה בבבלי מנחות מד ע"א.ספרי במדבר פרשת שלח פיסקה קטו ומקבי 420

 .עליו אצל ציון )זונות(
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פורים אלה מבטאים מהלך נוסף ההולך כנגד הכיוון המרטירולוגי. ראינו לעיל את הצעתו של יתכן שסי

בויארין כי קולות התלמידים והמלאכים בסיפור הבבלי על קידוש השם של רבי עקיבא מבטאים התנגדות 

פורו למעשה. צורת התנגדות אחרת היא הלגיטימציה לבריחה של הרגע האחרון מן המוות, כפי שראינו בסי

בסיפורי קידוש השם במוות )או של אלישע בעל כנפיים. אך כאן מתבטא מהלך רדיקלי יותר, המראה כי 

לא נוצר הרושם המצופה על הרומאי, ובכך אפשר לראות כישלון  למצער בסיכון עצמי שמסתיים בבריחה(

ם בפה מלא את נוכרישל הניסיון לקדש את השם ברבים. מנגד, בסיפורי קידוש השם בחיים מבטאים ה

התרשמותם החיובית מאלוהי היהודים, לעיתים אף עד כדי החלטה להתגייר. המסקנה המתבקשת היא 

אלא בחיי מופת  –ם אינה מרטיריון נוכרישהדרך היעילה לקידוש שמו של אלוהי היהודים בקרב ה

ם לסיפורי היו מודעיאם מספרי הסיפורים המרטירולוגיים אין לדעת ם. נוכריהמצטיינים ביחס הגון כלפי ה

קידוש השם בחיים ולהפך, אך עצם השימוש במונח "קידוש השם" בשני ההקשרים מעורר את הקורא 

 להשוות ביניהם ולהגיע למסקנה זו.
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 סיפורי טייעא .6
 

בתלמוד הבבלי מופיעה פה ושם דמות חידתית המתוארת כ"ההוא טייעא". חוקרים שיערו שמדובר בערבים 

אני אטען  421ישראלית.-ודים בבבל ובערב, דמות המקבילה לערבי ולישמעאלי בספרות הארץבני שבטים נו

-שסיפורי הטייעא בתלמוד הבבלי נשענים על מוטיבים קיימים בסיפורים על ערבים בספרות הארץ

הם מערערים על היומרה של חכמים להיות  צופן ספרותי אשר דרכוישראלית, אך מייצרים דמות מיוחדת, 

 ידע הבלעדיים. בעלי ה

ישראלי שבו הכח המניע הוא ערבי הצץ לרגע ומפרש ליהודי את געיית -אתחיל את הפרק בסיפור ארץ

משם אפנה  422פרתו, ואראה כמה קוים לדמותו של הערבי שאותם נפגוש בהמשך בסיפורים הבבליים.

עא, ואטען כי סיפורים למספר סיפורים בתלמוד הבבלי בהם מונגד חוסר הידע של חכמים לידענותו של הטיי

אלה מתחילים לערער, באמצעות דמותו של הטייעא, על הצגתם של חכמים כבעלי הידע. אמשיך לסיפור 

הדגש על חשיבות ייחוסם המשפחתי של חכמים,  –החותר תחת אחת מהנחות היסוד של עולם הלימוד הבבלי 

ת מעשיו. לבסוף אנתח את הסיפור ולסיפור נוסף שבו הטייעא משכנע את האל בכבודו ובעצמו לשנות א

המפותח ביותר שדמותו של הטייעא מופיעה בו, ואטען כי זוהי דוגמה קלאסית של טקסט מסוגת הסאטירה 

, ופולמוס ספק בערכו של העיסוק האינטלקטואלי והידע הנרכש באמצעותושמאופיינת בהטלת המניפאית, 

 . רווחותכנגד תפיסות 

טייעא לשאת את המטען המערער שהושם על שכמו. בהיותו דמות משולי עוד אטען, שלא במקרה נבחר ה

המרחב הלימינלי המושלם, איש של טבע אל מול סוכני התרבות של בית המדרש,  –החברה, בן המדבר 

המגיע מחוץ לעולם היהודי שהוא נקודת היחוס של חכמים, הוא מייצג מצוין לקול החתרני  נוכריוגם 

 עצמם.  המושמע מתוך דפי הבבלי

  

                                                           
 (.263-272ראו אופנהיימר )יהודים וערבים(, בר )שבטי בדוים(, קלמין )חכמים עמ'  421
 תי. ישראלית, סיפור זה הוא היחיד בו ממלא הערבי תפקיד משמעו-מעטים הסיפורים על ערבים בספרות הארץ 422
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 ישראלי על ערבי ידען-סיפור ארץ .6.1
 

הסיפור מופיע, בשינויים קלים, הן  423ישראלי שערבי הוא המניע את עלילתו.-אפתח, כאמור, בסיפור ארץ

במדרש איכה רבה והן בתלמוד הירושלמי, וכפי שנראה הוא חולק מספר מוטיבים עם סיפורי הטייעא 

  424פור בגירסת הירושלמי:בתלמוד הבבלי. בעקבות ניומן אביא את הסי

 תרגום מקור

עובדא הוה בחד יהודאי דהוה קאים בהדיה בקעת 

 ארבל. 

 געת תורתיה קומוי. 

 עבר חד ערביי ושמע קלה. 

אמ' ליה. בר יודאי בר יודאי. שרי תורך ושרי 

 קנקנך. 

 דהא חריב בית מוקדשא. 

 געת זמן תניינות. 

קטור אמ' ליה. בר יודאי בר יודאי.קטור תוריך ו

 קנקניך. דהא יליד מלכא משיחא.

 אמ' ליה. מה שמיה. 

 מנחם. 

 אמ' ליה. ומה שמיה דאבוי. 

 אמ' ליה. חזקיה. 

 אמ' ליה. מן הן הוא. 

 לחם יהודה. -אמ' ליה. מן בירת מלכא דבית

 מעשה היה ביהודי אחד שהיה עומד בבקעת ארבל.

 

 געתה פרתו לפניו.

 עבר ערבי אחד ושמע קולה.

אמר לו: בן יהודי, בן יהודי, התר שורך והתר 

 מחרשתך

 שהרי חרב בית המקדש.

 געתה פעם שנייה.

אמר לו: בן יהודי, הן יהודי, קשור שורך וקשור 

 לד המלך המשיח.מחרשתך. שהרי נו

 אמר לו: מה שמו?

 מנחם.

 אמר לו: ומה שם אביו?

 אמר לו: חזקיה.

 אמר לו: מניין הוא?

 אמר לו: מארמון המלך של בית לחם יהודה.

                                                           
( 159-163חוקרים רבים ניתחו סיפור זה, תוך שהם מתמקדים בעיקר בנושא המשיחי המרכזי בו. כך פרנקל )עיונים, עמ'  423

( רואה בסיפור רמז 130-127קנוהל )בעקבות המשיח, עמ'  ;מראה כיצד הסיפור מתמודד עם חוסר הוודאות שבציפייה למשיח

האיסיי שאת עקבותיו הוא מאתר בהימנונים המשיחיים בין המגילות הגנוזות אפשרי להסרת החרם הרבני על מנחם, המשיח 

(, מנתחת את המקור כסיפור עממי ומוצאת בו מוטיבים המופיעים גם 172-164רוקם )רקמת חיים, עמ' -גלית חזן ;מקומראן

ניומן )לידת המשיח(  ;ים(טיבאנררוקם, -בברית החדשה בנוגע ללידתו של ישוע )כיוון אותו היא מפתחת מאוחר יותר, ראו חזן

 עוקב אחר מקורות הסיפור בספרות בית שני, כתבי הנצרות והעולם הרומי.
( המפרט את בחירתו, בעקבות פנחס מנדל. המקבילה בענף הנוסח הקדום והמקורי יותר של איכה 87ראו ניומן )שם, עמ'  424

 רבה דומה מאד לגירסה זו.
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]...[ 

אמ' ר' בון. מה לנו ללמוד מן הערבי הזה. ולא 

מקרא מלא הוא. "והלבנון באדיר יפול". מה כת' 

 תריה. "ויצא חוטר מגזע ישי".ב

]...[ 

מה לנו ללמוד מן הערבי הזה. ולא מקרא  :ר' בון ראמ

 כתוב אחריו?"והלבנון באדיר יפול". מה  ?מלא הוא

 "ויצא חוטר מגזע ישי".

 

על פי הסימנים שמסר לו  יוצא היהודי למסע חיפוש בעקבות המשיחורות המושמטות מן הסיפור לעיל בש

, ואכן מוצא את אמו בבית לחם. המשך הסיפור אינו מענייננו מכיוון שהערבי אינו נזכר בו עוד, אך הערבי

בי הזה. ולא מקרא מה לנו ללמוד מן הערדמותו צצה שוב בהערה שנספחה לסוף הסיפור, מפי רבי אבון: '

  .'מלא הוא. "והלבנון באדיר יפול". מה כת' בתריה. "ויצא חוטר מגזע ישי"

בשיחות  425הערת רבי אבון מזכירה תופעה דומה בסיפורים על שיחות בין רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס.

יצא ממעי  אלו אנטונינוס שואל את רבי "מאימתי יצר הרע ניתן בו באדם, משיצא ממעי אמו או עד שלא

"? בשני המקרים רבי נשמה מאימת נתנת באדם, משיצא ממעי אמו או עד שלא יצא ממעי אמואמו" וכן "

עונה לאנטונינוס, אך זה אינו מסכים לתשובה, מסביר מדוע ועונה תשובה אחרת. בשני המקרים רבי מודה 

יתן היה להגיע לתשובה שהוא עצמו טעה ואנטונינוס צדק, אך הטקסט מזדרז ומצביע על כך שלמעשה נ

הנכונה בעזרת פסוק מתאים. הן בסיפורנו על הערבי והן בסיפורי רבי ואנטונינוס ניכר הקושי של עורכי 

משמש מקור ידע, והם מתקנים את המצב בכך שהם מציעים דרך  נוכריהסיפורים לקבל את הסיפור שבו ה

 להפקת התשובה מן המקרא, ללא היזקקות לנוכרי. 

בפרק "סיפורי פסגה", התופעה שיהודי לומד מן הנוכרי נדירה ביותר, ולמעשה מופיעה רק  כפי שראינו

טייעא מאופיין בכך שבידו -בשני הסיפורים על רבי ואנטונינוס שתיארתי כאן. אך בהמשך נראה שהערבי

 מידע במגוון תחומים, שאיננו בידי בני שיחו היהודים. 

די לשמוע את געיות הפרה ולפרשן לבעליה. הוא יוזם את הפנייה בסיפורנו, הערבי מופיע ברגע המתאים כ

ומנדב את המידע שבידו בלא שנתבקש, ובלא שיבקש או יקבל תמורה. הוא ניחן ביכולת מופלאה למצוא 

משמעות בגעיות הפרה ולקשרן למאורעות ההיסטוריים המתרחשים ברקע, והוא מסוגל גם לספק מידע 

 ך הסיפור, בנוגע לשמו ומקום מגוריו של המשיח. מדויק, שאף מקבל אישוש בהמש

                                                           
 " שם אני מנתחת את הסוגיה בסנהדרין.פסגהין צ"א ע"ב. ראו פרק "מפגשי בראשית רבה ל"ד י ומקבילה בסנהדר 425
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התערבותו של הערבי מניעה את הסיפור, שהרי לולא פירש ליהודי את געיית פרתו, היה זה ממשיך וחורש 

בשלווה. הבשורה על חורבן המקדש היתה מגיעה אליו ביום מן הימים, אך המידע בדבר הולדתו של המשיח 

קורא עשוי לתהות מה היה קורה אילו המשיך הערבי בדרכו בלא לדבר נתון כנראה בידי הערבי בלבד. ה

 עם היהודי.

כפי שנראה, המאפיינים הבולטים של הערבי בסיפור זה יופיעו גם בסיפורי הטייעא שבבבלי. הערבי מופיע, 

יע , בזמן ובמקום הנכון. הוא פונה ביוזמתו אל היהודי, מספק לו מידע חיוני ומנDeus ex machinaכעין 

את העלילה. הוא מופיע בסמיכות לחיות )פרה, במקרה שלנו, ובבבלי יופיע גמל( וניחן ביכולת מיוחדת 

 426געיית הפרה. –לפענח תופעות טבעיות, במקרה שלנו 

 

ישראלי, אפנה לבחון את סיפורי -עתה, משהראיתי כמה מוטיבים המאפיינים את הערבי בסיפור הארץ

 מה סיפורים שבהם מפגין הטייעא ידע בתחומים מגוונים.הטייעא בתלמוד הבבלי. אפתח בכ

 

 כשפים .6.2
 

 הסיפור הבא מובא בסוגיה העוסקת במקרי ביש וכשפים המזיקים לאנשים שעושים דברים בזוגות:

 תרגום 427פסחים ק"י ע"ב

דההוא גברא דגרשה לדביתהו ואזל אינסיב 

  .428אולחנ

 

שאותו איש גרש אשתו והלכה ונישאה לבעל 

 פונדק. 

 

הות קא עבדא  .כל יומא הוה אזיל שתי התם חמרא

לא הוה קא מהניה ביה משום דהוה קא  .ליה כשפים

  .429מיזדהר בנפשיה אזוי

כל יום היה הולך שותה שם יין. היתה עושה לו 

 עצמוכשפים. לא היה מועיל בו משום שהיה נזהר ב

 מזוגות. 

                                                           
(, "בעת העתיקה נתפרסמו הערבים כמומחים גדולים ללשונות בעלי חיים וגם כמגידי 100על פי ניומן )לידת המשיח, עמ'  426

 עתידות". 
 .JTS EMC 271נוסח כ"י  427
 , ערך "חנוואה".473ראו סוקולוף עמ'  428
 נשל "ג". 429
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א חד אישתי טובא לא הוה ידע עד שת סר הוה יומ

מכאן ואילך לא הוה ציל  430הר בנפשיךציל אזד

 .לאזדהורי בנפשיה אפקתיה בזוי

יום אחד שתה הרבה, לא היה יודע. עד ששה עשר 

היה צלול נזהר בעצמו. מכאן ואילך לא היה צלול 

 וציאתו בזוגות. . העצמולהזהר ב

גברא  :אמר להו ,ביה הוה טיא 431כי שקיל ואזי גס

דיקלא ופקע קטילא דאזיל אזל חבקיה לדיקלא צוא 

 .שידא

כשהלך פגש בו אותו טייעא, אמר לו: איש מת 

 שהולך! הלך חבק דקל, יבש הדקל ופקע השד.

 

האישה נוטרת לגרוש שלה, ומנסה לכשפו כאשר הוא מגיע לבית בעלה השני, בעל הפונדק, לשתות יין. אך 

כוסות יין. עד שפעם אחת כשפיה אינם עולים יפה מכיון שהאיש יודע ונזהר שלא לשתות מספר זוגי של 

משתכר האיש, מאבד את צלילותו ואת ספירת הכוסות, ויוצא מן הפונדק לדרכו לאחר ששתה מספר זוגי. 

למעשה הוא כבר מת. סופו של הסיפור אינו  –בדרכו הוא פוגש בטייעא שאומר לו שלמרות שהוא מתהלך 

רות אחת היא שהאיש אכן מת, ואפשרות ברור: יש מספר גירסאות בכתבי היד וכמה אפשרויות לפרש: אפש

 אחרת שהאיש דווקא ניצל.

כך או כך, מוצג הטייעא כמי שמסוגל להעיף מבט באיש ולקבוע שמותו מתקרב. החכמים הראו בסוגיה כי 

יש בידם הידע התאורטי בדבר הסכנה שבזוגות, אך הטייעא מסוגל להתבונן באדם שכושף באמצעות מספר 

אבחנו ולתת פרוגנוזה. בעוד החכמים הם תאורטיקנים, הטייעא שולט בידע מעשי ומביא זוגי של כוסות יין, ל

 את התאוריה לעולם האמיתי.

 

 רפואה .6.3
 

החכמים מחזיקים בידע התאורטי והטייעא  –בסיפור הקודם ראינו כיצד הידע מתחלק בין חכמים לטייעא 

פא את החולה, והטייעא מצליח לרפא בידע פרקטי. בסיפור הבא ידיעותיהם של חכמים אינן מועילות לר

ם. במספר נוכריבמקום שנכשלו. הסיפור מובא מתוך סוגיה המשתלשלת ממשנה העוסקת בריפוי על ידי 

ם את מצוקתם של היהודים הבאים להתרפא אצלם, ויספקו נוכרינקודות מעלה הסוגיה חשש שמא ינצלו ה

                                                           
 צריך להיות "בנפשיה", וכך בשאר כתבי היד. 430
 .270, עמ' #2על פי סוקולוף בערך "גוס"  meetגס= 431
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יש פוטנציאל הרסני, וחכמים מתלבטים מתי ניתן  םנוכרילהם תרופות שיסכנו את חייהם. לידע שמחזיקים ה

ם. במהלך הסוגיה מובא סיפור על רבי יוחנן שחלה בצפדינה וטופל על ידי נוכרילסמוך על בעליו ה

מטרוניתא, דיון קצר על המחלה עצמה ומידת הסכנה שבה )אותו השמטתי בציטוט להלן(, ואז סיפור על 

 אביי המקבל עצת ריפוי מהטייעא: 

 תרגום 432זרה כ"ח ע"א עבודה

  433.דר' יוחנן חש בצפדינא :ת"ש

אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדא ליה חמשא 

  .ומעלי

 אמ' לה בשבתא מאי 

 אמרה ליה לא צריכת 

 ואי מצטריכנא מאי 

 אמרה ליה אשתבע לי דלא מגלית 

 אשתבע לה לאלהי ישראל לא מגלינא 

 גליא לי' 

 למחר דרשה בפירקא 

 והא אישתבע לה 

כי קאמ' לה לאלהי ישראל לא מגלינא לי' הא ה

 לעמיה מגלינא 

 והאיכא חילול השם 

 דגלי לה מעיקרא 

]...[ 

 ?מאי עבדא ליה

  .מי שאור ושמן זי' ומלח :אמ' רב אחא ברי' דרבא

 בוא ושמע: שרבי יוחנן חלה בצפדינה.

הלך אל אותה מטרוניתא, עשתה לו בחמישי ובערב 

 ]שבת[.

 אמר לה: בשבת מה?

 אמרה לו: לא תצטרך.

 ואם אצטרך?

 ישבע לי שלא תגלה.אמרה לא: ה

 נשבע לה: לאלהי ישראל לא אגלה.

 גילתה לו.

 למחרת דרשה בשיעור.

 והרי נשבע לה?

 434כך אמר לה: לאלהי ישראל לא אגלה. לעמו

 אגלה.

 והרי זה חילול השם?

 שגילה לה מראש.

]...[ 

 מה עשתה לו?

  .ומלח תמי שאור ושמן זי :אמ' רב אחא ברי' דרבא

                                                           
 . אני אסירת תודה לאביעד רכט עימו שוחחתי על סוגיה זו, שהאיר בה פנים שונות.1337נוסח כ"י פריס  432
 )יסטרו(. scurvyצפדינא היא  433
 וסף כאן "ישראל".ובדפוסים ראשונים ואחרונים נ 95בכ"י מינכן  434
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  ילחא.שאור גופיה שמן זית ומ :רב אשי אמ'

  משחא דאווזא בגדפא דאווזא :רב יימר אמ'

עד דאמ'  ,ני ולא איתסאיאנא עבדי כל ה :אמ' אביי

לי ההוא טייעא אייתי קשייתא דזיתא דלא עייל 

 תולתא וקלי להו אמרה חדתא ודביק

 . עבדי הכי ואיתסאי

  ומלח.שמן זית עצמו, שאור  :רב אשי אמ'

  רב יימר אמר: שומן אווז בכנף אווז.

אמר אביי: אני עשיתי כל אלו ולא נתרפאתי, עד 

שאמר לי אותו טייעא: הבא גלעין של זית שלא 

 הביא שליש וקלה אותו על מעדר חדש והדבק.

 עשיתי כך ונתרפאתי.

 

בימי חמישי ושישי, וכשהוא  רבי יוחנן מבקר אצל המטרוניתא מתוקף תפקידה כמרפאה. היא מטפלת בו

שואל בדאגה ומתעקש לדעת מה יעשה בשבת, שאז כנראה לא יוכל לבקר אצלה, היא משביעה אותו שלא 

יגלה ומספרת לו את סוד התרופה. למרות שבועתו, רבי יוחנן מיד מספר את הסוד, ולא ליחידים אלא 

ה תחילה שהערים על המטרוניתא בניסוח הסוגיה תמהה כיצד הפר רבי יוחנן את שבועתו, ומציע 435בציבור.

מתחכם של לשון השבועה. הסוגיה ממשיכה לתמוה כיצד לא חשש רבי יוחנן מחילול השם שיש בדבר, 

כאשר חכם נראה כמפר את שבועתו )אבל אם לפי שורת הדין אין כאן הפרה ממש( ומסיקה, באופן לא 

 וונתו לספר.משכנע במיוחד, שרבי יוחנן הודיע למטרוניתא מראש על כ

הידע הרפואי בסיפור זה הוא נכס, והמטרוניתא מנסה לשמר אותו אצלה. רבי יוחנן צריך לבקש פעמיים 

ואז להישבע כדי שיופקד בידו, לשימושו האישי בלבד. למרות הסודיות שמבקשת המטרוניתא לכפות, רבי 

נה( רבי יוחנן כדי לפתור את יוחנן מפיץ ברבים את המתכון. כך הופך הידע הרפואי מנכס שקיבל )או ק

מצוקתו הפרטית, להון חברתי המביא למפיצו הערכה ציבורית. שריד של חשאיות נותר בכך שהסוגיה עצמה 

 אינה מסגירה את תוכן התרופה.

בהמשך מסתבר שלמרות מעשיו של רבי יוחנן, הידע שהפיץ לא דילג על משוכות הדורות והמרחק, ולא 

קצרה בה מתברר טיבה של מחלת הצפדינה והרלבנטיות שלה לנושא שעל הגיע לבבל. לאחר אתנחתא 

ואינה יכולה לתת  -הפרק )קטע שהשמטתי לעיל(, הסוגיה שואלת מה בעצם רקחה המטרוניתא לרבי יוחנן 

מציעים את  –רב אחא בריה דרבא, רב אשי ורב יימר  –תשובה. שלושה חכמים מאחרוני האמוראים 

                                                           
במקבילות בירושלמי )עבודה זרה פרק ב דף י טור ב /ה"ב, שבת פרק יד דף עו טור ב /ה"ד( התאבדה המטרונית בעקבות  435

 גילוי סודה, ויש אומרים שנתגיירה.
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ם שהידע שהפיץ רבי יוחנן אבד או נסתלף. הצעותיהם של רב אחא ורב אשי דומות גירסתם, ומכאן אנו למדי

מאד, והם חלוקים רק האם יש לרקוח ממי שאור או שמא מהשאור עצמו, אך הצעת רב יימר אינה דומה 

בשום מימד להצעותיהם. התורה הרפואית שבעל פה סובלת מכל תחלואי הסוגה, כולל טעויות מסירה, 

רות שונות ושכחה פשוטה. שלל הגירסאות אינו מועיל, ואביי מספר שניסה את כל התרופות התפצלות למסו

דנן ולא ריפאו אותו. למרות )ואולי בגלל?( המעילה שמעל רבי יוחנן באמונה של המטרוניתא, עולם בית 

ועדיין  המדרש לא רכש את הידע לאורך זמן. דורות לאחר רבי יוחנן, שוב חולה אחד החכמים באותה מחלה,

 אינו יודע כיצד להתרפא ממנה. 

וזר לעולמו של בית המדרש.  נוכריאך אז מופיע טייעא אחד, ללא הודעה מוקדמת. כמו המטרוניתא, גם הוא 

בניגוד לה, אין לו דרישות מוקדמות. אין צורך להישבע, אין אפילו צורך לבקש. הטייעא מופיע ברגע 

, והתרופה אכן מוכחת כיעילה. הפעם נרשמת התרופה כחלק ובמקום הנכון, מספר לאביי כיצד יתרפא

  436מהסיפור, והופכת להיות חלק מן הידע שיעבירו חכמים עד סוף כל הדורות.

ם המתבטאת נוכריבשני המקרים, של רבי יוחנן ושל אביי,  אין בידי חכמים תרופה. למרות החרדה מן ה

ם, עצה שכנראה נוכריהם מתרפאים בעצתם של ה בסוגיה על כל צעד ושעל, בסופו של דבר בשני המקרים

נרכשה או נתרמה חינם אין כסף. אך הידע נשאר בזיכרון הקולקטיבי רק כאשר הוא ניתן בלי תנאים 

מוקדמים, בנדיבות, ללא שימוש בתחבולות והערמה. בסופו של התהליך למדו החכמים לא רק שיעור בתחום 

 ם. נוכריהידע, וגם משהו בעניין היחס להרפואה, אלא גם בתחום האתיקה של העברת 

אך סיפורנו מציג יומרה זו  437חכמים מתיימרים להחזיק גם בידע רפואי, בנוסף לידע התורני שברשותם,

הדעות ככלי ריק. רבי יוחנן רוכש את הידע בעורמה וכפיות טובה, במחיר התאבדותה )על פי אחת 

ו אינם מסוגלים לשמר את מה שנרכש במחיר כה ( של  האישה שריפאה אותו, וממשיכי דרכבירושלמי

גבוה. לעומתם הטייעא מצטייר כמי שעצותיו הנדיבות גואלות את אלו שכבר נתיאשו מן האפשרות למצוא 

 מזור בעזרת חבריהם.

 

                                                           
הטייעא לקטע זה קיימת מקבילה )יומא פד ע"א( בשינוי קל של סדר הדברים. בהמשך הסוגיה מופיע סיפור נוסף בו מציל  436

את המצב: רב פפא חלה בלבו והתרופה שהציע לו הטייעא רפאה אותו. גם שם, מספר רב פפא שניסה תרופות שונות שהציעו 

חכמים ללא הואיל, עד ששמע לעצת הטייעא ונתרפא. בסיפור נוסף )שבת פ"ב ע"א( מספר רב ירמיה מדיפתי שלמד 

 מהסתכלות בטייעא כיצד לשחרר עצירות מעיים.
, הרואה ביומרה זו של חז"ל להבין ברפואה השפעה סטואית, ורכט, הנהגות בריאות, 396-397הז'ר, דרך חיים, עמ' ראו  437

 המתאר סוג אחד של ידע רפואי שהבבלי מייחס לחכמים ומשווה אותו לרפואה היוונית.
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 עברית .6.4
 

אינם נתפסים כתחומי ליבה שהם אמורים להתמחות  אלהחכמים אמנם עוסקים פה ושם בכשפים ורפואה, אך 

מת זאת, ידיעת השפה העברית ופרשנות של פסוקי המקרא הם אבן יסוד למפעלם. אולם למרות בהם. לעו

מומחיותם, מסתבר שלעיתים הם נתקלים בקושי לפרש מילים מסוימות ונאלצים להסתייע בעזרה מן החוץ. 

פור אבקש לנתח כאן סיפור קצרצר בו מופיע שוב הטייעא בתפקידו כמחזיק הידע, ולהראות גם כיצד הסי

 נארג אל תוך שתי סוגיות שבחינתן מספקת תובנות נוספות. 

הסיפור נפתח במצוקתם של חכמים שאינם מבינים פסוק מתהלים, מכיוון שאינם יודעים את משמעותה של 

 אחת המילים בו:  

 תרגום 438מגילה י"ח ע"א

  "השלך על ייי יהבך"לא הוו ידעי רבנן מאי 

וה קא אזלינן זמנא חדא ה :אמ' ראבא בר בר תנא

 בהדי ההוא טייעא והוה דרינא בסכאנא 

  אמ' לי ההוא טייעא שקיל יהבך ושדי אגמלאי

 לא היו יודעים רבנן מהו "השלך על ה' יהבך"

: פעם אחת הייתי הולך עם 439אמר רבה בר בר חנה

 440אותו טייעא והייתי נושא משא.

 אמר לי אותו טייעא: קח יהבך ושים על גמלי.

 

פותר הטייעא את מצוקתם של חכמים, הפעם בתחום הלשון. גם כאן, חכמים אינם פונים אל  גם בסיפור זה

הרחבת המבט לסוגיה כולה מציגה תמונה כללית מעניינת  441הטייעא בבקשת מידע, אלא מקבלים אותו ממנו.

מסכת על האתגר הלשוני עמו מתמודדים חכמים, ולכן אתחיל בהצגת מבנה הסוגיה. היא מתגלגלת  ממשנה ב

מגילה הדנה כיצד קוראים בפורים את מגילת אסתר. תחילה מתנהל דיון האם אפשר לקרוא אותה בתרגום 

לשפות זרות, ומתוכו ברור שחכמים שרויים במציאות בה ישנן קהילות שאינן מסוגלות להבין את המגילה 

בא של המשנה, שבה אם תיקרא באזניהם בעברית, אלא רק אם תיקרא בתרגום. אז נפנית הסוגיה לחלק ה

יצא", ומיד מתוודה: "לא הוו ידעי רבנן מאי 'סירוגין'". אם עד כה יכולנו  –נקבע "קראה סירוגין ונתנמנם 

                                                           
 .294-295כ"י קולומביה  438
 ה בר בר חנה".תקנתי לפי גירסאות כל שאר כתבי היד ודפוסים ראשונים ל"רב 439
 .811סכאנא=משא, ראו סוקולוף עמ'  440
סיפור דומה מופיע גם במסכת בכורות )מ"ד ע"א(, שם מפרש הטייעא מילה נוספת: "לא הוו ידעי מאי צימיח שמעו לההוא  441

'צימיח'. (. תרגום: לא היו יודעים רבנן מהו 7טייעא דהוה קא' מאן דבעי צומע ואישתכח גדיא הזאזא" )על פי כ"י פירנצה 

, mangy, scabby[ חזאזא=74שמעו לאותו טייעא שהיה אומר 'מי רוצה צומע' ונמצא גדי מרופט. )סוקולוף מתרגם ]עמ' 

 מילים אנגליות שמשמעותן הפשוטה מכוונת למחלת עור, אך משמעותן בהשאלה "מרופט"(. 



180 

 

לחשוב שרק ציבור של עמי ארצות אינם מבינים את לשון המגילה וחכמים מתדיינים האם להתיר יכולנו 

 את לשון המשנה! להם קריאה בתרגום, מיד מסתבר שחכמים עצמם אינם מבינים 

מכאן ממשיכה הסוגיה להביא דוגמאות נוספות של מילים כאלו, שמשמעותן נסתרה מחכמים והם רוכשים 

 יום. לכל חמשת הסיפורים מבנה דומה: -אותה מחדש דרך התבוננות באחרים המשתמשים בה בחיי היום

 לא הוו ידעי רבנן מאי "סירוגין" ]...[ שמעוה לאמתא דבי רבי ]...[  .1

 א הוו ידעי רבנן מאי "חלוגלוגות" ]...[ שמעוה לאמתא דבי רבי ]...[ל .2

 לא הוו ידעי רבנן מאי "סלסלה ותרוממך" ]...[ שמעוה לאמתא דבי רבי ]...[ .3

 לא הוו ידעי רבנן מאי "וטאטאתיה במטאטא השמד" ]...[ שמעוה לאמתא דבי רבי ]...[ .4

 442]סיפורנו[ .5

לים, שהם נזקקים להן אם כדי להבין את ההלכות שבהן הם מסתבר שחכמים אינם מבינים כמה וכמה מי

ואם כדי לפרש את המקרא המהווה תשתית לעבודתם. בארבעת המקרים הראשונים פשרן של  443עוסקים,

על ידי הטייעא. באף אחד מן המקרים חכמים אינם  –המילים ניתן על ידי שפחתו של רבי, ובמקרה שלנו 

אלא הם עדים לשימוש אגבי של השפחה או הטייעא במילה  שואלים מפורשות למשמעות המילים,

המבוקשת, ומסיקים מתוך כך את הפירוש. בסיפורים על שפחתו של רבי, החכמים התוהים על משמעות 

המילה הם אלו ששומעים את שפחתו של רבי משתמשת בה, אך בסיפורנו רבה בר בר חנה מספר על מקרה 

שפחה והחכמים חולקים מרחב משותף, מן הסתם בביתו של רבי, שבו שמע מן הטייעא שהשתמש במילה. ה

ויתרון הידע של השפחה נובע ממגוריה בביתו של רבי ונרכש ממנו. אל דברי הטייעא, לעומת זאת, נחשפים 

 חכמים בתיווכו של רבה בר בר חנה, המגשר בין עולם החוץ של הטייעא לעולם בית המדרש של חכמים. 

ו כי חכמים נתקלים שוב ושוב במקרא ובחומר התנאי במילים שאינם מבינים, והם ראינו אם כן בסוגיה ז

נזקקים לפירושים שהם שומעים באקראי מפי דמויות שבשולי החברה כדי להבינן. סוגיה שהחלה בדיון 

                                                           
ם האחרונים, אך כל כתבי היד )וישנם רבים( דפוס וילנה הולך בעקבות הדפוסים הראשונים והופך את סדר שני הסיפורי 442

 מביאים את הסיפורים בסדר זה.
את המילה "סירוגין" עליהם להבין בהקשר של הסוגיה הנוכחית, בה דנים בקריאת מגילה הנעשית לסירוגין. המילה  443

ל כהן גדול שיש להיזהר ע"ב, בהקשר ש-"חלוגלוגות" מובאת בברייתות הדנות במאכלים המביאים לידי טומאה )יומא י"ח ע"א

שלא יהיה בל קרי ביום הכיפורים(, בעשבי בר הפטורים מן המעשר )סוכה ל"ט ע"ב וירושלמי שביעית פרק ח דף לח טור ג 

/ה"ח(, במזונות שיכולים לשמש לעירוב )עירובין כ"ח ע"א וירושלמי עירובין פרק ג דף כ טור ד /ה"א, פאה פרק ח דף כא טור 

 א /ה"ד(.
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במצוקה לשונית הנובעת מחוסר ידע של הציבור הרחב בשפה העברית, התגלגלה למצוקתם של חכמים, 

 " בתחום, שאינם מבינים את המילים. "בעלי המקצוע

. גם בסוגיה זו נדרש להרחיב 444חמשת הסיפורים מצויים גם בסוגיה נוספת, במסכת ראש השנה )כ"ו ע"ב(

את המבט כדי להגיע לתובנות נוספות. במשנה שממנה נמשכת הסוגיה קובע רבי יוסי: "כל השופרות נקראו 

לת מניין שהיובל הוא איל, ומצטטת ברייתא בה מספר רבי קרן, שנאמר 'במשך בקרן היובל'". הגמרא שוא

 עקיבא שכאשר הלך לערביא היו קוראים שם לאיל "יובל". כאן מובאים סיפורים נוספים באותו מבנה:

 לערבייא היו קורין לדיכרא יובילא  445(לכרכי הים)אמ' ר' עקיבה כשהלכתי  .1

 ]...[ואמ' ר' עקיבא כשהלכתי לגליא היו קורין לנדה גלמודה  .2

 ]...[ואמ' ר' עקיבה כשהלכתי לאפריקיא היו קורין למעה קשיטה  .3

 ]...[אמ' ר' כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה  .4

 ]...[ היו קורין לכלה כונפי ולתרנגול שכוי 446אמ' ר' שמעון בן לקיש כשהלכתי לתחום קנשריא .5

ילים מקראיות במהלך מסעותיהם בניכר, בסיפורים אלה, חכמים מספרים כי גילו מחדש את משמעותן של מ

ם של מקומות אלו. יש לשים לב כי רשימת המקומות שאליהם הגיעו חכמים ושם נוכרימן הסתם מדריהם ה

מצאו פירושי מילים סתומות, משרטטת מפה המקיפה את כל הכיוונים: ערבייא )מזרח(, גליא )צפון(, 

ריא )המפרשים מציעים שזהו שם מקום, אך נראה לי אפריקייא )דרום(, כרכי הים )מערב(, תחום קן נש

ש"קן נשרים", כגירסת חלק מכתבי היד, בא לרמוז כלפי מעלה(. הרושם הנוצר הוא שכדי להבין את מילות 

 המקרא יש לשוטט ברחבי כל העולם ולכנוס חזרה אל בית המדרש את המילים האבודות.

יודע את משמעותה של מילה, אך שלא כמו בסיפורים הסוגיה ממשיכה בסיפור שאף הוא עוסק בחכם שאינו 

עד כה, שבהם מספרים חכמים כי גילו פירושי מילים אגב אורחא, כאן אנו שומעים על צורך דחוף לדעת 

מגיע אדם וקובל "קבען פלניא", ולמרבה המבוכה לוי אינו יודע מה משמעות המילה  447את הפירוש. אל לוי

יו בבית המדרש, ואלו מפרשים לו את המילה בעזרת ציטוט הפסוק "קבען". הוא הולך ושואל את חבר

ממלאכי )ג ח( "היקבע אדם אלוהים". הסוגיה מדווחת כי דורות מאוחר יותר דנו שני אמוראים, רבא מברניש 

ורב אשי, בסיפור זה, כאשר רבא אומר שאילו היה במקומו של לוי היה מחלץ את משמעות המילה מן האיש 

                                                           
 .140כתב יד מינכן  על פי 444
 בשאר כתבי היד ובדפוסים ראשונים אין גורסים "לכרכי הים" כאן אלא רק "לערבייא", ונראה כטעות. 445
 ( ובדפוסים ראשונים גורסים "תחום קן נשרייא".Oxford c. 17/54, בקטע מן הגניזה )400בכ"י הספריה הבריטית  446
 כנראה רבי לוי בר סיסי. 447
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שישתמשו במילה: "במה קבעך? ולמה קבעך?". אך הסוגיה מסבירה כי לוי חשש שזוהי  באמצעות שאלות

 מילה אסורה שלא יאה שישתמש בה, ולכן לא יכול היה להשתמש בשיטה זו לבירור משמעותה.

בשום שלב לא עולה ההצעה הברורה מאליה: מדוע לא שאל לוי את האיש שבא אליו, וכמובן יודע את 

הוא מתכוון? היתרון בשיטה שהציע רבא מברניש הוא שהיא מאפשרת ללוי לגלות  משמעות המילה, למה

את משמעות המילה בלי לחשוף את בורותו לפני המתלונן, ונראה לי שזהו מפתח חשוב להבנת הסוגיה: 

חכמים מבקשים להעמיד עצמם בעיני הציבור כמומחים בלעדיים בהבנת השפה העברית, ואינם יכולים 

להיראות כמי שאינם מבינים מילה בה משתמש אדם הבא לפניהם. לוי מכתת רגליו לבית  להרשות לעצמם

המדרש מכיוון שרק שם, בין חבריו החכמים, הוא יכול להודות בחוסר ידיעה, ולסמוך על חבריו שלא יגלו 

 את סודו.

הרץ לבית לאחר חמשת סיפורי המסעות, בהם הביאו חכמים מילים מעבר לים, והסיפור המגשר על לוי 

המדרש כדי שיפרשו לו חבריו את המילה החסרה, מובאים חמשת הסיפורים שהכרנו לעיל, שגיבורו של 

האחרון שבהם הוא הטייעא. כך נוצרת סוגיה בעלת מבנה סימטרי ובו שלושה חלקים: פתיחה בחמישה 

 A-היו קורין ל X-לסיפורים על חכמים היוצאים לניכר ומביאים חזרה פירושי  מילים )במבנה "כשהלכתי 

B סיפור מגשר על חכם החוזר לבית המדרש לבקש פירוש, וסיום בחמישה סיפורים בהם הפירושים ,)"

 שפחה וטייעא.  -נשמעים מפי דמויות שוליים 

אפנה עתה לבדוק כיצד נבנתה הסוגיה, שעריכתה המשוכללת ניכרת היטב. לקטעים מן הסוגיה יש מקבילות 

 ד הירושלמי, במדרש בראשית רבה וגם בכמה מקומות בתלמוד הבבלי:בתלמו -במספר מקורות 

  בירושלמי מגילה )פרק ב דף ע"ג טור א /מ"ג( יוצאים חכמים לבית רבי לברר משמעות מילה לא

ידועה, ובהגיעם לשם משתמשת שפחתו של רבי בכמה מילים שלא ידעו, וחכמים מבינים מתוך 

מילים, שכולן מתפרשות אף הן בסוגייתנו מפי כך את משמעותן. בסיפור מתפרשות שלוש 

 448השפחה.

  )בירושלמי ברכות )פרק ט דף י"ג טור ג/ה"א( מסופר כי בארצות שונות )ערביא, אפריקיא, רומי

קורין למילה מסוימת במילה אחרת. בסיפור מתפרשות שלוש מילים, שכולן מתפרשות אף הן 

 יפה מדויקת בין הארצות בשני האתרים.בסוגייתנו תוך ייחוסן לארץ אחרת, אם כי אין חפ

                                                           
 בירושלמי שביעית פרק ח דף לח טור ג /ה"ח, ללא פירוש המילה "מטאטא". סיפור מקביל מופיע 448
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  בבראשית רבה ע"ט ז מופיע סיפור הפותח בכך שרבי חייא הגדול, רבי שמעון ברבי ורבי שמעון

בן חלפתא שוכחים כיצד לתרגם כמה מילים. כדי לשחזר את המילים הנשכחות הם הולכים לשוק 

שמתוכם הם מסיקים את  בערבייה ושומעים שם את דיבורם של עוברי האורח, ערבים ונשים,

 משמעות המילים. בסיפור מתפרשות חמש מילים, ארבע מתוכן מופיעות גם בסוגייתנו.

  בבבלי מופיעים ארבעה קטעים קצרים, שבכל אחד מהם מתפרשת מילה אחת: במסכת סוטה )מב

ע"א( מתפרשת המילה "גלמודה", תוך איזכור מקורה בכרכי הים. באותה מסכת )יג ע"א( מתפרשת 

המילה "כירה", וגם היא מיוחסת לכרכי הים. לעומת זאת במסכת חולין )צב ע"א( מתפרשת אותה 

 –מילה מפי אותם חכמים )"א"ר יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק"( אך הפעם באמצעות פסוק 

" )בראשית נ, ה(. ובמסכת נזיר )ג ע"א( נלמדת המילה "סלסלה" משימוש בקברי אשר כריתי לי"

 שפחתו של רבי. בשלושת המקרים, מדובר במילים שמתפרשות בסוגייתנו.שעושה בה 

מציג את המילים המתפרשות בסוגייתנו, כאשר במרכז מופיע מבנה הסוגיה שבה אנו עוסקים,  7איור  

אלית מימין, קטעי בבלי ישר-ובצדדים מופיעים המקורות הנוספים בהם מתפרשות מילים )ספרות ארץ

משמאל(. כפי שנראה בתרשים, כמעט כל המילים המתפרשות בסוגייתנו מתפרשות גם באחד או שניים מן 

העומדת במרכזו של הסיפור המגשר. בכל  –המקורות האחרים. המילה היחידה החסרה היא המילה "קבען" 

אינו פירושה הקטע מוקד כך שרצף, בישראלית מתפרשות מספר מילים -אחד מן הקטעים מן הספרות הארץ

י כל קטע מפרש מילה אחת בלבד מצד שני בבבל של מילה מסוימת אלא החיפוש אחר משמעויות מילים.

 רו כדי להסביר מילה שנזקקו לה באופן ספציפי. ומובא באת
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 : מילים המתפרשות במקורות השונים7איור 

משת באוסף של המקורות הנפרדים הללו כאבני בניין, ויוצרת מהם מבנה לטענתי, הסוגיה שלנו משת

הסוגיה בברכות מפרשת  –משוכלל. שתי סוגיות הירושלמי מעמידות את השלד המרכזי של סוגיית הבבלי 

שלוש מחמש המילים בחלק הראשון של סוגיית הבבלי, והסוגיה במגילה שלוש מחמש המילים בחלק 

רות לוקחת הסוגיה מן המקורות האחרים. אפשר להציע בזהירות את תהליך האחרון. את המילים החס

 הבנייה של סוגיית הבבלי: 

  נמצאות מילים בערביא, אפריקיא  , שםירושלמי ברכות יחידה המצויה גם בהחלק הראשון נבנה על

 –ורומי, ואז מרחיב ומשלים את הטיול הגיאוגרפי כך שיבקר בארבע כנפות הארץ וגם בשמיים 

 בראשית רבה ומבבלי סוטה. קטעים הנמצאים גם בומוסיף שתי מילים מתפרשות בהתאם, מ

  מפרשת שפחתו של רבי, אגב  שם  ,מגילה ירושלמייחידה המצויה גם ב על נבנההחלק האחרון

 ;משלב מקור נוסף מבבלי נזיר שגם בו מפרשת שפחתו של רבי מילה נוספת ;אורחא, שלוש מילים

המצוי גם , למען הסימטריה והמספר הטיפולוגי, בעזרת עיבוד קל של קטע ומשלים לחמש מילים

 בראשית רבה המוסיף את גיבורנו הטייעא.ב

 .שני החלקים מחוברים באמצעות סיפור מגשר הנמצא רק כאן 

הסוגיה מאמצת  מאבני הבניין שבמקורות אחרים לא רק מילים מתפרשות, אלא גם מוטיבים. סיפורי 

בראשית רבה את מוטיב החכמים היוצאים המצוי גם ב" שבחלקה הראשון לוקחים מהסיפור X-"כשהלכתי ל
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 בראשיתבמופיע גם בקטעים לשטח ומוצאים שם פירושים.  הרעיון למצוא פירושי מילים בארצות ניכר 

 . סיפורי "לא הוו ידעי רבנן" שבחלקה האחרון לוקחים את שיטת הפירוש, בה מביניםברכות וירושלמי רבה

ונשים( המשתמשים בהן אגב אורחא, המצויים גם את משמעות המילים על ידי צפייה באנשים )גברים 

סיפורים בבראשית רבה, בבלי  נזיר וירושלמי מגילה, כאשר בראשון אלו הם אנשים בשוק של ערבייה, ב

יתי נארגים שפחתו של רבי. המילים והמוטיבים המופיעים במפוזר בכל המקורות שמנ -ובשני האחרונים 

על ידי הסוגיה בראש השנה לכדי מבנה מאורגן, הממקד את תשומת לבנו בסיפור המגשר העומד בלב 

 הסוגיה ומציע מפתח להבנתה.

ירושלמי ברכות באמצעות העיקרון הגיאוגרפי, ומארגנת הסוגיה מרחיבה את המקור שיש לו מקבילה ב

לקה הראשון. גם חלקה האחרון מורחב, אך עיקרון טיול חובק עולם לאיתור המילים האבודות היוצר את ח

ההרחבה להוספת שתי מילים שם אינו גיאוגרפי אלא פרסונלי. מילה אחת נוספת משום שגם היא מתפרשת 

מפי שפחתו של רבי, ולכן טבעי לספחה לכאן, ולפירוש המילה השנייה נזקקים לטייעא, דמות שוליים 

בבלי החכמים ב ,ירושלמישבניגוד לעיבוד לו זכתה היחידה בלב  נוספת. בסיפורי שפחתו של רבי יש לשים

הפכו פסיביים: בירושלמי חכמים נתקלים בשאלה לשונית, מחליטים לבוא לבית רבי לשאול ואז נתקלים 

בשפחה המפרשת להם את המילים באקראי. בבבלי איננו שומעים על יציאתם האקטיבית של חכמים למצוא 

 את משמעות המילה.

האחרונה המשלימה את החסר בחלק האחרון של הסוגיה וחותמת את הסוגיה כולה מתפרשת מפי  המילה

דמות שעד כה לא פגשנו בה כלל בהקשרים אלה. נראה שהטייעא כאן הוא גלגולם של הערבים  –טייעא 

שבשווקיהם מצאו החכמים מן הסיפור בבראשית רבה את המילים שחיפשו, אך גם כאן חל שינוי בולט 

פור: שם יוצאים חכמים באופן יזום אל השוק כדי לחפש את המילים האבודות, ולא מחכים חסרי אונים בסי

עד שיחשפו אליהן באקראי או דרך מתווך. בבראשית רבה: "ר' חייא רבה ור' שמעון ביריבי ור' שמעון בן 

היציאה אל השטח  מטרת 449חלפתא שכחון מילין מן הדא תרגומה. ואתון להדה דערבייה למלפנון מן תמן".

לאתר את התרגומים האבודים. החכמים בסיפורי הבבלי נחשפים למילים באקראי מפי  –מוצהרת מראש 

דמויות שוליים בעולמם )השפחה והטייעא(, בלא שיצאו לחפשן ישירות. המילה המתפרשת מפי הטייעא, 

המדרש דרך דיווחו של רבה החותמת את הסוגיה, אף זקוקה לשכבה נוספת של תיווך: היא מגיעה אל בית 

                                                           
 תרגום: ר' חייא הגדול ורבי שמעון בן רבי ורבי שמעון בן חלפתא שכחו מילים מן התרגום ובאו לערבייא ללמדן משם. 449
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בר בר חנה, המתווך בין עולם החוץ של הטייעא לעולם בית המדרש של חכמים. בהמשך נראה קשר דומה 

 בין הטייעא לרבה בר בר חנה באופן מפותח הרבה יותר.

בחלק הראשון והאחרון של הסוגיה מתפרשות עשר מילים שמקורן בפסוקים מקראיים ומקורות תנאיים 

ציאה לעולם  )במובן הגיאוגרפי והאנושי(. בסיפור המגשר ישנו מקרה בודד של יחס הפוך, של באמצעות י

מילה המגיעה מן העולם באמצעות האיש שפונה אל לוי, ומתפרשת באמצעות כניסה לבית המדרש ועיון 

ש בפסוק מקראי. היחסים המספריים, עשר מילים לאחת, מכריעים לטובת יציאה החוצה אל העולם בחיפו

 אחר הידע, אך הסיפור המגשר מרמז על רתיעתם של חכמים מדרך פעולה זו.

הסיפורים הארצישראלי לסוגייתנו, החכמים פסיביים יותר, ופתוחים פחות לרכישת ידע מן בהשוואה בין 

החוץ. הם אינם יוצאים לתור באופן אקטיבי אחר פירושי המילים, אלא נחשפים אליהן באקראי. מהלכה 

עצמה נע מן השיטוט ברחבי העולם המתואר בחלק הראשון, דרך השיבה אל בית המדרש בסיפור  של הסוגיה

המגשר, ואז אל שני פתרונות ביניים בחלק האחרון: השפחה, שהיא דמות שוליים אך משויכת לרבי העומד 

ביקורו, והטייעא המשוטט עם גמלו בעולם הגדול, חשוף לעושר הלשוני במקומות  ;במרכז עולמם של חכמים

 ומתווך אל בית המדרש על ידי רבה בר בר חנה. 

הסיפור המגשר שבלב הסוגיה מנסה להחזיר את מוקד הידע אל בית המדרש, כשהוא מתאר את לוי החוזר 

אל חבריו כדי לבקש את פירוש המילה "קבען", ואת החברים המספקים פירוש הנובע מפסוק מקראי, בסיס 

ל רבא מברניש מעלה חשד שהמקור האמיתי לחוסר הרצון של חכמים עולמם של חכמים. אך תמיהתו ש

לצאת ולתור אחר פירושי המילים נובע משיתוק האוחז בהם למחשבה שהם עלולים לחשוף את בורותם 

לעיני הציבור. לטענתי, זהו המפתח להבנת כל הסיפורים בסוגיה, בהם חכמים מוצאים את פירושי המילים 

 קראית או שאלה בתוך העולם המוגן של בית המדרש. החסרות באמצעות שמיעה א

באקורד האחרון, דרך דמותו של הטייעא, אנו מקבלים רמז ותזכורת למחיר שמשלמים החכמים על 

ההסתגרות בבית המדרש, המתבטאת בצורך במתווך. לו הרשו לעצמם, כמסופר בבראשית רבה, לצאת 

בבית המדרש ולקוות שיפלו לחיקם... החכמים  לשוק של ערבייא ולחפש את המילים, במקום להמתין

חוששים מהפגיעה בדימויים כמפרשים המומחים של התורה והספרות התנאית, וחשש זה הוא שמונע מהם 

לצאת וללמוד מאחרים באופן אקטיבי. הם נידונים להיזון משיריים של מילים שהם שומעים אגב אורחא, 

 לים המצויות בעולם הגדול.או להיזקק למתווכים המנגישים להם את המי
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אם סיפור הכשפים הראה את הטייעא כבעל הידע היישומי בעוד חכמים מסתפקים בידע תאורטי, והסיפורים 

הרפואיים הציגו את הידע הרפואי שהציעו חכמים כחסר יעילות בריפוי חבריהם שנזקקו לו, הרי שכאן הם 

פרשנות התורה והמשנה. בסוגיה נמנות המילים  –מוצגים כחסרי ידע בתחום שהוא לכאורה בליבת עיסוקם 

שלא ידעו אך הצליחו לחלץ בשיטות עקיפות, אך נותר לנו רק לשער כמה רבות עוד המילים שנותרו עבורם 

חסרות פשר. ואם אינם יודעים אפילו להסביר את המילים עצמן בהן כתוב הספר, כיצד ידעו לפרשו 

ן המדבר המוביל את גמליו, כמי שבידו ידע זה, וברמה כזו ולדרשו? לעומתם מוצג הטייעא, הערבי מ

 המאפשרת לו להשתמש בו באופן טבעי בהתנהלותו היומיומית.

דינה שטיין מצביעה על על כך שהשפחה "חושפת את הבניית השיח של חז"ל כקשורה )ואולי אף מותנית( 

ייצגות ביקורת א והשפחה, משתי דמויות השוליים, הטייע 450בהתעסקות העצמית הנרקיסיסטית שלהם".

הטבעיות בה שגורות המילים המבוקשות על לשונם של השפחה והטייעא, לעומת  על עולמם של חכמים:

 האופנים המלאכותיים בהם מנסים החכמים לדלות את משמעותן אינה מחמיאה לאלה האחרונים.

יפורים הרבים הפונה בשאלה ם חשובים הראיתי כי בכל הסנוכריבין חכמים ל פסגהכאשר עסקתי במפגשי ה

. בסיפורי הטייעא נוכרי, וברובם המכריע החכם היהודי יודע את התשובה לשאלה ומספק אותה לנוכריהוא ה

המצב הפוך. חכמים הם שאינם יודעים, ולמרות שלא עולה בדעתם לפנות אל הטייעא בשאלה, הוא מזדמן 

 למקום ומעניק להם את הידע החסר. 

 

 סדרי כבוד .6.5
 

ראינו שלושה תחומי ידע )כשפים, רפואה ועברית( השייכים לעולמם של חכמים, בהם שולט הטייעא  עד כה

הם תחומים שוליים יחסית עבור חכמים, אך ידע  –כשפים ורפואה  –טוב יותר מהם. שניים מן התחומים 

א התערבותו של בעברית הוא חיוני ובסיסי לפועלם, ואפילו בו מפגין הטייעא יכולות מרשימות. בסיפור הב

 הטייעא אינה בתחום הידע:

  

                                                           
 .20שטיין, ראתה שפחה, עמ'  450
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 תרגום 451מועד קטן כ"ה ע"א

כי נח נפשיה דרבא בר רב הונא דרב המנונא 

  .אסקונהו להתם וכי מטו גישרא קמא גמלי

  ?מאי האיי :אמ' להו ההוא טייא

אמ' מר  -קא עבדי יקארא להדדי  :אמרו ליה רבנן

  .אמ' ניעול ברישא ומר אמ' מר ניעול ברישא

גברא בר גברא הוא  452אי בדינא דידי :מ' להוא

  .ניעול ברישא

נתור ככיה ושניה  ,חלוף גמליה דרבא בר רב הונא

 .דההוא טייא

כשמתו רבא בר רב הונא ורב המנונא העלום לשם 

 )לא"י(. וכשהגיעו לגשר נעמדו הגמלים. 

 אמר להם אותו טייעא: מה זאת? 

מר: מר מר א –אמרו לו רבנן: עושים כבוד זה לזה 

 יבוא בראש, ומר אמר: מר יבוא בראש. 

אמר להם: אם בדיני שלי, איש בן איש הוא יבוא 

 בראש. 

חלף גמלו של של רבא בר רב הונא. נפלו טוחנות 

 ושיניים של אותו טייעא.

 

 453הגמלים הנושאים את ארונותיהם של שני החכמים עומדים לפני הגשר, הצר מלהכיל את שניהם בו זמנית.

מחייב החלטה הנותנת עדיפות לאחד מהם. החכמים העונים לטייעא מסבירים ששני החכמים המנוחים המצב 

עסוקים במתן כבוד זה לזה, וכל אחד מוותר באצילות נפש על קדימותו למען האחר. אך נימוסיהם המופלגים 

דעים מי יעבור של החכמים בארונותיהם מביאים למבוי סתום, כאשר הגמלים עומדים לפני הגשר ואינם יו

ראשון. הטייעא הנקלע למקום שואל לפשר המחזה המוזר, וכאשר חכמים מסבירים לו הוא מספר שעל פי 

דיניו, ניתנת זכות קדימה לאדם שגם אביו היה גדול, על פני אדם שהוא דור ראשון לגדולה. גמלו של רבא 

הקיפאון שנוצר, אך הטייעא משלם בר רב הונא מקבל עליו את הדין, לוקח את זכות הקדימה ומשחרר את 

 בנפילת שיניו.

                                                           
 .T141-X893נוסח כ"י קולומביה  451
 וסים גרסו "דינא הוא".כך בכל כתבי היד, אך בדפ 452
"שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה אם  –מצב זה מזכיר את המתואר בברייתא בסנהדרין ל"ב ע"ב  453

עלו שניהן שניהן נופלין בזה אחר זה שניהן עולין הא כיצד טעונה ושאינה טעונה תידחה שאינה טעונה". יתכן שהבבלי ממיר 

ישראל, שכמוהו אינם מצויים בבבל, בגשר צר )במהלך טיפוסי למעבר בארץ ישראל לבבל, וראו  את המעלה הצר בארץ

למעברים דומים(, ומשווה את המטען הרוחני שנושאים הגמלים בארונות שעל גבם. מן  24-20רוזנטל, מסורות עמ' 

, מה שהפך לביטויים "העגלה 1952נת המפורסמות הוא ששימוש דומה נעשה על ידי החזון איש בשיחתו עם דוד בן גוריון בש

 המלאה" ו"העגלה הריקה". 
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נפילת השיניים היא תופעה הנזכרת במילים אלה ממש פעם נוספת בבבלי, וגם היא בהקשר של תחרות על 

 454שם קורה הדבר כאשר הקיסר מפחית בכבודו של האל. קיסר מתעקש לראות את הארי דבי עילאי –כבוד 

עתר לבקשתו ומזמן את האריה. כאשר זה שואג נופלות עליו ועל אליו נמשל האל, רבי יהושע בן חנניה נ

עמו מכות שונות, כולל "נתור ככי ושיני דגברי". על פי קישור זה ניתן לפרש כי שיניו של הטייעא נופלות 

 משום שבדבריו זלזל בכבודו של רב המנונא.

גוע בכבודו של מי בסיפור זה הטייעא מעז להתערב במקום שבו האחרים משותקים מחמת החשש לפ

מהחכמים. מן הסתם נכחו במחזה מלוויהם של שני הארונות שיכלו להחליט לכאן או לכאן, אך הם נזקקו 

לטייעא, הבא מחוץ לעולמם, כדי להכריע בשאלה שעל הפרק ולהכניס ראשו בין שני ההרים. הטייעא אינו 

יר את ארונו של החכם המכובד יותר. מזלזל בחשיבות של סדר העלייה לגשר, ומבין כי יש להקדים ולהעב

הדין בו הוא מחזיק, המעניק חשיבות ליחוסו של אדם בבואו לשקול  –הוא פוסק בשאלה על פי "דינא דידי" 

 את הכבוד שהוא ראוי לו.

נראה שהחכמים הנזכרים בסיפור לא נבחרו באקראי. על רב המנונא מסופר )יבמות י"ז ע"א( שהוא מתבייש 

ק, הבא לו משום שמוצאו בהרפניא, עיר שידועה בפסולי החיתון הגרים בה שאין להם בייחוסו המפוקפ

תקנה. על אביו של רבה בר רב הונא, לעומת זאת, מספרת הסוגיה קצת לפני סיפורנו כי הוא גדול כל כך 

עד שנמצא ראוי להיקבר במערתו של רבי חייא. מאחר שהתלמוד הבבלי מחשיב מאד ענייני ייחוס, גם 

שר של ההיררכיה בין תלמידי חכמים, הרי שלא היינו מופתעים לשמוע את פסיקתו של הטייעא מפי בהק

מצד שני, החכמים דנן כבר מתו, ועתה הדיון על קדימות מתנהל לגבי  455אחד החכמים הנוכחים במקום.

 הגמלים הנושאים את ארונותיהם! עד מתי יעסקו במשחקי כבוד?

ות המופלגת שמעניקים חכמי בבל למדידת היחוס. הוא דחוס באלמנטים נראה לי כי הסיפור לועג לחשיב

קומיים: המעמד שבו הקיפאון אוחז בגמלים ובמלוויהם, שאינם יכולים לפסוק בשאלה החשובה מי יקדים 

העונש המוטל עליו בשל הפגיעה  ;מאי האי? –שאלתו התמימה לכאורה של הטייעא  ;את מי על הגשר

המנונא. מטאפורית, שאלת היחוס מאבנת את עולמם של חכמים, והם נזקקים האנושה בכבודו של רב 

 לטייעא המגיע מן החוץ ומחלצם מן הקיפאון. 

                                                           
הסוגיה שם )חולין נ"ט ע"ב( עוסקת בחיות מיתולוגיות, ובינן נזכר גם "ארי גבי עילאי" זה. ראו ניתוח מפורט של הסוגיה  454

 ".פסגהבפרק "מפגשי 
 הפגום של רב המנונא.הוא דן בייחוסו  89-90. בעמ' 80-101ראו רובנשטיין, תרבות הבבלי, עמ'  455
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ספק בנוגע לחשיבות הייחוס נשמע גם מתוך בית המדרש: כאשר חכמים מבקשים מרבי פרידא שיכבד 

מאי ר, הוא עונה בתמיהה: "במיוחד את רבי עזרא בן בנו של רבי אבטולס משום שהוא מתיחס לעזרא הסופ

אישא  -ואי בר אבהן ולא בר אוריין  ;יאי -אי בר אוריין ובר אבהן  ;יאי -אי בר אוריין הוא  ?כולי האי

רבי פרידא אינו מבין מדוע ייחוס מכובד מזכה בכבוד, ולדעתו רק ידע תורני ראוי להערכה.  456".תיכליה

השמעתה מפי רבי פרידא מעלה את האפשרות שחכמי  דעה זו אינה מן המקובלות בעולמו של הבבלי, אך

 התלמוד מודעים לכך שקריטריון הייחוס בעייתי. 

בהציגו את הטייעא משתמש בקריטריון הייחוס, הסיפור מבליט את השטחיות שבקריטריון זה. אין כאן 

ית ובלתי בחינה מעמיקה של הידע או המידות התרומיות של המתים, אלא שימוש באמת מידה שנראית טכנ

 רלבנטית )לפחות במבט מחוץ לעולם בית המדרש( כדי לדרג את החכמים.

 

 משא ומתן עם האל .6.6
 

הסיפור הבא ארוך ומפותל, והטייעא מופיע בו לרגע ושוב נעלם. בקטע הקצר הבא שבו מופיע הטייעא, הוא 

 כה:מתמודד עם הסערה המתרחשת בעקבות מותו של רבה בר נחמני, שאחריו עקב הסיפור עד 

 תרגום 457בבא מציעא פ"ו ע"א

ההוא יומא דנח נפשיה דלי זעפא דלייה לההוא 

גיסא דנהר פפא שדייה  טייעא כי רכיב אגמלא מחד

 באידך גיסא. 

 אמ' מאי היא. 

 דרבה בר נחמני.  אמרי ליה נח נפשיה

אמ' לפניו ריבוניה דעלמא. רבה דידך ועלמא 

 אמאי מחרבת ליה.  458דידך.

 .נח זעפא

ום שמת ]רבה בר נחמני[ עלתה סערה באותו י

והעלתה לאותו טייעא שרכב על הגמל מצד אחד 

 של נהר פפא והורידו בצד השני. 

 אמר: מה זאת? 

 אמרו לו: מת רבה בר נחמני. 

אמר לפניו: רבונו של עולם, רבה שלך והעולם 

 שלך. מדוע אתה מחריב אותו? 

 נחה הסערה.

                                                           
 –יאה. ואם בן אבות ולא בן תורה  –יאה. אם בן תורה ובן אבות  –מנחות נ"ג ע"א. תרגום: מה כל זה? אם בן תורה הוא  456

 אש תכלהו.
 .165נוסח כ"י המבורג  457
 בדפוסים נוסף כאן "את דרבה ורבה דידך". 458
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ו על שפת נהר פפא, כאשר הסערה הניסית מרימה אותו ומטילה אותו אנו פוגשים את הטייעא רוכב על גמל

לגדתו השנייה של הנהר. הטייעא תמה על שאירע לו, ואלמונים מסבירים לו כי זוהי תופעת לוואי של מותו 

של רבה בר נחמני. או אז פונה הטייעא ישירות לריבון העולם בדברי היגיון, ומשכנעו מיד להרגיע את 

 הסער.

אינו מפקפק בדברי המייחסים את הסערה למותו של רבה בר נחמני, וברור לו למי עליו לפנות  הטייעא

ישנם )משנה ושני התלמודים( בעניין. פנייתו מנומקת ויעילה, ומביאה לתוצאות המקוות. במסכת תענית 

את סיפורים רבים על חכמים המשפיעים על מזג האוויר ובכוחם להוריד גשם, אך לרוב הם עושים ז

באמצעות תפילה ותענית הפונות לרחמיו של האל, מעמדת נחיתות ברורה. הטייעא, לעומת זאת, מביא לשוך 

הסערה באמצעות שכנוע האל באי ההיגיון של מעשיו, ומדבר אליו "בגובה העיניים". הוא מביא כך לידי 

ל הטייעא לתחומים ביטוי סוג של ידע מעשי, המאפשר לו לשאת ולתת עם הבורא. שוב נכנסת דמותו ש

 שהיינו מצפים שיישמרו לחכמים בלבד, ושוב הוא מראה את יכולותיו העדיפות. 

 

עד כה ראינו כמה סיפורים בבבלי בהם מתואר הטייעא כידען גדול, שידיעותיו עולות על אלו של חכמים 

א והמשנה, בתחומים בהם הם מתיימרים להבין )כשפים ורפואה( ואפילו בתחום של פירוש מילות המקר

תחום שבו היינו מצפים לשליטה מובהקת של החכמים. ראינו גם כיצד הבבלי משתמש בדמותו של הטייעא 

כדי להגחיך את החשיבות הגדולה שמייחסים חכמים למוצא המשפחתי, ובסיפור האחרון כיצד הטייעא מוצג 

א למעשה קטע קצר מתוך כבעל כשרונות ייחודיים במשא ומתן כלפי שמיא. כזכור, הסיפור האחרון הו

סיפור ארוך למדי על מותו של רבה בר נחמני, בו מופיע הטייעא רגע לפני הסוף כדי להשקיט את הסערה 

שגרם מותו של החכם. בויארין מנתח את הסיפור כולו כדוגמה להופעה של סאטירה מניפאית בתוך הבבלי, 

 וכך הוא מאפיין סאטירה זו:

Menippean satire is an internal critique by intellectuals of their own intellects 

and intellectual practices as a means to truth and the betterment of human 

society.459  

                                                           
 .230בויארין, סוקראטס עמ'  459
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לדעתי דמותו של הטייעא הופכת בבבלי לנשאית של סאטירה מניפאית, ובעזרתה מכיל התלמוד קול חתרני 

מיתות ואמונות בהן מחזיק הקול המרכזי בבבלי. עד כה ראינו כיצד דמות המעלה שאלות וספקות לגבי א

הטייעא מערערת את מעמדם של חכמים כידענים, כמומחים בלשון המקורות וכבעלי השפעה כלפי שמיא. 

לטענתי הסיפור המפורסם על מסעותיהם המשותפים של רבה בר בר חנה והטייעא במדבר יכול להיקרא 

אך לפני שאנתח סיפור זה  460ותחת, שבמרכזה ביקורת על עולמו של בית המדרש.כסאטירה מניפאית מפ

 ברצוני להרחיב מעט על סוגת הסאטירה המניפאית המתבטאת בו, לטענתי.

 461סאטירה מניפאית .6.7
 

הניסיונות לסווג ולשייך טקסטים שונים לסוגת הסאטירה המניפאית זכו לעדנה עם גילוי כתביו של מיכאיל 

חטין העלה על נס את הדיאלוגיות המובנית בתוך סוגות ספרות מסוימות, ומיקד את תשומת בחטין במערב. ב

 462"מניפאה"(. –הלב בסוגות העתיקות של הדיאלוג הסוקרטי והסאטירה המניפאית )עבורה טבע מונח חדש 

צאה על פי בחטין, במניפאה ישנם אלמנטים קומיים בולטים, היא משוחררת מכבלי האמת ומפגינה חופש המ

ים, פילוסופי נותלבחון ולאמת רעיו ונועד המאפיינים סוגה זו יםההרפתקאות הפנטסטי ותמסעיוצא דופן. 

ובמסגרתם מגיעים הגיבורים גם אל המקומות השוליים והבזויים של החברה. היא עוסקת בשאלות העומק 

ל ובשמיים. נראה בה על פני האדמה, בשאו –של החיים, ולעיתים קרובות משוטטת בין שלושה מישורים 

שינויים קיצוניים בקנה המידה של התופעות הנצפות, והסתכלות מגובה רב על העולם. תיאורים של שיגעון, 

חלומות מוזרים, התנהגות משונה וחריגה יופיעו בה לעיתים קרובות, וכן היפוכי גורל ודמויות מלאות 

ובהק בסוגיות השעה, מעין "עיתונות" של בחטין מאפין את המניפאה כסוגה העוסקת באופן מ 463סתירות.

 464התקופה, המתפלמסת עם גישות פילוסופיות, דתיות, אידיאולוגיות ומדעיות רווחות.

                                                           
( את האפשרות לקרוא סיפורים אלה כסאטירה 389בויארין מעלה קיפרווסר )בויארין, עמ' במאמר ביקורת על ספרו של  460

מניפאית, ופוסל אותה בטענה ש"מוזרות היא בעיני המתבונן". לכותבת המתבוננת נראה הסיפור בהחלט מוזר, וישפוט הקורא 

 בהמשך.
ד"ר איילין לי, עימם גלגלתי שיחות ארוכות ינגרטן וד"ר סוזן ויטוב, -פרופ' יורם יוםנורית גרץ,  'תודתי נתונה לפרופ 461

 בעניין סיפורי רבה בר בר חנה והטייעא במדבר כסאטירה מניפאית.
מיצירותיו של מניפוס עצמו, שעל שמו נקראת הסוגה, לא שרדו אלא איזכורים בכתבי אחרים. דוגמאות ליצירות ספרותיות  462

ן של פטרוניוס )המאה הראשונה לספירה(, ומכתביו של לוקיאנוס קלאסיות שסווגו כמניפאה הם קטעים בסאטיריקו

מסאמוסאטה )המאה השנייה(, "הדלעתו של קלאודיוס האלוהי" של סנקה )המאה הראשונה(. יצירות מודרניות השייכות אף הן 

 לסוגה הן עליסה בארץ הפלאות של לואיס קרול ומסעות גוליבר של ג'ונתן סוויפט.
עשר שמביא -. לא מניתי את ארבעת המאפיינים האחרונים מתוך רשימת הארבעה114-119אטיקה, עמ' בחטין, סוגיות בפו 463

 בחטין, משום שהם מתיחסים יותר לצורת הכתיבה ופחות לתוכן.
 .118שם, עמ'  464
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כך   465גם הוא מדגיש את עמדת הסטיריקון המעדיף "פרקטיקה על תאוריה, ניסיון על מטפיזיקה". פריי

 הוא כותב:

A constant theme in the tradition is the ridicule of the philosophus gloriosus,466 

already discussed. The novelist sees evil and folly as social diseases, but the 

Mennipean satirist sees them as diseases of the intellect, as a kind of maddened 

pedantry which the philosophus gloriosus at once symbolizes and defines.467 

המלומדים המתעמקים באופן מוגזם בפרטים משמימים לפי פריי, אם כן, המניפאה מגחיכה ומבקרת את 

 .ואבסטרקטיים, ונוטשים את השדה המעשי. כפי שנראה, תיאור זה מתאים מאד לסיפור שנקרא

יים, מצביע על יואל רליהאן, העוקב אחר התפתחות הסוגה מראשיתה בתקופה ההלניסטית ועד ימי הבינ

. המספר הוא תמים העומד משתאה אל מול תהפוכות העולם סאטירה המניפאיתשל ה מאפיינים נוספים

הפנטסטי הנגלה לעיניו. ניסיונותיו לפרש את המציאות נכשלים, ורומזים על גישה בסיסית המפקפקת 

כמה והלימוד. למרות כתבי הסוגה מתבדחים על חשבון הח 468ביכולת להסביר, להמשיג ולפרש את העולם.

שכותביה אנשי אקדמיה )במקרים מסוימים אף במובן המקורי של המילה(, יצירותיהם מטילות ספק בידע 

בראנהם וקיני מצביעים גם על התערובת של מין בשאינו מינו  469שאינו תוצר של השכל הישר בלבד.

ירה של מיתוסים וספרות המצויה בסוגה, ועל נטייתה של הסאטירה המניפאית להסתמך על מסורת עש

 470הידועים לקוראיה, בהם היא משחקת.

לטענתי הסיפור הבא, שהוא הארוך והמפותח מכל סיפורי הטייעא, שייך באופן מובהק למניפאה. כפי 

שנראה, גיבוריו יוצאים למסע פנטסטי בגיאוגרפיה מיתולוגית, בין דמויות עצומות בגודלן. הם באים במגע 

יהם ועם הרקיע. אחד הגיבורים נע באופן מסחרר הלוך ושוב בין מסעו המדברי עם הגיהנום שתחת רגל

 לבין בית המדרש ומתקשה ליישב בין העולמות, והסיפור משופע באלמנטים קומיים וגרוטסקיים.

                                                           
 .230פריי, אנטומיה, עמ'  465
 –( 2ע מסגרייב )אנטומיות, עמ' , היא זו שמציבלא שהגדירו ההגדרה הטובה ביותר שמצאתי למונח זה המשמש את פריי 466

learned crank – .אדם מלומד אך אקסצנטרי, המתלהב באופן מוגזם מושא מסוים 
 .309שם, עמ'  467
 .24-25רליהאן, סאטירה מניפאית, עמ'  468
 . 28-30שם, עמ'  469
 .XVII-XIXפטרוניוס, סאטיריקה, עמ'  470
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הסיפור מופיע בתחילתו של פרק "המוכר את הספינה" במסכת בבא בתרא, הפותח ברצף של גוזמאות מפי 

הלן רבב"ח( ואחרים, כאשר הסיפורים המקדימים את סיפורנו שחים בסיפורי מסע של רבה בר בר חנה )ל

רבב"ח על גבי ספינה ובמדבר. בכל הסיפורים מסופר על התרחשויות בדיוניות ופנטסטיות, והרצף כולו 

התרחשותם  471עורר תמיהה ומאמצים פרשניים לאורך הדורות, אצל פרשנים מסורתיים וחוקרים כאחד.

רים בים ובמדבר, מרחבים לימינליים בהם הציפיות הרגילות של בני האדם מושעות, מאפשרת של הסיפו

לדימיון להפליג, תרתי משמע. אין באפשרותי במסגרת עבודה זו לדון בסדרת השלמה, ואנתח מתוכה רק 

 סדרת סיפורים הנשמעים מפי רבב"ח, המתאר את מסעותיו במדבר בלווית טייעא:

 תרגום 472ע"ד ע"א-בבא בתרא ע"ג ע"ב 

אמ' רבה בר בר חנה. זמנא חדא הוה קא אזילנא  1

במדברא והוה בהדן ההוא טייעא דהוה מורח 

 בעפרא.

אמר רבה בר בר חנה. פעם אחת היינו הולכים 

 במדבר והיה איתנו אותו טייעא שהיה מריח

 בעפר

אמ'. האי אזיל לדוכתא פלן והאי אזיל לדוכתא  2

 פלן.

פלוני וזה הולך למקום  אמר: זה הולך למקום

 פלוני.

 נתנו לו עפר. הבנן ליה עפרא. 3

 אמר: רחוקים אתם ממים שמונה פרסאות.  אמ'. מרחקיתון ממיא תמניא פרסי. 4

 הבאנו לו. הבנן ליה. 5

 אמר: רחוקים אתם שלוש פרסאות. אמ'. מרחיקיתון תלת פרסי. 6

 פר ולא יכולנו לו.הפכנו לו הע הפכינן ליה עפרא ולא יכלינן ליה. 7

 

                                                           
פורי בדיה", שמוכיחים את אמיתותם והתגשמותם של מיתוסים ( מסווג את הסיפורים כ"סי209יסיף )סיפור העם, עמ'  471

קיפרווסר )מסעות( קורא את סדרת הסיפורים כולה כמושפעת מסיפורי מסעות בפרס הססאנית, ומעמתת בין עולם  ;דתיים

ד שטיין )דברים שרואים( מרחיבה מבטה עוד יותר, ומראה כיצ ;התוהו של מפלצות וענקים לעולם הסדר של בית המדרש

הסוגיה כולה מעמתת את סוגת סיפורי המסע/גוזמה מול מדרשי פסוקים, מצהירה שידם של אלה האחרונים על העליונה, אך 

זילברשטיין )מאפייני הומור( קורא את סדרת הסיפורים לאור הביוגרפיה של רבב"ח,  ;בה בעת נושאת ונותנת על עליונות זו

וגרוסמארק )סיפורי מסע( מפרשת את הסיפורים כשיר הלל לגדולתו של  ;פיוהנע בין שורשיו בבבל לארץ ישראל מחוז כיסו

 (. 6-2הקב"ה. סקירה ממצה ועדכנית של המחקר נמצאת אצל פרים )יורדי ים, עמ' 
( יצר נוסח כלאיים המבוסס על כתב יד זה עם תיקונים 221-223. קיפרווסר, )מסעות, עמ' 165נוסח כ"י המבורג  472

 נוספים. אני אסתפק בציון שינויים משמעותיים.והשלמות מכתבי יד 
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הוא מדבר בלשון רבים(  –בחלקו הראשון של הסיפור, רבב"ח פותח ומספר כיצד הלך )עם אנשים נוספים 

במדבר, ועימם טייעא שהיה מריח בעפר. השימוש בחוש הריח טעון במשמעות. אחד הסימנים המוזכרים 

וליכולת זו מיוחסת חשיבות כה רבה ין", "מורח ודא –לזיהויו של המשיח הוא יכולתו לדון על פי חוש הריח 

-והנה שוב הד לסיפור הארץ 473עד שכאשר בר כוזיבא אינו מצליח לעשות זאת, הורגים אותו חכמים.

 ישראלי המקשר בין הערבי לבואו של המשיח. 

ואכן, הטייעא מסוגל באמצעות חוש הריח להורות לאן מובילות הדרכים, וכן לומר מהו המרחק ממקום 

עד למים. יכולות אלה של הטייעא חשובות במיוחד במדבר, שבו שני האתגרים המרכזיים העומדים העפר ו

לפני הנוסע הם מציאת הדרך בתוך הסביבה המונוטונית שאין בה סימני דרך ברורים, ומציאת מים שיאפשרו 

אינו מקבל מיד  לו לחיות עד שיגיע לתעודתו. הטייעא, אם כן, הוא המלווה האידיאלי למסע במדבר. רבב"ח

את היכולות המופלאות שהפגין הטייעא, אלא מרגיש צורך לבדוק אותו באופן "מדעי". הוא מחליף את שני 

צרורות העפר משני המקומות כדי לראות אם הטייעא מצליח לזהות אותם באופן עקבי, וכאשר מסתבר שכך 

 הדבר, מוכחות סופית יכולותיו של הטייעא.

מעמדו בעיני רבב"ח, הוא מציע לו בזה אחר זה להראות לו ארבעה אתרים,  לאחר שהטייעא ביסס את

שלושה מהם מזמן נדודיהם של בני ישראל במדבר, והאחרון בעל משמעות אוניברסלית. הטייעא הוא יוזם 

 התחנות במסע, בעוד שרבב"ח נענה להצעותיו ומתלווה אליו לביקורים באתרים שהציע.

 

 474אמר לנו: בואו אראה לכם מתי מדבר. י מדבר.  אמ' לן. תא אחוי לכו מת 8

סמי וגנו. והוה באזלאי וחזאי דדמוכי כמאן דמי 9

 חד מיניהו גני אפרקיד וכיפן בירכיה.

הלכתי וראיתי שישנים כמי שמבוסמים 

ושוכבים. והיה אחד מהם שוכב פרקדן וברכיו 

 כפופות.

ועאל טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה  10

 .475נגע ביולא 

ובא טייעא רכוב על הגמל ואוחז רומח בידו 

 ולא נגע בו.

                                                           
 .147-149סנהדרין צג ע"ב. וראו גם גרוסמארק, סיפורי מסע, עמ'  473
 בשאר כתבי היד מדבר הטייעא בלשון יחיד: "תא אחוי לך", וכן גם בשלושת המקומות הנוספים בהמשך הסיפור. 474
 צריך להיות "ביה". 475
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פיסקי ושקלי חוטא דתכלתא מיניהו ולא  11

 איסתגיא גמלן.

חתכתי ולקחתי חוט תכלת ממנו ולא הלך 

 הגמל.

 אמר: שמא אחד מכם לקח משהו מהם. אמ'. דיל' חד מיניכו שקל מידי מיניהו. 12

 נחזיר לו. ניהדר להו. 13

גמירי דמאן דשקיל מידי מיניהו לא מסתגי ד 14

 ליה.

 שלמדנו שמי שלוקח משהו מהם לא הולך.

 החזרנו לו והלכנו. הדרינן ליה וסגינן. 15

 כשבאתי לבית המדרש אמרו לי כי אתאי לבי מדרשא אמרי לי. 16

 476כל אבא חמור. כל בר חנה שוטה. כל אבא חמור. כל בר חנה סיכסא. 17

ין וחלייתא אי כבית שמאי אי מכדי הנך חוט 18

 כבית הלל.

מאלו החוטים והחוליות אם כבית שמאי או 

 כבית הלל.

 היית צריך למנותם ולהביא ולומר. הוה מיבעי לך למימנינהו ומיתי ומימר. 19

 

 477התחנה הראשונה במסעם של רבב"ח והטייעא היא מתי מדבר. ביטוי זה, על פי רבב"ח במקום אחר,

מלחמה מבני ישראל שמתו במדבר בזמן נדודיהם במשך ארבעים שנה, כעונש על חטא מתייחס לאנשי ה

המרגלים. מתי מדבר אלה אמנם שוכבים פרקדן, אך הם נראים כשיכורים ולא כמתים. ברכו הכפופה של 

אחד מהם יוצרת תחושה ששכיבתם זמנית, והם עשויים לקום על רגליהם בכל רגע. מידותיהם מידת ענקים 

 478א, רכוב על גבי גמל ואוחז רומח זקוף בידו, יכול לרכב ולעבור תחת ברכו הכפופה של אחד מהם.הטייע –

 לפחות אחד המתים לובש כנראה בגד שמוטלת בו ציצית של תכלת.

                                                           
 יאסטרו, אך סוקולוף מתרגם "רברבן".כך קיפרווסר ושטיין, אולי בעקבות  476
 טז.-תענית ל ע"ב והפניה משם לדברים ב יד 477
שימוש זה בטייעא רכוב ורומחו בידו כמידת גובה מופלגת נמצא גם בתענית כ"ב ע"ב, שם מומחש גובהו של מקום ששמו  478

המידה של הדברים משתנה באופן  קרן אופל בכך שמפסגתו נראה הערבי הרכוב כתולעת. כזכור, משחק בפרספקטיבה, בה קנה

 קיצוני, אף הוא אחד ממאפייני המניפאה.

קשר נוסף ומעניין של תיאור זה לסאטירה המניפאית הובא לתשומת לבי על ידי אליאב גרוסמן: אחת מהיצירות הידועות בסוגה 

לטובת הקורא היווני הרגיל זו היא סיפור מסע לירח שכתב הסאטיריקן לוקיאנוס מסאמוסאטה, בן המאה השנייה לספירה. 

ביחסי מין עם נערים, מתאר הסופר את הנערים המקומיים שעימם לא ניתן לעשות זאת כמקובל משום שהפתח הדרוש אינו 

קיים אצלם. במקום זאת מתבצעת החדירה אל פתח הנמצא מאחורי הברך. השוואת תיאור זה לטייעא הרוכב כשחניתו הזקורה 

. התרגומים 134אחד ממתי מדבר מעוררת מחשבה. ראו גורגיאדו ולארמור, לוקיאנוס עמ'  בידו תחת ברכו הכפופה של

 הוותיקים יותר לאנגלית שנכתבו למקור זה, מן התקופה הויקטוריאנית, טשטשו את פרטי הסיפור או דילגו עליו לחלוטין.
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רבב"ח חותך חוט תכלת מלבושו של המת, ונוכח כי גמלו אינו יכול ללכת. הטייעא שואל האם אחד מן 

ם, ומציע להחזירו, כיוון שלמד שמי שנוטל דבר מה מן המתים לא יוכל החבורה לקח דבר מה מן המתי

מילה משמעותית בבית המדרש המסמנת העברת מסורות בעל  –ללכת. הטייעא משתמש במילה "גמירי" 

 פה. מסתבר שלא רק בבית המדרש היהודי ישנן מסורות כאלה, אלא גם אצל הטייעים. 

י ומדווח כיצד התקבל הסיפור בבית המדרש. חבריו פותחים את כאן מפסיק רבב"ח לרגע את הרצף הסיפור

דבריהם כשהם מגנים אותו כחמור וכשוטה. הם מניחים שניסה לקחת את חוט התכלת מן המת כדי שיוכל 

ומציעים כי יכול היה  479לפסוק מי צודק במחלוקת בין בית שמאי לבית הלל לגבי מספר החוטים בציצית,

דבריהם של החברים מפתיעים: כשכינו את רבב"ח  חוברים לציצית וכך לפסוק.לספור את החוטים בעודם מ

בשמות גנאי עוררו ציפיה מצד הקורא שיטילו ספק באמיתות סיפורו של רבב"ח, סיפור פנטסטי על ביקור 

אצל ענקים, שמנמנמים במיתתם זה מאות שנים. אך במקום זאת הם לועגים לניסיונו של רבב"ח לפסוק 

 מצעות הבאת החוט, במקום לספור את החוטים בעודם במקומם.במחלוקת בא

רבב"ח וחכמי בית המדרש מעניקים משמעות שונה לחלוטין לפיסת הציצית אותה ניסה להביא. הוא ביקש 

להשתמש בחפץ הקונקרטי שבידו כדי להוכיח את אמיתות סיפורו ולהעניק לחבריו טעימה מן הפלא בו חזה, 

עמד המרשים בו הוא ניצב לפני מתי מדבר התמקדה תשומת לבו רק באפשרות אך הם  מניחים שבעצם המ

 480 לפסוק סוף סוף במחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין הציצית.

השיחה בבית המדרש מדגישה את הניגוד בין רבב"ח, החווה את הדברים באופן פיזי ומנסה להביא אל חבריו 

רים מן הצורך בחפץ ומעדיפים את העדות המילולית. חפץ שימחיש את חוויותיו, לבין החכמים המתנע

ספונים בעולמם הסגור, הם אינם מוקסמים מסיפורו של רבב"ח, אינם מצטערים שלא זכו לחלוק עמו את 

המראות המופלאים, ואינם מעריכים אותו על המסע שערך. הם אינם מנצלים את ההזדמנות הנדירה 

זכה לראות בעיניו דמויות מקראיות או אף לבקשו שייקחם שנקרתה לפניהם לראיין ולחקור את חברם ש

עימו למסע שיחזור, וגם לא מעלים על נס את אומץ לבו. את החוויה העוצמתית של רבב"ח הם מגמדים 

 לשאלה של חוטים וקשרים בציצית.

 

                                                           
 מנחות מא ע"ב. 479
בית המדרש לכוונתו של רבב"ח להביא אליהם חוט מן  ( מקבלת את פרשנותם של חכמי14שטיין )דברים שרואים, עמ'  480

הציצית, אך לי נראה שאל לנו למהר ולאמת פרשנות זו. כפי שהסברתי, לדעתי כוונת רבב"ח בהבאת החוט לא פורשה נכון ע"י 

 חבריו.
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 אמר לנו. בואו אראה לכם הר סיני אמ' לן. תו אחוי לכו הר סיני. 20

הלכתי וראיתי שמוקף עקרבים כחמורים  קרבי כחמרי  לובייתא.אזלאי וחזאי דהדרי ע 21

 לובים.

 יצאה בת קול ואמרה: נפק בת קלא ואמרה. 22

אוי לי שנשבעתי. ועכשיו שנשבעתי מי מפר  23

 לי.

אוי לי שנשבעתי. ועכשיו שנשבעתי מי מפר 

 לי.

 כשבאתי לבית המדרש אמרו: כי אתאי לבי מדרשא אמרו. 24

 481כל אבא חמור. כל בר חנה שוטה. ור. כל בר חנה סיכסא.כל אבא חמ 25

 היה לך לומר: מופר לך מופר לך. הוה לך למימר. מופר לך מופר לך. 26

 ואני סברתי שמא שבועה של דור המבול היה. ואנא סברי. דיל' שבועה דדור המבול הוה. 27

 .לא יאמרורבנן? "אוי"  ורבנן. אוי לא לימא. 28

 

לרבב"ח להראות לו את הר סיני. בניגוד למתי מדבר, ההצעה לראות את ההר אינה מפתיעה  הטייעא מציע

במיוחד, שהרי מן הסתם ההר קיים ועומד במדבר מאז שניתנה עליו התורה. אך כאשר מגיעים רבב"ח 

גודל עצום המזכיר  482ההר מוקף עקרבים בגודל חמורים לובים, –והטייעא אל ההר, נגלה להם מראה פלאי 

את ממדיהם המופלגים של מתי מדבר בחלק הקודם של הסיפור. בעודם משתאים מן המראה נשמעת בת 

קול המקוננת על שנשבעה, ומבקשת מי שיפר את השבועה. איננו יודעים באיזו שבועה מדובר, וכפי שנראה 

 בבית המדרש תיווצר מחלוקת בעניין זה. 

מרצף הטיול ומתאר את התגובה שזכה לה בספרו על  כמו בביקור הקודם, גם כאן נוטל רבב"ח פסק זמן

הביקור בבית המדרש. שוב קוראים לו החברים באותם שמות גנאי, וגם הפעם יש להם הצעה מה רבב"ח 

היה אמור לעשות. לדעת החברים, רבב"ח היה אמור להפר את הנדר עבור בת הקול, באומרו "מופר לך, 

ה לחורבן ולענישת ישראל, הפרתה היתה מיטיבה עם ישראל מופר לך". לדעתם, השבועה המדוברת קשור

ורבב"ח החמיץ הזדמנות לשחרר את הקב"ה מכבלי שבועתו. אך בניגוד לפעם הקודמת, הפעם יש לרבב"ח 

                                                           
 .476 ראו לעיל הערה 481
156-ב החמור קשור למשיח, במקרא ובספרות חז"ל )סיפורי מסע, עמ' גרוסמארק מפנה את תשומת לבנו לכך שגם מוטי 482

155.) 
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מה להגיד להגנתו. הוא סבר שבת הקול מתחרטת על שבועת האל אחרי המבול: "אשר נשבעתי מעבור מי 

את השבועה כדי שהאל לא יוכל לשחת את הארץ. סתם הגמרא מוסיפה נח" )ישעיהו נד( ולכן אינו מפר 

מניין לרבנן הביטחון כי הפרשנות שלהם היא הנכונה, ולא פרשנותו של רבב"ח? ועונה כי  –ושואלת כאן 

 הם מסתמכים על ה"אוי לי" של בת הקול, ממנה ברור כי הקב"ה מתחרט על שבועתו. 

וחכמי בית המדרש לדברי בת הקול מדגיש את ההבדלים ברוחב  הפער בין הפרשנויות שמעניקים רבב"ח

המבט שלהם. רבב"ח, החושש שהפרת השבועה תשחרר מבול שני, דואג לעולם כולו. חכמי בית המדרש, 

המצטערים שלא הופרה השבועה להעניש את ישראל,  מתמקדים פנימה, בעמם בלבד. אולי מסעותיו 

הם אלו שמרחיבים את האופק אליו הוא מתבונן, בעוד החכמים ספונים הנרחבים ונוכחותו של הטייעא הנווד 

 בין קורות בית המדרש שרק הם מצויים בו, ומסוגלים לחשוב רק על גורל עמם.

 

אמר לנו: בואו ואראה לכם בית בלועי  אמ' לן. תו אחוי לכו בי בלועי דקרח. 29

 483קורח.

אחוי לן ההוא בזעא דהוה נפיק מיניה חוטא  30

 טרא.דקו

הראה לי אותו בקע שהיה יוצא ממנו חוט של 

 עשן.

איתי גבבא דעמרא אמשייה במיא וכרכיה  31

 ארומחיה.

הביא פקעת צמר, הספיגה במים וכרכה על 

 רומחו.

 הכניס, נקלה ונחרך. דחציה איקלי ואיחרך. 32

 אמר לי: הקשב איפוא, מה שמעת מכאן. אמ' לי. אצית איזי מאי דשמעת מהכא. 33

ושמעית דקאמרי. משה ותורתו אמת והן  34

 בדאין.

ושמעתי שאומרים: משה ותורתו אמת והם 

 בדאים.

אמ' לי. כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם  35

 כבשר בקלחת ואמרי הכי.

אמר לי: כל שלושים ימים מחזיר אותם 

 הגיהנם כבשר בקלחת ואומרים כך:

 אמת והם בדאים.משה ותורתו  משה ותורתו אמת והן בדאין. 36

 

                                                           
 לקטע זה של הסיפור ישנה מקבילה בסנהדרין ק"י ע"א. 483
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מדבריו של הטייעא מסתבר עומק ידיעותיו. הוא יודע את הסיפור על קורח ועדתו, שאם לא כן לא יכול היה 

לפרש את התופעות הנגלות לעיניו. הוא גילה את המיקום הגיאוגרפי שבלועי קורח מצויים בו, ומבקר בו 

עלייתם לכיוון פני הקרקע. ידיעותיו של  לעיתים מזומנות עד כדי כך שהוא יכול גם לדווח על תדירות

הטייעא במקרא מאפשרות לו להידבר עם רבב"ח על רקע הנראטיב ההיסטורי ששניהם מכירים, אך הוא 

מוסיף עליו גם את מומחיותו כבן המדבר המכיר אותו לעומק. בסיכום שלושת אתרי הסיור שראינו עד כה 

י של תקופת ההתהוות של עם ישראל אינם חכמים )הבזים ניתן לומר כי מי שמשמר את הזיכרון הגיאוגרפ

 ליחיד מביניהם שהראה עניין כלשהו באתרים הללו( אלא הטייעא.

 

אמ' לן. תו אחוי לכו היכא דסחיפא רקיעא  37

 עילוי ארעא.

אמר לנו: בואו ואראה לכם היכן הרקיע ניצב 

 הפוך על הארץ.

 יתי אותו חלון.הראה לנו. רא אחוי לן. חזאי לההיא כותא. 38

לקחתי את סלי והנחתיהו בתוכו עד  שקלתיה לסלתאי ואנחתה בגווה עד דצליי. 39

 שהתפללתי.

 חזר הגלגל ולא מצאתיהו. הדר גילגלא ולא אשכחתיה. 40

 אמרתי: שמא חס ושלום גנבים יש כאן? אמרי. דיל' חס ושלום גנבי איכא הכא. 41

דר גלגילא אמ' לי. אינטר עד למחר כי השתא ה 42

 לדוכתיה ושקלת ליה.

אמר לי: שמור עד למחר כי עכשיו חזר הגלגל 

 למקומו ותקח אותו.

 

סיורם של רבב"ח והטייעא מתחיל במדבר ואתריו, ומגיע עד קצוות הארץ. בשלושת החלקים האמצעיים 

ים והאנשים מוביל הטייעא את רבב"ח לפגוש מקומות ודמויות מימי הנדודים של בני ישראל במדבר. האתר

שנבחרו מאזכרים כולם מאורעות טראומטיים בחיי האומה הישראלית, אירועים שבהם חטאו ונענשו 

בהר סיני חטאו בחטא העגל, ודברי בת הקול מרמזים על  ;. מתי מדבר נענשו על חטא המרגליםכקולקטיב

מתו בחטאם. הבחירה ובלועי קורח  ;עונש שניתן לישראל )אליבא דרבנן( או לאנושות )אליבא דרבב"ח(

עם  מעצבת מסע של קלון, בו מעמת הנוכרי את החכם של הטייעא להוביל את רבב"ח דווקא למקומות אלו

חטאיהם הקדמונים של אבות אבותיו. העונשים ממשיכים להתרחש: מתי מדבר אינם מתים, אלא מצויים 

יכול להפר אותה, ולכן )על פי שבועתו של הקב"ה קיימת ועומדת ואין הוא  ;שכרות-במצב נצחי של כמו
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ובלועי קורח ממשיכים להתהפך בגיהנם.  ;הפירוש של רבנן( העונש המוטל על עם ישראל קיים ועומד

הפעם היחידה שאנו שומעים את רבב"ח מדבר אל הטייעא הוא בהקשר לסל האבוד, כאשר הוא תוהה "שמא 

בדור המדבר לא הפיקו ממנו אמירה כלשהי  חס ושלום גנבים יש כאן". כל האיזכורים שפגש לחטאי ישראל

 בזמן הביקור. רק מצוקתו האישית באובדן הסל עוררה אותו לשיחה.

ידיעותיו של הטייעא בסיפור זה מרשימות. הן אינן מצטמצמות לאלו של גשש מדברי, כפי שהוצג בתחילת 

לידע, הטייעא גם ניחן  הסיפור, אלא כוללות מידה נאה של המיתולוגיה והגיאוגרפיה המקראית. בנוסף

ביוזמה, והוא המוביל את ההתרחשויות. פעם אחר פעם הוא מציע לרבב"ח "תא ואחוי לכו", ופעם אחר 

פעם נענה לו רבב"ח והולך בעקבותיו אל הרפתקה חדשה. למרות לעגם של חבריו בבית המדרש, רבב"ח 

מציגים חבריו, של שת של המודל אינו מוותר על החוויות שמציע לו הטייעא, וכך מערער על הבלעדיו

 חכמים שמקומם הטבעי הוא בית המדרש ואין בלתו.

עד כה הראיתי את הסיפור הארוך והמורכב על כל חלקיו. מכאן אפנה להציג אותו כשייך לסוגת המניפאה. 

א לדעתי, הסיפור גדוש במאפיינים מניפאיים: המאורעות המסופרים פנטסטיים וחסרי היגיון. החכם והטייע

יוצאים למסע ארוך בין התחנות השונות במדבר ובקצה העולם, כאשר מדי פעם החכם מדלג מן המדבר 

הישר אל בית המדרש, שם סיפוריו מתקבלים בלעג, ספקנות וביקורת. כמקובל בסאטירה המניפאית 

גיהנם, הם שומעים את קולם של בלועי קורח, היישר מן ה –הטיילים עוברים בין הארץ, השאול והשמיים 

ומגיעים אל נקודת המפגש בין הרקיע והארץ. מוטיב הגודל הגרוטסקי גם הוא מופיע בסיפור, בגודלם 

המופרז של מתי מדבר והעקרבים סביב הר סיני. רגעים קומיים מבליחים מדי פעם: רבב"ח המנסה לבלבל 

 ;פה של אחד ממתי מדברהטייעא הרוכב על גמלו מתחת לברכו הכפו ;את הטייעא בהחליפו בין קומצי העפר

ושוב רבב"ח, שבהגיעו לחלון המסקרן בנקודה בה  ;רבב"ח שאינו מסוגל לזוז כאשר גזר פיסת ציצית

נפגשים השמיים והארץ אינו חושב להציץ דרכו, אלא משתמש בו כדי להניח את סלו, מתרעם כשזה נעלם, 

לסיבוב הבא של הגלגל. ניסיונותיו תוהה אם יתכן שגנבים העלימו אותו ומתנחם בהצעת הטייעא לחכות 

של רבב"ח לתווך בין עולם המדבר לבין עולם בית המדרש נידונים לכישלון, והוא זוכה לקיתונות של בוז 

 מפי חבריו על החמצת ההזדמנויות שניקרו בדרכו. 
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 סיכום .6.8
 

קום הנכון ישראלי מתאפיינת דמותו של הערבי כבעל ידע ייחודי, המופיע בזמן ובמ-כבר בסיפור הארץ

ויודע לפענח את געיות הפרה. שם אנו רואים גם את אי הנוחות מהעלאת האפשרות שהיהודי נזקק לדברי 

ההופך את דמות הטייעא לצופן ספרותי הערבי כדי להבין את המציאות. מאפיינים אלה מורחבים בבבלי, 

משתמש מוד במרכז. הבבלי מעמיד את הידע והליש הזהמעלה שאלה על האתוס המרכזי בעולמם של חכמים, 

בדמותו של הטייעא כפי שהיא מעוצבת בסיפורים הקצרים, דמות אניגמטית של בדואי עתיר ידע רכוב על 

נה בעזרתה סאטירה המבקרת את גמל המוכן לנדב את הידע שברשותו בלא שנתבקש וללא תמורה, ובו

הקלאסית של טבע ותרבות, הטייעא רוקם, בדיכוטומיה -. כפי שמבחינה חזןבית המדרשהסגור של  עולמו

אך מעבר לכך אני מבקשת לטעון שדמותו של  484מייצג את הטבע אל מול החכם של התרבות היהודית.

הטייעא משמשת בבבלי כדי לבקר ואף לגחך בעדינות על עולמם של חכמים. דמותו של הטייעא הידען 

ולות על שלהם במגוון תחומים, הן בשולי כל, וידיעותיו ע-מעוצבת כניגוד ליומרתם של חכמים לידע חובק

מומחיותם והן בליבתה. בעזרת הטייעא נמתחת ביקורת על הקפדתם היתרה של חכמי הבבלי לעמוד על 

כבודם ולהקפיד על ייחוסם. ולבסוף, בסיפור המפותח על מסעותיו עם רבב"ח, דוגמה מובהקת של סאטירה 

של החכמים. חכמי בית המדרש שאליו חוזר רבב"ח מניפאית, נרמז ספק מנקר בעצם עיסוקם המרכזי 

מצטיירים כאנשים מנותקים הספונים בדלת אמות של לימודם. הם אטומים למתרחש בחוץ, וטחו עיניהם 

מלראות את הפלאות שמתאר להם רבב"ח. את ניסיונו של רבב"ח להשיג עבורם הוכחה ממשית 

לכתי צר, של ניסיון ליישב מחלוקת בית שמאי להרפתקאותיו בדמות פיסת הציצית הם מפרשים בהקשר ה

ובית הלל. במקום להתפעל מהחוויות יוצאות הדופן שמתאר להם רבב"ח, הם ממהרים לפרש את המאורעות 

בראייתם המסוימת ובזים לו ומשפילים אותו מכיוון שלא פעל בדיוק על פי פירושם. את העולם הרחב 

ש מן המדבר ועד המקום בו הרקיע נושק לארץ, ובו גיבורים והמופלא בו מוביל הטייעא את רבב"ח, הפרו

הם רואים רק דרך המחלוקת ההלכתית וההזדמנות להיגאל מגזירת  –ואתרים משחר ההיסטוריה הישראלית 

אלא חבריו, המסמלים את חכמי בתי המדרש באשר הם.  485החורבן. לא רבב"ח הוא שנכשל בסיפור זה,

 הם אוטמת את עיניהם מעולם שלם של חוויה וידע המחכה להם בחוץ.ההתמקדות המופלגת שלהם בענייני

                                                           
 .122-123טיבים עמ' ארוקם, נר-חזן 484
 (.238כך אני מציעה כאן בניגוד לדעתו של קיפרווסר )מסעות, עמ'  485



203 

 

  



204 

 

  



205 

 

 סיכום העבודה .7
 

זו של  –מובחנת של סיפורי חז"ל  בקבוצהביקשתי לבדוק במחקרי את היחס לנוכרים כפי שהוא משתקף 

 סיפורים על שיחות בין יהודים ונוכרים. זאת עשיתי באמצעות איסוף ממצה של כל הסיפורים מסוג זה,

ניתוחם ומיונם לקטגוריות, ובחינה של מספר קטגוריות חשובות. בשיטה זו ניתן מקום לא רק לסיפורים 

הידועים והנפוצים, ששמם יצא בעקבות חשיבותם הרעיונית, יופיים הספרותי, מידה גבוהה של דרמטיות 

ספרותית לסיפורים,  , מפורסמים ונשכחים. נקטתי בגישהמסוג זהאו גיבורים חשובים, אלא לכל הסיפורים 

ומשום כך היכולת לדלות מהם מידע  –וגיבוריהם תנאים  האמוראיתבהתחשב בכך שרובם מצויים בספרות 

. ועם זאת, ברוב המקרים לא הלכתי בדרכם של החוקרים שראו בסיפורי מפגשים היסטורי מוטלת בספק

 להשתמשבחרו חז"ל ש צעי ספרותיכאמ, אלא התייחסתי אליהם למפגש בין מערכות רעיוניות אלו מטאפורה

 עמו התמודדו בדרכים שונות.  שנוכרי -כדי לעסוק בנושא המפגש היהודי בו

חלק מן הסיפורים נחקרו כבר בהקשרים שונים, אך מטבע הדברים המסקנות של מחקרים אלו נובעות 

למשל הפיל בו . אדרש כאן שוב מחבריהם באילו מן הסיפורים יעסקובמידה מסוימת מן הבחירה שנקטו 

זה כצינור עבה וגמיש, זה כקיר מחוספס,  –עיוורים מיששו פיל וניסו לתארו  השיש השתמשתי לעיל, בו

זה כעמוד עבה, וכן הלאה. כך תאר משה דוד הר את השיחות בין יהודים ונוכרים כשיחות  פילוסופיות 

 487;כדיאלוגים סוקראטיים ג'ני לבנדז )שבחרה תת קבוצה קטנה מתוך אלו שבחן הר( 486;ותאולוגיות

 488וחוקרי מרטירולוגיה )שהתמקדו בסיפורים אחרים לחלוטין( כהתנצחויות על רקע קידוש השם.

מסקנותיהם של חוקרים אלה ונוספים מעניינות וחשובות, אך כאמור כל מקבץ של מסקנות נוגע רק לתת 

ם הראשונה בה נאספו כל הסיפורים של הסיפורים כולם. למיטב ידיעתי, זוהי הפעקטנה ולא מייצגת קבוצה 

על שיחות בין יהודים ונוכרים בספרות חז"ל, ואיסוף יסודי וממצה כזה מאפשר הסקת מסקנות גורפות 

הסתכלתי תחת המיקרוסקופ תיאורו של הפיל עדיין לא שלם, אך בעבודה זו שתוקפן נובע מהמבט הרחב. 

דיין לא נימושו, גיששתי בידיים אחרות איברים מיששתי בו עוד כמה איברים שעבכמה מתאיו של הפיל, 

 שאחרים כבר בדקו ותיארתי אותם קצת אחרת, וכן צפיתי בפיל ממרחק רב ומניתי קווי מתאר גסים.

                                                           
 הר, המשמעות ההיסטורית. 486
 ית.לבנדז, תורה סוקרט 487
 ראו פרק "קידוש השם" בעבודה זו לסקירה חלקית של המחקר. 488
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בחינת הקורפוס השלם הראתה כי סיפורים אלה נפוצים למדי על פני כל החיבורים של ספרות חז"ל הקדומה, 

ספרות חז"ל נראה שאחוזים מכלל הסיפורים בחיבורים שנבדקו. ובבדיקות מדגמיות הם מהווים כחמישה 

 מרבה לתאר מפגשים ושיחות ממגוון סוגים בין יהודים ונוכרים.

ניגשתי למחקר מתוך ציפייה למצוא בסיפורים מגמה דומיננטית של יחס עוין לנוכרים. נראה שציפיותיי 

דעת לעסוק בצמד המתדיינים ששיחותיהם   הוטו לא רק מתוך מסקנותיי בעבודת המוסמך, שם בחרתי בבלי

אלא משום שזו התמונה הדומיננטית שעלתה מן המדגם שעלה בדעתי  489מבטאות מקרה קיצון אלים וכוחני,

ובדעתם של בני שיחי, אנשי אקדמיה וציבור משכיל בשיחות לא פורמליות לאורך שנים, כשניסינו להיזכר 

חז"ל הקדומה מקיפה מאד ומכילה חיבורים רבים שחלקם  בסיפורי שיחה בין יהודים ונוכרים. ספרות

ארוכים למדי, לכן כאשר אנו מנסים לגבש דעה על תופעה מסוימת כפי שהיא מתבטאת בספרות זו, אנו 

מבססים את דעתנו על דוגמאות ספורות הזמינות בזכרוננו, אך אינן בהכרח מייצגות. מטבע הדברים, 

ות, הדרמטיות והנפוצות, כאשר דוגמאות אחרות, אפרוריות ונידחות הדוגמאות העולות במחשבה הן הידוע

 יותר, נשכחות מן הלב. 

הסיפורים הנזכרים הם אלו שזכו לעיבודים פופולריים, לתפוצה רחבה ולתשומת לב מחקרית. הפרמטרים 

ם רבים: שיקבעו אלו סיפורים יזכו לתהודה נרחבת דומים לגורמים שיגדירו סיפור עיתונאי שיגרוף קוראי

סיפורים דרמטיים ועסיסיים שיש להם השלכות הרות גורל, סיפורים העוסקים בדמויות ידועות וחשובות 

ומזינים את פחדיהם של הקוראים. מעבר לנתונים הבסיסיים של הסיפור כשלעצמו, יש חשיבות גם לשכבות 

 חוזר ומופיעדפוס ה. ם אותוהמאפייני והקווים הכללייםולהקשרים ההיסטוריים והטקסטואליים של הסיפור 

על הציבור. דמיון של הסיפור לסיטואציות ריאליות  וטביע את חותמיבתקופות שונות ובטקסטים מגוונים 

הנוכחות בחייו של הקורא ימשוך אליו תשומת לב יתרה, ואף עלול לעוות את תפישת הסיפור המקורי אצל 

ספרותיות אוניברסליות, או כאלו שיש להן מקבילות  הקורא המעיין בו דרך משקפי תקופתו. ובנוסף, סוגות

 בה חיים הקוראים.שבתרבויות שכנות, תקבלנה חיזוק מן הסביבה 

לפי קריטריונים אלה, אין פלא שסיפורי קידוש השם מן הסוג המרטירולוגי זכו לפופולריות רבה: יש בהם 

והרומי, ותיאורים מזעזעים ומפחידים מרכיבים דרמטיים רבים של עימות בין דמויות מפתח בעולם היהודי 

של הוצאתם להורג של היהודים. הסיפורים מתקופת חז"ל משתלבים באתוס המתפרש מימי קדם ועד ימינו: 

                                                           
 ראו אור, הדיאלוגים. 489
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סיפורים על יהודים המוכנים למות על אמונתם מצויים כבר בתנ"ך ובספר מקבים, תוגברו בימי הפרעות 

מן האתוס הציוני של ימינו. מעבר לכך, הסיפורים היוו של מסעות הצלב, ובהתאמות רבות הפכו אף לחלק 

דוגמה, השראה וזרז ליהודים בתקופות היסטוריות המאוחרות לתקופת חז"ל, שבעתות שמד  קידשו אף הם 

. מעשים נודעים אלה יצרו אצל הקוראים קישור בין חוויות התקופה לסיפורים מרטיריוןאת השם באמצעות 

א הפך לחלק מן התודעה הקולקטיבית בדורות מאוחרים אף יותר. ומצד שני, העתיקים, וקישור זה אף הו

בתוכה חיו יהודים רבים לאורך דורות, ולכן סיפורי שמרטירולוגיה היא מאפיין בולט של התרבות הנוצרית 

קידוש השם של יהודים היוו להם משקל נגד. לסיפורי קידוש השם באמצעות מרטירולוגיה קמו מתחרים 

סיפורים על חכמים הנוהגים לפנים משורת הדין ומתייחסים בהגינות  – ותר כבר בספרות חז"למתונים י

גם תופעות אלו נקראו "קידוש השם", משום  אפלייתם. את כלפי נכרים, גם כאשר ההלכה מאפשרת

אך ההשפעה שהשפיעו על הנוכרים מוטביהן, שבמספר מקרים אף הצהירו "ברוך אלוהי היהודים!". 

אלה על קידוש השם באמצעות התנהגות מוסרית דרמטיים הרבה פחות, אין בסופם גופות  סיפורים

סיפורים  מצבור שלבמקורות מתקופות שונות, אין  רווח ואינ טיפוס הסיפורים הזהוגיבוריהם פחות ידועים. 

שר היסטוריים על מעשים כאלה, וגם בספרותם של עמים אחרים אין מקבילה בולטת לעין. מתוך כך אפ

 להבין מדוע סיפורים אלה זכו לפרסום מצומצם הרבה יותר.

 -אותה לא חקרתי לעומק בעבודה, היא זו של אגדות החורבן שקטגוריה נוספת של סיפורים ידועים, 

הסיפורים המתרחשים בימי חורבן הבית ופולמוסים שונים בין יהודים ונוכרים ומתארים בפירוט את מאבקי 

אים. גם סיפורים אלה עשירים בדם ודרמה ולכן נחרתים בזיכרון. חיזוק נוסף הדמים בין יהודים לרומ

למקומם בתודעה הם מקבלים מתוך קביעתם כחומר לימוד מקובל ומן היחידים המותרים בתשעה באב, וכך 

מיוחד יום בשנה בו מונחלים סיפורים אלו לקהל הרחב. יחד עם סיפורי קידוש השם, אגדות החורבן מציירות 

 הנוכרי במכחול אדום.-המפגש היהודיאת 

 .יהקטגוריה השלישית של סיפורי חז"ל ידועים מכילה סיפורים על מפגשי פסגה בין חכם יהודי לשר רומא

הם מזכירים לקורא הן סיפורים מקראיים והן אפיזודות היסטוריות, ובהן בולטים במיוחד הפולמוסים של 

האחרונים, שנערכו לפני קהל רב, נהגו ואורגנו באווירה של  ימי הביניים. הדרמה שבאה לידי ביטוי באלה

דתית והסתיימו לעיתים בהתנכלות ליהודים, זלגה אל הסיפורים החז"ליים וצבעה אותם בצבעים -עוינות בין
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לא להם. מיזוג זה בין הפולמוסים ההיסטוריים לבין סיפורי חז"ל העצים את הנראות של הסיפורים העתיקים 

 נות מסוימת, שלאו דווקא מוצדקת מתוכם עצמם.וקבע להם פרש

כך יצא שהתמונה הדומיננטית של שיחות בין יהודים ונוכרים בספרות חז"ל נתקבעה על פי שני מודלים, 

ששניהם מייצגים עימות חזיתי בין שני הצדדים. האחד, המורכב מסיפורי קידוש השם ואגדות החורבן, 

ליהודים. השני, ובו סיפורי המפגש בין יהודים ונוכרים חשובים, מתאר את הסבל הפיזי שמסבים הנוכרים 

יכול היה להיקרא באופנים שונים, אך הניסיון ההיסטורי המאוחר היטה את אופני הקריאה לכיוון פולמוסי 

, ברוב שלטוןולעומתי. מאפיין נוסף המשותף לסיפורי שני המודלים הוא זהותו של בן השיח כנציג ה

המוציאים יהודים להורג, מצביאים הנפנים לשוחח עם נתיניהם בעצם ימי החורבן, ואפילו  המקרים. תליינים

בכל אלה בן השיח הוא נכרי אך המאפיין הדומיננטי יותר הוא  –קיסרים ושרים המתדיינים עם חכמים 

 .שלטוןהיותו איש ה

יומיים וארציים -שאיהם יוםבניגוד לשני מודלים אלה, סיפורים רבים אחרים שגיבוריהם אנשים פשוטים ונו

נשכחו מן התודעה והשפיעו השפעה מועטה על התמונה הכללית. בעבודה זו ניסיתי להציג תמונה שלמה 

יותר: שבתי למקורות וניסיתי לקרוא אותם ללא השכבות המאוחרות שנוספו להם, והצגתי אוסף מלא ומגוון 

עוניים דווקא. התמונה העולה מהרחבת העדשה של כל סיפורי השיחות בלי הדגשה יתרה על הידועים והצב

 מאוזנת יותר.

הציפייה למצוא בסיפורים ביטוי ליחס שלילי באופן גורף לנוכרים התבדתה במידה רבה, הן בזכות המבט 

הפנורמי שהאוסף המלא מאפשר, והן באמצעות בחינה מדוקדקת יותר של מספר קטגוריות של סיפורים. 

ורים מסוג מסוים מאפשרת הערכה מדויקת הרבה יותר, שאינה מבוססת על יצירתו של אוסף מלא של סיפ

מדגם לא מייצג אלא על התמונה כולה. ועתה, לאחר שיצרתי אוסף כזה והתעמקתי בו, אני טוענת באופן 

מבוסס כי סיפורי הדיאלוג מתארים לרוב יחסים נורמליים למדי בין יהודים לנוכרים, ללא אידיאליזציה אך 

 מוניזציה.גם ללא ד

איני טוענת שהסיפורים מתארים את הנוכרים תמיד לחיוב, אדרבה: סיפורי קידוש השם מתארים נציגים 

אגדות החורבן מתארות  ;אכזרי הגוזר גזירות שמד על ישראל והורג בהם בלא רחם שלטוןנוכרים של 

 ;שורה אווירה מאיימתבחלק מהסיפורים  ;שיחות המתרחשות בעיצומם של אירועים היסטוריים טראומתיים

וישנם סיפורים על חכמים הנאלצים לנקוט בתכסיסים שונים כדי להימלט מאימתה של מלכות. אך ממאות 
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הסיפורים שבאוסף, פחות מעשרים )כולל מקבילות( מסתיימים במותם או עינויים של יהודים, וכל אלה 

ריאנוס, טורנוסרופוס, טריאנוס(. מתרחשים בעתות שמד ובידי דמויות היסטוריות המקושרות לשמד )אד

הרומי הוא שהורג ביהודים, לא הנוכרי בפני עצמו. בשאר הסיפורים מתוארים יחסים אנושיים  שלטוןה

 לעיתים חשדניים, בדרך כלל קורקטיים, פה ושם אפילו ידידותיים.  –בגוונים שונים 

המשתקף בסיפורים, ומשם עברתי  המבט הרחב באוסף כולו הוביל אותי להערכה מחודשת של היחס לנוכרי

להתבוננות מדוקדקת יותר במספר קטגוריות של סיפורים, כדי לבחון לעומק כיצד מתפרטת התמונה. בחרתי 

להתחיל בקטגוריה של הסיפורים ההלכתיים, שנחקרו פחות בעבר. גיבוריהם לרוב אינם גדולי עולם, חכמים 

ם המזדמנים זה לזה באקראי. סיפורים אלה מציגים עצמם ידועים או דמויות שלטוניות, אלא אנשים פשוטי

כאילו אירעו במציאות ואינם בדיה ספרותית, אך מצאתי בהם כמה וכמה אמצעים ספרותיים ששימשו את 

כותביהם כדי לתאר את דמויות הנוכרים מנקודת מבט חיובית, או לפחות מורכבת. הסיפורים ההלכתיים 

פורים )כאשר הם מציגים את הנוכרים כמתעניינים בהלכה היהודית, עושים זאת הן באמצעות תוכן הסי

בקיאים בה, מרחיבים ומיישמים אותה( והן בצורתם, כאשר הם מאנישים את הנוכרים באמצעות תיאורים 

עשירים ומלאי פרטים. באמצעות הכרעה הלכתית הם מפחיתים את האיום שמייצגים הנוכרים )למשל כאשר 

א דופן שלא להאמין לנוכרי המתפאר בכך שהרג יהודי(. דרך עריכה מדוקדקת של הם פוסקים באופן יוצ

סוגיה המגיבה להלכה המפלה בין יהודים ונוכרים בסדרה של סיפורים המסתייגים מכך הם מביעים את 

מורת רוחם מאפלייה זו. דווקא דרך הסיפורים ההלכתיים, העוסקים במנגנון המפריד בין יהודים ונוכרים 

 ברורה, אנו נחשפים לשלל מתודות בהם הסיפורים מרככים את הפער ומאנישים את הנוכרי. בצורה

מתוך הקשר זה, הסתכלות מחודשת על קטגוריות שנחקרו בעבר הראתה שאפשר לקרוא אותם אחרת: 

בדיקה יסודית של הסיפורים על מפגשי פסגה  בין יהודים ונוכרים חשובים הראתה שרק מתי מעט מהם 

עוינות גלויה, בעוד רובם מציגים יחסים קורקטיים עד ידידותיים בין אנשים הדנים בשאלות מבטאים 

תאולוגיות ופילוסופיות. בשיחות אלה נראים נוכרים המתעניינים בכנות, שואלים שאלות טובות )שחלקן 

האווירה הגדול הועלה גם מפי חכמים עצמם( וזוכים לתשובות מכבדות ויסודיות מפי בני שיחם החכמים. 

השורה בשיחות אלה חפה על פי רוב מסכנה ואיום, ונראה שמטרתם של החכמים אינה ניצחון והשפלת 

היא אלה סיפורים  קבוצתהיריב המאפיינים פולמוסים בתקופות אחרות, אלא מענה לפנייתם של הנוכרים. 

ינטלקטואלי בין מנהיגי הדומיננטית ביותר באוסף, וכאשר היא מתארת יחסים תקינים המתנהלים על בסיס א
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אם בספרות התנאית ניכרת מגמה  שתי התרבויות היא מציעה את האפשרות לדמיין יחסים כאלו בפועל.

מתחזקת עם הצטרפותם של עשרות שלדידה קהל היעד של תורת ישראל הוא אוניברסלי, הרי שמגמה זו 

 המקראי.סיפורים המספרים על מפגש מכבד של יהודים ונכרים הנסוב על הטקסט 

את הסיפורים המתארים מעשים של קידוש השם ביקשתי לבחון מנקודת המבט של השפעתם על הנוכרים 

. אך מבחינת מרטיריוןהצופים במעשה, מתוך הנחה שהשפעה זו היא אחת המטרות החשובות של ה

אינם הסיפורים ניכר כי דווקא המקרים ההרואיים בהם מסתכנים היהודים במוות ואף מומתים בפועל 

לפחות כלפי הנוכרים. בסיפורים אלה איננו שומעים שהנוכרים הצופים  –מסתיימים ב"קידוש השם" 

לומר ששם האל מתקדש  קשהכך גם  שוםם של היהודים להקרבה עצמית, וממביעים התפעלות מנכונות

 –גמרי בעולם, בעיני אנשים שקודם לכן לא האמינו בו. השפעה כזו מתרחשת דווקא בנסיבות שונות ל

כאשר חכמים מתייחסים בצורה הוגנת ולא מפלה לנוכרים. התגובה במקרים כאלה מרשימה ומיידית, 

 ומתבטאת בהצהרה "ברוך אלוהי היהודים" או אף בגיור.

הטייעא. בניגוד  -בה עסקתי הוא בן השיח הנוכרי המככב בהם שהמשותף לסיפורי הקטגוריה האחרונה 

עד כה, הטייעא אינו קשור לשלטון באמצעות תפקידו, אינו חלק מן בהם התעמקתי שלרוב הסיפורים 

מייצג  דמות מן השוליים, נוכרי שיחסי הכוחות בינו לבין בני השיח היהודים  –הקולקטיב השולט ולהיפך 

אינם ברורים. אולי דווקא משום כך, מצייר אותו התלמוד הבבלי כדמות ראויה להערכה, ידען הבקי בתחומי 

ומוכן לתרום את ידיעותיו לטובת החכמים. בקריאתי את סיפורי הטייעא חרגתי מגישתי עד כה, ידע רבים 

נוכרי הקונקרטי שהתנהל -גישה שראתה בסיפורי המפגש צורת התמודדות של חז"ל עם המפגש היהודי

נם בסביבתם. שלא כמו הסיפורים האחרים שניתחתי, חלק מסיפורי הטייעא פנטסטיים ומוגזמים בעליל ואי

בתלמוד הבבלי מנסים אפילו להציג מצג של סיפור על מעשה שהיה. לכן אני טוענת כי דמותו של הטייעא 

הטייעא הנוכרי מפגין הפכה לצופן ספרותי המייצג ביקורת מסוימת מבפנים על עולמו של בית המדרש. 

להבין מילים ידיעות בתחומי ידע שהם בליבת עיסוקם של חכמים, גואל אותם ממבוכה ומאפשר להם 

סתומות משכבות קדומות של ספרותם שלהם. בתפקידו כמורה דרך במדבר, הוא מציע להם אפשרות 

להתחבר מחדש למיתולוגיה המקראית המכוננת, אך הם מוותרים על ההזדמנות ומתעקשים להישאר 

 בית המדרש. - בתחומם הצר
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להתבונן בתופעה באמצעות איסוף  מבחינה מתודולוגית, עבודה זו צועדת בדרכם של אחרים המבקשים

וניתוח של כל מופעיה בספרות חז"ל. ניסיתי לאחוז במבט העל באמצעות שימוש בכלים סטטיסטיים, למרות 

ונתונים לפרשנויות שונות ואף סותרות.  , רבי מקבילותהקושי שמציבים סיפורי חז"ל, שהם רבי משמעות

תי סל רחב של מתודות שכלל ניתוח סינכרוני ודיאכרוני בחקר הקטגוריות שנבחרו לעיון מעמיק יותר הפעל

של המקורות, בחינת ההבדלים בין מקבילות הסיפורים, ניתוח הסיפורים עצמם, בחינה של חריגות מסצינות 

בתוכן שובצו הסיפורים כצורת ביטוי למגמת העורכים, השוואה שדפוס, התבוננות בעריכה של הסוגיות 

 ות שכנות, והשוואה לסוגות ספרותיות מן העולם העתיק. לקטגוריות מקבילות בתרבוי

בתחילת דרכי, אך עדיין אי אפשר לומר  לה ציפיתישבעזרת כל אלה נוצרה תמונה השונה מאד מזו 

בה פתחתי: מהו היחס לנוכרי המתבטא ששהושלמה המלאכה בחקירת סיפורים אלה וניתן מענה לשאלה 

בחרתי לבדיקה מעמיקה מכסות את אוסף שוכרים. הקטגוריות בסיפורי חז"ל על שיחות בין יהודים לנ

הקטגוריות שהגדרתי אינן החלוקה היחידה האפשרית של האוסף, ואפשר להציע  ;הסיפורים באופן חלקי

ומחמת רוחב היריעה, נותרו עוד סיפורים רבים בהם  ;דרכם אפשר להסתכל בושעוד חתכים רבים ושונים 

ואני תקווה שיימצאו  490פורים נגיש כעת לקהל החוקרים שיעשו בו כרצונם,לא העמקתי כלל. אך אוסף הסי

 מי שיעשו בו שימוש.

  

                                                           
 ראו נספח העבודה וכן קובץ נגיש באינטרנט שהנספח מפנה אליו. 490
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 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ד[   132]
חד מירושלם אזל למדינתא. ארעת זימניה ליממת. אייתי מרי דביתא ואפקיד בידיה מדליה ואמ' ליה. אן הוא אתי 

ברי מן ירושלם ויעבד לך תלת מילין דחכמתא. הב ליה מדלי. ואן לא לא תתיב ליה מדלי. ועבדין ביניהון דלא ליהוי 
בית עלמה. לבתר יומין אתא בריה. כיון דמטא בתרע חד מנהון מחמי ביתא דחבריה לגבי אכסנאי. נח ואתפטר ל

פילי דההיא מדינתא חמא חד טעין מובלא דקיסין. אמ' ליה. מזבן את מוביל דקיסין. אמ' ליה. אין. סב לי טומיתהון 
ואוביל יתהון גבי פלן. נסב טימיתהון ואוביל יתהון גבי פלן. הוה אזיל הוא והוא אזיל בתריה על דמטא גבי דרתיה. 

מ' ליה. אי פלן. תא סב מובלאי דסיקין. אמ'. ומי מובלא דקיסין אמרי לך דתיתי לי. אמ' ליה. אין. דלא אמרת לי א
את אלא הדין בר נש דאתי בתראי. ליה הינון. לאלתר אפתח ליה בייתיה ונכנס. והבו שלמא דין לדין. הא מילא 

דמית גבך. ]א[עליה ועבד ליה מגיס. והוה לההוא חדא. אמ' ליה. מאן את. אמ' ליה. אנא הוא בריה דההוא גברא 
גברא תרין בנין ותרתין בנתן. כד מטא ענתיה דארסטוון אייתו קומיה בסעודתא חמשא פריגין בתבשילא. כמה  

דשרייו למיכל אמ'. סב ופלג. אמ' ליה. לא היא דידי. אמ' ליה. אנא צבי דתיסב ותיפלג. נסב ופלג ויהב פריגא בין 
. ונסב פריגא תנייתא ויהב בין תרי גברי דהן תרין בנוי. נסב תליתאה ויהב בין תרתין בנתיה. נסב גברא ואיתתיה

תרין פריגין ויהב קומי דידיה. אכלון ולא אמ' ליה ולא מידי. הא מילא תניינא. לעידן רמשא אייתי תרנגולתא 
פלג ברעותי. נסב ופלג. ויהב רישא פטימתא בסעודתא. אמ' ליה. סב פלג. אמ' ליה. לא היא דידי. אמ' ליה. סב 

קומיה גברא. נסב בני מעיה ויהב קדם איתתיה. נסב תרין טמאתא ויהב לתרתין בנוי. נסב תרין גפייא ויהב לתרתין 
בנתיה. נסב גופא כולה ויהב קמיה דידיה. הא מילא תלית?א?ה. אמ'. הכדין מפלגין באתרכון. פלגת זימנא קמא 

האידנא את עביד כדין. אמ' ליה. לאו אמרית לך דלאו דידי היא. ואע'ג דפלגית יאות ולא אמרית לך ולא מידי. ו
פלגית. זימנא קמא חמשא פריגין אייתית בסעודתא. את ואיתתך ופריגא הא תלתא. תרין בנך ופריגא הא תלתא. 

א אייתית תרתין בנתך ופריגא הא תלתא. ואנא ותרתין פריגין הא תלתא. נסיבית מידי מן חולקכון. האידנ
תרנגולתא. נסיבית רישא ויהבית לך. דאת רישא רבייתא. נסיבית בניה מעיה ויהבית קדם איתתך. דמינה יפקון 

בנייא מן מעהא. נסיבית תרין אטמתא ויהבית לתרתין בנך. דאינון עמודיה דבייתא. נסיבית תרין גפייא ויהבית קדם 
בעליהון. נסיבית אנא הדין איפלא. באילפא אתינא. באילפא אנא בנתך. דלמחר יפקון ויפרחון מן בייתך ויזלון לון ל

אזיל. וקום והב לי מדלי דאפקד אבא גבך ואיזיל לאלתר. יהיב ליה מדיליה ואזיל לי לשלם. לקיים מה שנ' "רבתי 
 בגוים". רבתי בדיעות.

 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ד[   133]

אתו לאתינס. איתקבלון גבי חד בר נש. לרמשא עבד לון ארסטוון. מן דאכלון ושתון אתקין להון  ארבעה מירושלם
ארבעה ערשאתא. וחדא מינהון פחיתא וסמיכא אגב חברתה. מן דקמו להון למידמך אמ'. שמעית דבני ירושלם 

א ההוא דהוה דמיך על ערשא חכימין אינון סגין. אשמע מילא מינהון מה דיימרון. על ודמך לגוא מינהון. קם בלילי
פחיתא. אמ' לון. מה אתון סבירין. על ערשא אנא דמיך. לית אנא דמיך אלא אארעא ואנא תלי. אמ' לון חורן. אף 

בישרא דאכלינן ברמשא טעם כלבא הוה ביה. אמ' לון חורן. אף חמרא דשתינן ברמשא טעם קיברא הוה ליה. אמ' 
גברא דהוא מריה דבייתא לית הוא בריה דאבוה. כיון דשמע גברא מילייא אמ'. לון חורן. ועל אילין אתון תמהין. אף 

חד קושטא ותלת שיקרא. קם ואזל מצפרא לגבי טבחה. אמ' ליה. הב לי מבשרא דיהבת לי ברמשא. אמ' ליה. לית 
בתא והוה לי. אמ' ליה. ומה הוה עיסקיה. אמ' ליה. חד אימרא הוה לן. והות ינקא ומיתת אימה. והוה לן חדא כל

אימרא יניק מינה. ברמשא איצטמטמינן לבישרא. ואתית בעי ולא הוה לן חורי. ויהבינן לך מינה. אמ'. תרין קושטא 
ותרין שיקרא. אזל גבי קפילא. אמ' ליה. הב לי מן ההוא חמרא דיהבת לי ברמשא. אמ' ליה. לית לי. אמ' ליה. ומה 

ציבא על קיברא דאבונן. ועצריניה ויהביניה בקופוץ. ואיצטמטמינן הוה עיסקיה. אמ' ליה. חד גופנא הוה לן והות נ
לחמרא. ואתית בעי ולא הוה לן. ויהבינן לך מיניה. אמ'. תלת קושטא וחד שיקרא. אזל לגבה דאימיה. אמ' לה. 
בריה דמאן אנא. אמרה ליה. בני. בריה דאבוך. אמ' לה. אמרי לי קושטא. בריה דמאן אנא. ואין לא אנא קטע 

שך. אמ' ליה. ברי. אבוך לא הוה מוליד. ודחילית דלא יסבון מדליה קבר. בישות עבדית דאזלית וזנית ואייתיתי רא
יתך לכל עותרא ומדלה הדין. אמ' לה. מה אנן חמיין הכא. ייתון בני ירושלם ועבדין לנא ממזרין. תו נעביד ביננא 

 דלא נקבל חד מנהון.
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ה[   134]

חד מירושלם אזל גבי תגרא באיתנס. אתא איתקבל בחנותא. אשכח בני נש שרון יתבין ושתיין חמרא. מדאכל 
ושתה בעי מידמוך תמן. אמרין ליה. עבדינן בינן דלא נקבל בר נש אכסנאי אלא עד דקפיץ תלת קפיצין. אמ' לון. ומי 

קום עביד קדמוי ואעבד אנא בתרך כותך. קם חד מינהון וקפץ ואישתכח במיצעי אנא ידע איך אתון קפיצין. אלא 
דחנותא. וקפץ אחרן ואישתכח על תרעא פומא דחנותא. קפץ אחרן ואשתכח לברא. קם וטרד תרעא באפיהון. אמ' 

 לון. חייכון. מאי דבעיתו למעבד לי עבדית לכון.
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 229מינכן כתב יד  על פי         איכה רבה פרשה א פיסקה ו[   135]
חד מאיתנס בא לירושלם. אשכח חד ינוקא. יהב ליה פריטין ואמ' ליה. זיל ואייתי תאינין ועינבין. אמ' ליה. יישר 

חילך. את בפריטיך ואנא ברגליי. מן דאתא אמ' ליה. סב פלג. נסב מיינוקא ויהב קומיה דידיה בישין. וטבייא הוה 
טבאות אינון אמרין דבני ירושלם חכימין אינון סגיא. מן בגין דהוה ידע דלא מייתי ויהב קומי דההוא גברא. אמ'. 

יהיב פריטין מן דידיה נסב ליה בישיא וטבאתא יהב קומי דההוא גברא. אלא תא נעביד גאוזיך. אנא אזיל ואתי לי 
 דהוה ליה.גבך אנא נסיב סאן דאית קמך. ואן אתי לך מה דאית קדמויי את נסיב. ועבדון ביניהון ונסב מה 

 
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ז[   136]

חד מאתניס אתא לירושלם. אתא אשכח חד מיינוקא ויהב ליה פריטין. אמ' ליה. זיל ואשכח ואייתי לי מה דאכול 
י. אמ' ליה. ולא כן ואשבע ואותיר ונסב לאסטרטא. אזל הוא ואייתי ליה מילחא. אמ' ליה. מלחא אמרי לך דתייתי ל

אמרת לי. זיל אייתי לי מאן דניכול ונשבע ונותיר ונסיב לאסטרטא. חייך. אית ביה דתיכול ותשבע ותותיר ותיסב 
 .לאסטרטא

 
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ח[   137]

ייטא. אמ' ליה. חייט לי הדין מדוכא חד מאתנס אתא לירושלם. אשכח חד מדוכא מטלקא. נסביה ואובליה גבי ח
 תבירא. אפיק ליה איהו מלא קומציה חלא. אמ' ליה. שזור חוטין ואנא חייט ליה.

 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה ט[   138]

ין. מן דאתא אמ' חד מאתניס אתא לירושלם. אשכח חד מינוקא. יהב ליה פריטין. אמ' ליה. זיל ואייתי ביעין וחובצ
ליה. אחמי לי. אידא היא חוצבא דעיזא חיוורתי. ואידא היא דעיזא אוכמתי. אמ' ליה איהו. את גבר סב. ואחמי לי 

 .את. אידא היא ביעתא דתרנגולתא חיוורתי. ואידא היא דאוכמתי
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה י[   139]

ושלם. אשכח חד כהנא. אמ' ליה. מובלא דקיסין כמה עבדין תנן. אמ' ליה. כד יבישא הוה כלה חד מאתניס אתא ליר
 תנן. כד רטיבא. תלתא תנן ותלתא קטם ותילתא אשא אכלה. מן הין יליף לה. מעצי המערכה.

 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה יא[   140]

בי ספרא. אשכח מינוקייא יתבין תמן. ורבהון לא הוה תמן גביהון. הוה שאיל לון וחד מאיתנס אתא לירושלם. על ל
והינון מגיבין. אמרין ליה. תא נעביד ביינינן דכל דשאיל שאלתא ונצח לחבריה דנסבין ליה מנוי. אמ' לון. אין. אמר. 

לייא מה הינון. תשעה נפקין אתון דבני אתר מקדמין ליה. אמרין ליה. אמור את. דאת גבר סב. אמרין ליה. ההין מי
ותמניא עללין. ותרין מזגין וחד שתי. ועשרין וארבעה משמשין. ולא יכיל מגיב לון. ונסבין מנוי. אתא לגבי ר' יוחנן 

רבהון. אמ' ליה. אהא. רבי. כל חדא בישתא רבתא אית גביכון. דכד אתא בר נש אכסניא לביניכון אתון נסבין מנוי. 
לך. ולא יכלת מגיב להון ונסיבו מניך. אמ' ליה. אין. אמ' ליה. ומה אמרון לך. אמ' ליה. כן וכן  אמ' ליה. דילמ' אמרון

אמרון לי. אמ' ליה. בני. תשעה נפקין אילין ירחי דבטנתא דילידתא. ותמניא עללין תמניא יומין דגזירתא. ותרין 
ועשרין וארבעה משמשין עשרים וארבעה ירחי מזגין אילין תדייה. תרויהון מזגין. וחד שתי הוא מיינוקא דאיתיליד. 

 מינקותא. לאלתר אתא ומגיב לון ונסב מינוי. וקרון עליון "לולי חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי".
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 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה יב[   141]
 494תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קד עמוד אמקבילות: 

ירושלם. עבד תלת שנין ופלג למילף לישן דחוכמה ולא יליף. בתר תלת שנין ופלג זבין חד עבד חד מאיתנס אתא ל
והוה עויר. אמ'. בתר תלת שנין ופלג זבנית עבדא עויר. אמ' ליה. חייך דהוא חכים טפי סגיא וצפי מרחיק. מן 

אמ' ליה. אין. ואית קומינן אנקה חדא דנפקון מן פילי אמ' ליה. גוד דנימטי לוייתא. אמ' ליה. ואית לווייתא קומינן. 
עוירא בחדא פרגא. ובטנה תרין. וטעינה תרין זיקין. חד דחמר וחד דבסים. ורחיקה ארבע' מילין. וגמלא עמם. אמ' 

ליה. עמא דתביר קדל. בחדא עינא מנין את ידע כל אילין מיליא. אמ' ליה. חמי דחד גברא דאורחא ריע וחד לא ריע. 
את ידע. אמ' ליה. דרבע לה חמי דאתתדוש מן דבתריהון. אמ' ליה. מנין את ידע אמ' ליה.  ודבטנה תרין מנין

דטעינה תרין זיקין. חד דחמר וחד דבסים. מנין את ידע. אמ' ליה. דאישתרון דין לדין וחמרא סביך ובסימא סלית. 
אורחא אלא בחד זוויא. ורחקא ד' דגמלא עמם מנין את ידע. דאישתון במיסוון דאורחא. ויהודאי לא משתין במיסוון ד

 מילין מנין את ידע. אמ' ליה. עד ארבעה מילין פרסתיה דגמלא נכירא. מיכאן ולהלן לית: הוא מנכרא.
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה יג[   142]

ייתי ליה גבן. אמ' לון חד. אנא איזיל חד מן תניס אזל לירושלם והוה מפלי בבני ירושלם סגיא. אמרין. מאן ייזיל ומ
ואייתי ליה ורישיה גריע. אזל ירושלמי לתניס. איתקבל גבי ההוא גברא. לצפרא נפקין תרויהון לטיילא בשוקא. 
איפסיק חד סנדליה. אמ' ליה לאומנא. סב לך טרימיסא הדין ועבדיה לי הדין סנדלא. עבדיה ליה. למחר נפקין 

פסיק סנדליה חוריתה. אמ' ליה. סב לך טרימיסא וזיל ועבדיה ליה באומנא להדין סנדלא תרויהון לטיילא בשוקא. אי
דילי. אמ' ליה. וכל הכין יקירין סנדלייא גביכון. אמ' ליה. אין. אמ' ליה. מכמה דינרין. אמ' ליה. מתשעה ומעשרה 

הדא סחורתא מזבנת יתה לי. אמ' ליה. דינרי'. וכד הינון זילין משבעה ומשמנה דינרי'. אמ' ליה. אין אתינא לגביכון ב
אין. אלא לא תיעול למדינתא בר מן דעתי. כמה דעבד עיבידתא וזבין סחורתא דסנדלייא אזל ליה סלק לירושלם 
ויתיב על תרע פילי דמדינתא. שלח בתריה ואתא. כיון דאתא אמ' ליה. עבדינן בינינן דלא ייעול בר נש למיזבנא 

ריע ושיחרור אפוי. אמ'. ומה אנא מיניק דאנא גרע ראשיה. אזבין עבדתי. מן דגרע זבינוהי אלא אם כן רישיה ג
רישיה נסביה ואותביה במיסוון דשוקא. וכד הוה בר נש אתי למיזבן מיניה סנדלא אמ' ליה. הדין סנדלא זוגא בכמה 

הוה שמע הוה טפח ליה הוה. אמ' ליה. מן עשרה דינרי' או מן תשעה דינ'. ברם לית אנא פחית מתמניא דינ'. וכד 
על רישיה בסנדלייא ואזיל ליה ולא זבין. אמ' ליה. כל הדין בישתא שלימית לך כד הוית באתראי. אמ' ליה. מכאן 

 ולהבא לא תפלי בבני ירושלם.
  

                                                           
 .מטווהראו לרנר,  494
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 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה לא[   144]

 ד אתלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו עמומקבילות: 
 495.)ע"פ מנדל(, אבל קווי הסיפור זהים למדי Bלא מעט שינויים בכ"י של נוסח הערות נוסח: 

נפק רבן יוחנן בן זכאי לטייל בחיילותיו של אספיאנוס. אמ' לון. אן הוא מלכא. אזלון ואמרון לאספסיאנוס. חד יהודי 
פלטור. אמ' ליה. שאילה דמלך שאלת בי. בעי למשאל בשלמך. אמ' להון. ייתי. מן דאתא אמ' ליה. ובידא דמארי א

ואנא לית אנא מליך. וכדו שמע מלכא וקטיל לההוא גברא. אמ' ליה. אם לית את מלך סוף את מליך. דלית הדין 
ביתא חריב אלא על ידי מלך. שנ' "והלבנון באדיר יפול". נסבוניה ויהבוניה לגו מן שבעה קנקלין. והוון שאילין ליה. 

ואמ' לון. כמה ביממא. ואמ' להון. מנן הוה ידע רבן יוחנן בן זכאי. מפשוטיה. לבתר תלתא יומין  כמה שעין בליליא.
אזל אספסיאנוס מסחי בהדא גפנא. מן דסחא ולביש חד מסן דידיה אתת בשורה ובשריה. מית מרן ואמלכוניה בני 

מ' ליה. לית את אמ' לי. כל אילין יומיא רומי. בעי למלבש חד מסן חורן ולא עליל. שלח ואתיוה לרבן יוחנן בן זכאי וא
הוינא לביש תרין מסאני והוון עללין בי. וכדו חד עליל וחד לא עליל. אמ' ליה. בשורתא טבתא איתבשרת. דכת' 
"ושמועה טובה תדשן עצם". אמ' ליה. מה נעביד דאיעיל. אמ' ליה. מי אית לך בר נש דסנית ליה או דחוב ליה. 

י. דכת' "ורוח נכאה תיבש גרם". התחילו מושלין לפניו משלות. חבית שקינן נחש בתוכה יעברוניה קמך ובשרך שח
כיצד עושין לו. אמ' להם. מביאין חובר וחוברין את הנחש. ומניחין את החבית. אמ' פנגר. הורגין את הנחש ושוברין 

חש. ומניחין את המגדל. אמ' את החבית. מגדל שקינן בו נחש כיצד עושין. אמ' להם. מביאין חובר וחוברין את הנ
פנגר. הורגין את הנחש ושורפין את המגדל. אמ' לו רבן יוחנן בן זכאי לפנגר. כל מגרייא דעבדין בישא למגיריהון 
עבדין. עד דלית את מליף סניגוריא את מליף עלן קטיגוריא. אמ' ליה. לטיבותכון אנא בעי. דכל זמן דהדין ביתא 

יחרוב הדין ביתא לית מלכוותא מתגרין בכון. אמ' ליה ר' יוחנן. הלב יודע אם לעקל אם קיים מלכותא מתגרין בכון. א
לעקלקלות. אמ' ליה אספיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי. שאל לי שאלה ואנא עביד. אמ' ליה. אנא בעי דתירפי הדא 

לתא ואנא עביד. אמ' ליה. מדינתא ותיזיל לך. אמ' ליה. כלום אמליכוני בני רומי דנירפי להדא מדינתא. שאל לי שא
בעי אנא דתירפי לפילי מערבאה דהיא אזלא ללוד דכל בר נש דנפיק מיניה עד ד' שעין יהא לשיזבא. מן דכבשה 

אמ' ליה. א?י? אית לך דרחים בר נש או בר נש דאת קריב ליה. שלח ואתייה עד דייעלון אוכלוסייא. שלח לר' 
ון ואשכחוניה בבובא דמדינה. מן דאתא קם מן קומויי ר' יוחנן. אמ' ליה אליעזר ולר' יהושע לאפוקי לר' צדוק. אזל

אספסיאנוס. מן קדם הדין סבא צותרא את קאים. אמ' ליה. חייך. אי הוה חד דכוותיה והוה עמך אוכלוסין בכיפלא 
מה חשיך כן. אמ' לא הוית יכיל כביש. אמ' ליה. מה חייליה. אמ' ליה. חד גמזוז ופשיט עלוי מאה פרקין. אמ' ליה. ול

ליה. מן חייליהון דצומייא ותענייתא. שלח ואייתי אסוותא. והוה מוכלין ליה ציבחר ציבחר ומשקין ליה ציבחר ציבחר 
עד דהדר גופיה עלוי. אמ' ליה אלעזר בריה. אבא. הב להו אגריהו בעלמא הדין דלא תיהוי להו זכותא עמך לעלמא 

דין קרצטיונא. מן דכבשה פליג ארבע טכסייא לארבע דוכסוייא וסליק פילי דאתי. ויהב להו הדין חושבנא דאצבע וה
מערבאה לפנגר. וגזרו מן שמיא דלא יחרב לעולם. למה. ששכינה במערב. אינון אחרבו דידהון. הוא לא א]י[חרב 

תיה לא דידיה. שלח ואתייה. אמ' ליה. למה לא אחרבת דידך. אמ' ליה. חייך. לשבחא דמלכותא עבדית. דאילו חרב
הוה ידעת ברייה מה חרבת. וכדו יחזיין בריאתא אמרין. ליט חייליה דאספסיאנוס מה אחרב. אמ' ליה. חייך. 

דטבאות אמרת. אלא מאן בגין דעבדת על קלווגין דידי יסיק ההוא לרישיה דאיגרא ויטרוף גרמיה. אי חיי ייחי. ואי 
 ו של רבן יוחנן בן זכאי.מית ימות. סליק וטרף גרמיה ונפל ומית. ופגעה בו קללת

 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה מה[   192]

תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ה דף נה טור ב /ה"א, אסתר רבה פתיחה א פיסקה ג, איכה רבה מקבילות: 
 פרשה ד פיסקה כב

לים. נשתחק הולד בחנוכה. אמרו ישראל. טרכיניס שחיק עצמות ילדה אשתו בליל תשעה באב והיו כל ישראל אב
נדליק או לא נדליק. אמרו. נדליק. וכל מה דבעי לימטי עלן ימטא. אדליקו. ואמרון לישן ביש לאשתו של טרכיניס. 
-אילין יהודאין כד ילידת הוון מתאבלין. וכד מיית ודלא אדליקו בוצינייא. שלחה וכתבה לבעלה. עד דאת מכבש בר

לין יהודאין דמרדו בך. סליק לאילפא וחשיב למיתי בעשרא יומין. ואייתי רוחא בחמשא יומין. בריין בא וכבוש אי
אתא ואשכחינון דהוו עסיקין בהדין פסוקא "ישא י'י עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר". אמ' להו. אנא 

ן לגיונותיו והרגן. אמ' לנשים. הוא נישרא. דחשיבית למיתי בעשרא יומין ואייתיתניה רוחא בחמשא יומין. הקיפ
השמיעו ללגיונותי. ואם לאו אני עושה לכם כדרך שעשיתי לאנשים. אמרו לו. עביד בארעאי מה דעבדת בעילאי. 

מיד הקיפן לגיונותיו והרגן. ונתערבו דמים של אלו בדמים של אלו. והיה הדם בוקע והולך עד שהגיע לקיפרוס נהר. 
 ל אלה אני בוכיה".ורוח הקדש צווחת ואומרת. "ע

  

                                                           
 ראו מנדל, מדרש איכה. 495
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 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה א פיסקה נא[   195]
 תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ב דף ה טור א /ה"דמקבילות: 

עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא דרי. געת חדא תורתיה. עבר עלוי חד ערביי. אמ' ליה. מה את. אמ' ליה. יהודאי 
י תורך ושרי פדנך. אמ' ליה. למה. אמ' ליה. דבי מקדשהון חרב. אמ' ליה. מנא ידעת. אמ' ליה. אנא. אמ' ליה. שר

ידעית מן געייתא דתורך. עד דהוא עסיק עימיה געת זימנא אחריתי. אמ' ליה. אסר תורתך. אסר פדנך. דאיתיליד 
חזקיה. אמ' ליה. והיכן שריין. אמ' פריקהון דיהודאי. אמ' ליה. ומה שמיה. מנחם שמיה. ואבוי מה שמיה. אמ' ליה. 

לחם יהודה. זבין ההוא גברא תורוי. זבין פדניה. והוה מזבין לבדין דינוקין. עלל לקרתא -ליה. בבירת ערבא בדבית
ונפק לקרתא. עלל למדינה ונפק למדינה. עד דמטא לתמן. אתיין כל נשייא למיזבן מיניה. וההיא איתתא אימיה 

יה. אמ' ליה. למה לית את זבנת לבדין דינוקא. אמרה ליה. דחשיה קשיי לינוקי. אמ' לה. דההוא ינוקא לא זבנת מינ
למה. אמ' לה. דעל רגלוי חרב בית מקדשא. אמ' לה. רחיצין אנן במריה עלמא דעל ריגלוי חרב ועל רגלוי מתבני. 

ונסיב פריטיך. נסבה ואזלה. אמ' לה. את היי נסיבא ליך מן אילין לבידין דינוקיך. ולבתר יומין אנא אתי לביתך 
לבתר יומין אמ' איהו גברא. איזיל ואיחמי ההוא ינוקא מאי קא עביד. אתא לגבה. אמ' לה. ההוא ינוקא מאי קא 
עביד. אמרה ליה. לא אמרית לך. רחשיה קשי. אפי' על ריגליה נחשיה. דמן ההיא שעתא אתיין רוחין ועלעולין 

ך אמרית לך. דעל ריגלוי חרב ועל ריגלוי מתבני. אמ'ר אבון. למה לי ללמוד מן טענוניה ואזלין להון. אמ' לה. ולא כ
הדין ערביי. ולאו מקרא מלא הוא. דכת' "והלבנון באדיר יפול". וכת' בתריה "ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו 

 יפרה".
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה ג פיסקה כ[   200]

נפשי גאלת חיי. ראית י'י עותתי שפטה משפטי". חד יהודאי עבר קדם אדריאנוס ושאל בשלמיה. אמ'  "רבת י'י ריבי
ליה. מאן את. אמ' ליה. יהודאי. אמ' ליה. ואית יהודאי עבר קדם אדריאנוס ושאיל בשלמיה. אמ'. איזילו וסבו 

את. אמ' ליה. יהודאי. אמ' ליה. רישיה. עבר אוחרן. חמא מה יתעביד בקדמאה ולא שאיל בשלמיה. אמ' ליה. מאן 
ואית יהודאי עבר קדם אדריאנוס ולא שאיל בשלמיה. אמ'. אזילו וסבו רישיה. אמרי ליה סנקליטוון שלו. לית אנן 
ידעין מה אילין עובדיה דאת עביד. דשאיל בשלמך מתקטיל. דלא שאיל בשלמך מתקטיל. אמ' להון. ואתון בעיין 

 בשנאי. ורוח הקדש צווחת ואו'. "ראית י'י עותתי" "ראית כל נקמתם" וגו'.מלכא יתי איך אנא בעי למקטלא 
 
 229מינכן על פי כתב יד          איכה רבה פרשה ד פיסקה ג[   201]

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נה עמוד במקבילות: 
למיקרבינהו אינון אכלין ]סיפור קמצא ובר קמצא...[ הלך אצל השלטון. אמ' לו. אילין קרבנייא דאת משלח ליהודאי 

להון ומקרבין אוחרנין בחילופיהו. ואם לא תאמין לי שלח עמי חד איפרכוס וקרבנייא. ואת ידע מיד שאיני שקרן. עד 
דאתיין באורחא דמך איפרכוס. קם הוא בליליא ועשאן כלן בעלי מומין בסתר. כיון שראה אותן הכהן הקריב אוחרנין 

כא. למה לית את מקריב אילין קורבניא. אמ' ליה. למחר. אתא יום תניינא ולא תחתיהון. אמ' ההוא שליחא דמל
הקריב. אמ' ליה. למה לית את מקריב אילין קרבניא. אמ' ליה. למחר. אתא יום תליתאה ולא קרבהון. שלח ואמ' 

 למלכא. ההוא מלתא דהודאה קאמ' קושטא קאמ'. מיד סליק למקדשא והחריבו.
 
 495קיימברידג' על פי כתב יד          א פיסקה טז אסתר רבה פרשה[   312]

"עשה משתה לכל שריו ועבדיו". אנטונינוס עשה סעודה לרבי. אמ' לו. שמא לא יצאתה ידי קלנדא פטים. אמ' ליה. 
מה הינון חשיבון עלוי. אמ' לו. שמא יתנו שמן פקטים בקנדילין ויקלקלו את הסעודה. אמ' ליה. והדה מנא לך. אמ' 

 מאחשורוש. דכת' ביה "עשה משתה לכל שריו ועבדיו".ליה. 
 
 495קיימברידג' על פי כתב יד          אסתר רבה פרשה ב פיסקה ד[   313]

ר' חייא הוה ליה חד רחים באשנאי. עשה לו סעודה והאכילו מכל מה שנברא בששת ימי בראשית. אמ' ליה. מה 
דתכם יש לה קצפה. אבל סעודת אלהינו שעתיד לעשות לצדיקים אלהכון עתיד דעביד לכון יותר מיכן. אמ' לו. סעו

 לעתיד לבא "עין לא ראתה אלהים זולתך".
 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה א פיסקה ט[   296]

פלוסופוס אחד שאל את רבן גמל' וא' לו: צייר גדול היה אלהיכם אלא שמצא לו סממנים טובים שייסעו אותו, אמ' 
ליה ומה הינון, א' ליה תהו ובהו וחשך ומים ורוח ותהומות, א' ליה תפח רוחיה דההוא גברא, הא כת' בהן ביריה: 

תהו ובהו "עושה שלום ובורא רע", חושך "יוצר אור ובורא חשך", מים "הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל 
 וח", תהומות "באין תהמ' חול' בא' מע' נכב' מים".השמ'" למה "כי הוא צוה ונבראו", רוח "כי הנ' יוצר הרים ובורא ר
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 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה ד פיסקה ו[   90]
מטרונה אחת שאלה את ר' יוסה אמרה לו אין כתוב בשני "כי טוב". אמ' לה אפעלפיכן חזר וכללן כולן בסוף "וירא 

של ששה בני אדן באין אצלך, ואתה נותן לכל אחד מנא, אלים את כל אשר עשה והנה טוב מאד", אמרה לו מ
ולאחד אין את נותן לו מנא, ואת חוזר ונותן לכולם מנא, לא נמצא בכל אחד מנא ושתות אתמהא וביד אחד שתות 

אתמהא, חזר ואמר לה כיי דמר ר' שמואל בר נחמן לפי שלא נגמרה מלאכת המים לפיכך כתוב בשלישי שני 
 .למלאכת המים ואחד למלאכת היום פעמים "כי טוב" אחד

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה ו פיסקה יז[   297]

אגין הווה באסייה בעה דיפרוש, אמרת ליה מטרונה באילין יומיא -ר' יהושע בריה דר' תנחום בירבי חייה דכפר
היתה לו" )קהלת ו ג( אתמהא, ולא שמע  פרשין אתמהא, איתחזי ליה אבוי בחילמא אמ' ליה ברי דלא קבורה "לא

 לא למילי דדן ולא למילי דדן וכן הוות ליה.
 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה י פיסקה א[   156]

כאיצד ברא הק' את עולמו... ר' חמא בר' חני' א' שש ארבע לארבע רוחות השמי' ואחת למעלן ואחת למטן. 
ליה לר' יהושע בן חנניה כיצד ברא הק' את עולמו, א' ליה כההיא דא' ר' חמא בר' חני', אדרינוס שחוק עצמות שא

 א' לו איפשר כן הכניסו לתוך בית קטן א' לו פשוט ידיו למזר' ולמערב לצפון ולדרום, א' לו כך מעשה לפני הק'.
 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה י פיסקה ט[   21]

 למוד בבלי מסכת מגילה דף ט עמוד אתמקבילות: 
וזה אחד מן הדברים ששנינו לתלמי המלך. ''ויכל ביום השי' וישב' בי' השביעי''. תלמי המלך שאל את הזקנים 
ברומי א' לה לכמה ימים ברא הק'ב את עולמו, אמרו לו לו' ימים, אמ' להם מאותה השע' גיהנם ניסקת לרשע' 

 אתמה' אילו לעולם מיהו דיינו.
 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה יא פיסקה ד[   49]

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיט עמוד אמקבילות: 
רבינו עשה סעוד' לאנטונינוס בשבת, הביא לפניו תבשילין צונין, אכל מהם וערב לו, ועשה לו סעודה בחול והביא 

אלה, א' ליה תבל חד אינון חסירין, א' ליה ואיפשר דקלארין לפני' תבשילין רותחין, א' ליה אותן ערב לי יותר מ
 ?דמלכה חסירה כלום א' ליה שבת הן חסירין, אית לך שבת

 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה יא פיסקה ד[   60]

ן. ואית א' ר' פנחס מעשה בחסיד אחד ברומי שהיה מכבד ימים טוב' ושבת'. חדה ערובה לא סלק אלא חד נו
דאמרין ערובת צומא רבא הוות. והוה טליה דאיפרכה קאים תמן. מן דין מעלי לה. נסבה והוויא ליטרתא דנינא 

בדינר. בענת אריסטון אמר איפרניה לטליה. אית הכה נון. א' ליה מרי לא סלק אלא חד נון. ואתא חד יהודאי ונסבה 
א בדינר. שלח אייתיתיה. סימה אית ליה והיא דמלכה. שלח יתה ליטרתא דינר. וא' ואית יהודאי אכל ליטרתא דנינ

בתרה ואתא לגביה וא' ליה מה הוא אומנך. א' ליה חייט. א' ליה אית חייט אבל ליטרתה דנינה בדינר? א' לה הב לי 
כל רשו דנשתעי. א' ליה חד יום אית לי בכל יומי שתא והוא חביב עלינן סגין בכל יומי שתה דכל חובין דאנן חטינן 

שתא הוא שרי ושבוק לחובינן. בגין כן אנן מייקרין יתיה סגין מן כל יומי שתא. א' לו הואיל והבאת ראייה לדבריך 
 הרי את פטיר. מה עשה לו הק' מי מחרסף לה נזדמנה לו אבן אחת טובה שלמרגלית והיה מתפרנס ממנה כל ימיו.
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 60ותיקן ב יד על פי כת         בראשית רבה פרשה יא פיסקה ה[   59]
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סה עמוד במקבילות: 

 הבדלים משמעותים בסדר הדברים לעומת כ"י לונדוןהערות נוסח: 
טונוסטרופוס שאל את ר' עקי' א' ליה מה יום מן יומין. א' ליה ומה גבר מן גברין. א' ליה מה אמרית לך ומה אלה 

ין מה שנה יומא דשבתא מן כל יומיה  ואמרית לך מה שנא טונוסטרופוס אמרתה לי. א' ליה אמרת לי מה יום מיומ
מן כל גוברייא. א' ליה רוצה המלך לכבדינו. אמ' ליה הק' רוצה שיהיו יש' מכבדין את השבת. א' ליה הואיל ורצונו 

עננין לכבד את השבת מפני מה עוש' מלאכה בשבת. א' ליה ומה מלאכ' הוא עושה בשבת א' משיב רוחות ומעלה 
ומוריד גשמים ומזיל טללים מגדל צמחים ומדשן פירות ומזריח חמה ועונה חיות וכל מה שהוא עושה בחול הוא 

עושה בשבת. א' לו יודיע אני בך שאת בקי בדירתם שלעבריים. לשנים שהן דרין בחצר אם אין זה נותן עיר' וזה 
הוא מטלטל בכל החצר. כך הק' לפי שהעולם  נותן עירוב שמא מותרים הן לטלטל אבל אם היה דיור אחד בחצר

כולו ומלואו שלו הוא מטלטל בכל עולמו. ולא עוד אלא אוכלו המן מעידין עליו. שכל ימות השבת הוא יורד ובשבת 
אינו יורד. ולא עוד אל' מעלי זכורו מעידין עליו שכל ימות השב' הוא עולה בידן ובשבת אינו עולה. ואין לית את 

יזיל ההוא גוברא ובדוק באבוי. קם ובדק באבוי. אזל בה בשובה ואקים יתיה. בתריה ואקים יתיה. מהימנא יתי. י
בתלתא ואקים יתיה. בשבתא ולא קם. א' ליה אבא אף איתנטר שבתא? אימי דמית איתעבדת יהודאי? באפקי 

נן בדינא ובשבתא אנו שבתא איתגלי עלוי. א' ליה מן בגין דאתיית ואפיקת לי. אל' בכל יומי דשבתא אנו קאימ
נינוחין מן דינא. אתא וא' כן לר' עקיב'. א' ליה ולא עוד אלא שנהר סמבטיון מעיד עליו שכל ימו' השבת הוא מושך 

 ובשבת אינו מושך. א' ליה מה את מיי?כ/ב?ל לי לרוחקה. א' ליה כת' "כי בו שב' מכל מלאכ'" וגו'.
 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה יא פיסקה ו[   61]

פילוסופוס אחד שאל את ר' יהוש' אמ' ליה אם חביבה היא המילה מפני מה לא ניתנה לאד' הראש'? א' לו אם כן 
מפני מה מגלח אותו האיש את פאת ראשו ומניח את פאת זקנו? א' לו מפני שגדל עימי בשטות. א' לו אם כן יסמא 

בר את רגליו על ידי שגדלו עמו בשטות.  א' ליה ולאלין מלייא אייתינן? אמ' אותו האיש את עיניו ויקטע את ידיו ויש
ליה להציאך חלק איפשר כל מה שניברא בששת ימי בראשי' צריכין עשייה ואילו הן כגון החרדל צריך למתן החיטין 

 .צריכות ליטחון אפילו אדם צריך תיקון
 
 60ותיקן כתב יד על פי          בראשית רבה פרשה יג פיסקה ו[   175]

גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרח' א' לו אתם יש לכם מועדות ואנו יש לנו מועדות, בשעה שאתן שמיחין אין אנו 
שמחים ובשעה שאנו שמיחין אין אתם שמיחין ואימתי אנו ואתם שמיחין למחר בירידת גשמים מאי טע'  לבשו 

אחריו הריעו לייי כהנים ולויים וישר' אין כת' כן אלא הריעו ליי כל  כרים הצ ' ועמ' יעט' בר יתרוע' אף ישי'. מה כת'
 .הארץ

 
 60ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה יג פיסקה ט[   32]

 קהלת רבה פרשה א פסוק ז פיסקה גמקבילות: 
הלכין א' ליה ר' מעשה בר' אליעזר ובר' יהוש' שהיו מפרשין בים הגדול ניכנסה ספינתן למקום שאין המים מ

אליעזר לר' יהוש' לא באנו לכאן אלא לניסיון ומילאו משם מלא חבית מים. כיון שעלו לרומי א' להן הדרינוס שחוק 
עצמות: מימי אוקיינוס מה הן? א' ליה מים בולעים מים. א' להון: הוון לי מלון מנה מלוא לקניתה והוון יהבין בגווה 

 .מים והיא בלעה להון
 
 30ותיקן על פי כתב יד          אשית רבה פרשה כ פיסקה דבר[   22]

 תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ח עמוד במקבילות: 
פילוסופוס אחד ביקש לידע בכמה הנחש מוליד, כיון שראה אותן מתעסקין זה עם זה תפשן ונתנם בחבית והיה 

ל אמ' לו  לכמה הנחש מוליד ולא יכול מספק להם מזונות עד שילדו, כיון שעלו הזקנים ברומי שאל לרבן גמליא
להשיבו ונתכרכם אפיה פגע בו ר' יהושע ופניו חולניות, אמ' לו למה פניך חולניות, אמ' לו שאילה נשאלתי ולא 

יכלתי להשיבה אמ' לו מה היא אמ' לו לכמה הנחש מוליד אמ' לו לשבע שנים אמ'  לו הכלב כחייה מוליד לחמישים 
לי'ב חדשים וכת' "ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה", כשם שהבהמה ארורה מן  יום והבהמה טמאה יולדת

החיה שבעה כך הנחש ארור מן הבהמה שבעה למפני רמשא הלך אמ' לו מכה ראשו בכותל, אמ' שעמלתי ויגעתי 
 לשבע שנים בא זה והושיטה לי בקנה אתמהא.

 
 30ותיקן ב יד על פי כת         בראשית רבה פרשה כה פיסקה א[   83]

מטרונא שאלה לר' יוסי אמרה לו אין אנו מוצאים בחנוך מיתה. אמ' לה אילו נאמ' "ויתהלך חנוך" ושתק הייתי אומ' 
 .כדבריך וכשהוא אומ' "ואיננו כי לקח אתו אלים"  איננו בעולם "כי לקח אתו אלים"
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 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה כז פיסקה ד[   63]

גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה אמ' אין אתם אומ' שהקב'ה רואה את הנולד? אמ' לו הין. והכת' "ויתעצב אל 
לבו"? אמ' לו נולד לך בן זכר מימיך? אמ' לו הין. אמ' לו ומה עשית? אמ' לו שמחתי ושימחתי את הכל. אמ' לו ולא 

 .ת אבלה אבלה. אמ' לו כך מעשה לפני הקב'ההייתה יודע שסופו למות? אמ' לו בשעת חדותה חדותה בשע
 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה כח פיסקה ג[   159]

 ויקרא רבה פרשה יח פיסקה א, קהלת רבה פרשה יב פסוק ה פיסקה אמקבילות: 
בוא, אמ' לו מלוז אדריינוס שחוק עצמות שאל לר' יהושע בן חנניה אמ' לו מאיכן הקב'ה מחדש את האדם לעתיד ל

שיזרה, אמ' לו מהן את מודע לי, אמ' ליה איייתתה לידיי אנא מודע לך, אייתה ליה השליכה באור ולא נשרף, נתנו 
במים ולא נמחה, טחנו בריחים ולא נטחן, נתנו על הסדן והכה עליו בפטיש נחלק הסדן ונבקע הפטיש והוא לא 

 חסר.
 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה לד פיסקה י[   39]

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד במקבילות: 
אנטונינוס שאל את רבינו אמ' לו מאמתי יצר הרע ניתן בו באדם, משיצא ממעי אמו או עד שלא יצא ממעי אמו? 

ויוצא והודה לו ר'  אמ' לו עד שלא יצא ממעי אמו, אמ' לו לאו, שאילו ממעי אמו היה ניתן היה חוטט את בני מעיה
 .שהשות דעתו לדעת המקרא כי יצר לב האד' רע מנע'

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה לד פיסקה י[   41]

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד במקבילות: 
י אמו אמ' לאו ועוד שאל אנטונינוס לרבינו נשמה מאימת נתנת באדם, משיצא ממעי אמו או עד שלא יצא ממע

אמשול לך משל אם תניח בשר שלש ימים בלא מלח אינו מסריח, מיד הוא מסריח. והודה רבינו לדבריו ששוות 
 .דעתו לדעת המקרא כי כל עוד נשמתי בי ורוח אל חייתני ומאמתי נתנה בו הנשמה משעת פקידה

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה סג פיסקה ח[   84]

מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמ' לו למה יצא עשו תחלה אמ' לה טיפה ראשונה שליעקב היית. אמ' לה 
משל אם תניחי שתים מרגליות בשפופרת אחת לא זו שאת נותן ראשונה היא יוצאה אחרונה כך טיפה ראשנה 

 .שליעקב היית
 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה סג פיסקה ח[   298]

 תלמוד ירושלמי מסכת תרומות פרק ח דף מו טור ב /ה"דמקבילות: 
דוקליטיינוס מלכא הוה רעי חזירין בהדה טיברייה, וכיון דהוה מטי סדריה דרבי הוון מיינוקיה נפקין ומחיין לה, בתר 

אנא קיליוון  יומין אתעבד מלך, נחת ויתב לה בהדה פנייס ושלח כתבין לטיברייה בפתי רמשה דערובתה, אמר
דיהוון רברבני דיהודאי קיומין קדמי בצפרא בחד בשבתא, פקדיה לשליחא ואמר לה לא תתן יתהון להון אלא עם 

מטמעיה דיומא דערובתה. נחת ר' שמואל בר נחמן למיסחי, חמתיה לרבי קאים סדרה רבה ופניו חולניות, אמ' לו 
ן מלכותא, אמ' לה אתה סחי דבריין עבד ניסים, עלון למיסחי למה פניך חולניות, אמ' לה כן וכן אשתדר לן כתבין מ

ואתה הדין ארגינטי מגחך ומרקד קודמיהון, בעה ר' דינזוף בה, אמ' ליה ר' שמואל שובקיה דזמנין על ניסין הוא 
ם מיתחמי, אמרין ליה מריך בעקא ואת קאים גחך ומרקד, אמ' להון אזלין ואכלין ושתין ועבדין שובה טבא ואנא מקי

לכון קודמוי בצפרה דחבשובה. בפקי שבתא בתר סדרא נסתון ואקימתון קודם פילי דפנייס, עלון ואמרין לה הא 
קימין קודם פילי, אמ' סוגרון פילי, נסתון ואסיקהון עד טיכסא דמדינתה, עלין ואמרין לה, אמ' אנה קיליוון תיזון בני 

ן בני תלתה יומין ועל ארגינטי ומזגא קודמיהון ועלין וסחון ואתון תלתה יומין ויעלון ויסחון וייתון לגבי, אזלין ואזו
טיינא רעי חזירין -לגביה, אמ' להון בגין דאתון ידעין דאילהכון עבד לכון ניסים אתון מקלין למלכה, אמרין לה לדליק
 ייר זעור.אקילנן, ברם לדוקליטינוס מלכא אנן משעבדין, אמ' אפילו כן לא תכסון לא ברומיי זעור ולא בגיל

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה סג פיסקה ט[   300]

ואחריכן יצא אחיו וגו'. הגמון אחד שאל לחד מן אלין דבית סילני אמ' לו מי תופש אחרינו, הביא נייר חלק ונטל 
 .יה אותו הצדיק מסטערקולמוס וכתב עליו "ואחריכן". אמ' ראו דברים ישנים מפי זקן חדש, להודיעך כמה צער ה
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 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה סה פיסקה כב[   301]
יוסי משיתה בשעה שביקשו שונאים ליכנס להר הבית אמרו מהם ובהם תחילה, אמרין לה עול מה דאת מפיק 

מן תניינות ומה דאת מפיק דידך, נכנס והוציא מנורה שלזהב, אמרו לו אין דרכו שלהדיוט להשתמש בזו אלא עול ז
דידך, ולא קבל עלוי, אמ' ר' פינחס נתנו לו מכס שלוש שנים ולא קבל עליו, אמ' לא דיי שהכעסתי לאלהי פעם אחת 

אלא שאכעיסנו פעם שנייה? ומה עשו לו, נתנו אותו בחמור שלחרשים והיו מנסרים בו והווה מצווח ואמר ווחווה 
 .דאכעסית לבריי

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בה פרשה סז פיסקה ובראשית ר[   45]

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף י עמוד אמקבילות: 
אנטונינוס שלח לגב רבינו אמ' לה בגין דתיסווריה חסירין מה נעביד ונמלייא יתהון, נסתייה לשליחא ואעליה לגו 

ן ושתיך דקיקין, חסין רברבין ושתיל דקיקין. אמ' לה פורדיסה, שורי עקר פוגלין רברבין ושתיל דקיקין, תורדין רברבי
הב לי אנטיגרפה, אמ' לה לית את צריך, סליק לגביה אמ' לה הן היא אנטיגרפה, אמ' לה לא יהב לי כלום, אמ' לה 

ומה אמ' לך, אמ' לה לא אמ' לי כלום אמ' לה לא עבד קומיך כלום אמ' לה נסתי ואעלי לגו פרדיסא שורי עקר פוגלין 
רבין ושתל דקיקין, תורדין רברבים ושתל דקיקין, חסין רב' וש' דקיקין. שורי מפק דוכסין ומעל דוקסין עד זמן רב

 דאתמלון תיסוורייה.
 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה סח פיסקה ד[   85]

 דויקרא רבה פרשה ח פיסקה א, פסיקתא דרב כהנא פסיקתא כי תשא פיסקה מקבילות: 
 496בשולי הגיליון.כל הטקסט כי אלים שופט זה", נוסף תשא -גרשה כי אחרי "הערות נוסח: 

ר' יהודה ביר' סימון פתח. "אלים מושיב יחידים ביתה" וגו'. מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר' חלפתה. אמרה לו. 
ים שופט זה" וגו'. אמרה לו. תשא "כי אל-לכמה ימים ברא הקב'ה את עולמו. אמ' לה. לששת ימים וגו'. גרשה כי

ומאותה שעה מהו עוסק. אמ' לה. יושב הוא ומזווג זיווגים. איש לאשה ואשה לאיש. אמ' לו. אם כדבר הזה. יכולה 
אני לזווג מאה עבדים ומאה שפחות בלילה אחת. הלכה וזיווגה מאה עבדים ומאה שפחות בלילה אחת. עמדו והכו 

אומ'. אין אני נוטל לזו. וזו אומרת. אין אני נוטלת לזה. אמ' לה. אם הדבר קל  אלו את אלו ופצעו אלו את אלו. זה
סוף. הדה היא "אל' מושיב יחידים ביתה" כ"מוציא אסירים בכושרות". -בעיניך. קשה הוא לפני הקב'ה כקריעת ים

"כי אלהים שופט  אמ' ר' ברכיה. כלשון הזה השיבה. יושב הוא ועושה סולמות. מוריד לזה ומעלה לזה. הדה היא.
 זה ישפיל וזה ירים".

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה ע פיסקה ז[   182]

"והאבן הזאת אשר שמתי" וגו'. חד גוי שאליה לר' מאיר אמ' לו פטר חמוק במה הוא נפדה? אמ' לו בשה. דכ' 
יה מן הן? אמ' ליה דכ' "מן הכבשים ומן העזים "ופטר חמור תפדה בשה". אמ' לו ואם אין שה? אמ' לו בגדי. אמ' ל

תקחו". אמ' ליה אילו לפסח. אמ' לה אף גדי נקרא שמו שה. אמ' ליה מן הן. אמ' ליה דכ' "זאת הבהמה אשר 
 תאכלו" וגו'. עמד ונשקו על ראשו.

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה עה פיסקה ה[   44]

ב חדה איגרה מן שמי למרן מלכא אנטונינוס, קם וכתב מן יהודה נשיא למרן מלכא רבינו אמ' לר' אפס כתו
אנטונינוס, נסביה וקריה וקרעיה. אמ' לה כתוב מן יהודה עבדך למרן מלכא אנטונינוס. אמ' ליה ר' מה את מבזה 

 על כבודך, אמ' לה מה אנא טב מן סבי לא כך אמ' כה אמר עבדך יעקב.
  

                                                           
הפניה למקבילה. סופר  על ידיראו רוזנטל, לשונות סופרים, להסבר תופעת "גרשה" באמצעותה קיצר הסופר את הסיפור  496 

 מאוחר השלים את הסיפור בשולי הגיליון.
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 30ותיקן על פי כתב יד          פרשה עח פיסקה א בראשית רבה[   153]

 איכה רבה פרשה ג פיסקה חמקבילות: 
אדריינוס שחייך עצמות שאלה לר' יהושע בן חנניה אמ' ליה אתון אמרין אין כת למעלן מקלסת ושונה אלא בכל יום 

הין, אמ' ליה ולהן אינון ויום הקב'ה בורא כת שלמלאכים חדשים והן אומרים שירה חדשה והולכים להם. אמ' לו 
אזלין, אמ' לה מן הן דאיתברון, אמ' לה ומן הן אתברון, אמ' לה מן נהר דינור, אמ' ליה מה עיסקיה דהדן נהר דינור, 

אמ' לה כהדן יזרדנה דלא פסיק לא בלילייה ולא ביממא, אמ' לה מן הן הוא אתי, אמ' לה מן דיעתהון דחיואתה 
ייה, אמ' ליה סונקתדרין דידיה והדין יורדנה מהלך ביממא ולית הוא מהלך בליליא, אמ' דהינין מדיען מן טעינין כורס

 ליה לא נטור הווינא בבית פעור כמה דהוא ביממא כן הוא מהלך בליליא.
 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה פד פיסקה ג[   43]

ית פתאם, אמ' ליה גזור דיסב מאה מגלבין יהון יהיבין גביה אנטונינוס שאליה לרבינו אמ' ליה מהו דכ' אם שוט ימ
 מאה דינרין. דן סכם לדן ודן סכם לדן. ולא מפקין בידיה כלום.

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה פד פיסקה כא[   86]

"וינחם יהודה ויעל על גזזי  "וימאן להתנחם". מטרונה שאלה את ר' יוסי אמרה לו כתוב "כי יהודה גבר באחיו" וכת'
 צאנו". וזה שהוא אביהם שלכולהם "וימאן להתנחם"? אמ' לה מתנחמים על מתים ואין מתנחמים על חיים.

 
 30ותיקן על פי כתב יד          בראשית רבה פרשה פז פיסקה ד[   77]

או היה עושה הדבר הזה? מטרונה שאלה את ר' יוסי אמ' להו אפשר יוסף בן שבע עשרה שנה היה עומד בכל חומ
הוציא לפניה ספר בראשית התחיל קורא מעשה ראובן ובלהה מעשה יהודה ותמר, אמ' לה מה אילו שהן גדולים 

 .וברשות אביהם לא כיסה עליהם הכתוב זה שהוא קטן וברשות עצמו על אחת כמה וכמה
 
 340לונדון על פי כתב יד          ויקרא רבה פרשה ד פיסקה ו[   67]
מ' ר' אילא גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה אמ' לו כת' בתורתכם אחרי רבים להטות ואנו רבים מכם, מפני א

מה אי אתם משוים עימנו לעבו' זר'. אמ' לו יש לך בנים, אמ' לו הזכרתני צרתי. אמ' לו למה, אמ' לו בשעה שהן 
פלוני ואינן עומדין עד שמפצעין מוחיהן אילו על אילו. יושבין על שולחנ!ו!, זה מברך לאלוה' פלוני וזה מברך לאלוה' 

אמ' ליה ומשוי את עימהן, אמ' ליה לאו. א' לו עד שאתה או' לי להשוות עמך לך והשוה עם בניך. נדחף והלך לו, 
אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה לנו מה את מישיב, אמ' להן אין אנו מישיב אתכם ריקנין. בעשו כת' שש 

וכת' בו נפשות הרבה, דכת' ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו וא' כל נפשות ביתו. יעקב שבעים נפש נפשות 
וכתוב בו נפש אחת, דכ' בשבעים נפש ירדו אבותי' מצ' וגו' . אלא עשו על ידי שעבד אלה'ות הרבה כת' בו נפשות 

 .ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש הרבה, יעקב על ידי שלא עבר אלה'ות הרבה כתוב בו נפש אחת, דכת'
 
 340לונדון על פי כתב יד          ויקרא רבה פרשה י פיסקה ד[   50]

 לונדון וותיקן גורסים "לרבנן", מינכן ופריז "לרבינו"הערות נוסח: כ"י 
הון, אמ' ליה אין, אנטונינוס סליק לות רבנן אשכחיה דיתיב ותלמידיה קמיה. אמ' ליה אילין אינון דאת מגליג עלי

זעירא דאית בהון מחיי מתין. בתר יומין נטה עבדו שלאנטונינוס למות  ואמ' שלח לי חד מן תלמידך דהוא מחיי לי 
הדין מיתה, שלח ליה חד מן תלמידיה. ואית דאמ' שמעון בן חילפותא הוה. אזל אשכחיה רביע. אמ' ליה מה את 

 ום ליה.רביע ומרך קאים על ריגליה. מיד נזדעזע וק
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 117מינכן על פי כתב יד          ויקרא רבה פרשה כה פיסקה ה[   111]
 קהלת רבה פרשה ב פסוק כ פיסקה אמקבילות: 

המומלץ ע"י אתר האקדמיה מובא רק ראש הסיפור עם הפנייה להמשכו בקהלת  340בכ"י לונדון הערות נוסח: 
 117.497ת רבה, בכ"י מינכן רבה. פרנקל מפנה לסיפור המלא, השונה מהמקבילה בקהל

הדריינוס שחוק עצמות הוה סליק מן טבריה לארעא דארץ ישראל. חמא חד סב נציב ניצבין. אמ' ליה: סבא סבא, 
אילו קרצת לא אחשיבת, אילו לאת בטליותך לא לאת בסיבותיך. אמ' ליה: חייך מרי הקרינית וחשכית ומה דבניא  

נצבאתה ביומך את מטעים לי מצהון. זכה ההוא סבא ועברן אילין  עבד. אמ' ליה: בחייך סבא אי עברן אלין
ניצבאתה ביומיה ומלא סליה תונין ואזל וקם ליה קמיה. ואמ' ליה מאן את? אמר ליה: ההוא סבא דעברת עלי 
ואמרת לי אי עברן אילין ניצבאתה ביומך את מטעם לי מצהון. אמ' להן: פנו יתהון מיניה ומלו יתיה ליה דינרי'. 

יתעביד ליה כן. אזיל וגליג לבני ביתיה, שמעת מגירתיה אזלת ואמרת לבעלה בר קבלאי בר קבלאי שמעת דהון א
מלכא רחים תיניא. אמ' לה: מה הן את מודע לי. אמרה ליה: דהדין סבא מגידן מלא סליה תינין ומלו יתיה ליה 

מרון ליה: מאן את? אמ' להון: שמעית דהדין דינרין. קרץ כלילה ומלא מרעלא וטען על חמרא ואזל וקם ליה קמיה. א
מלכא רחים תיניא. אמ' להון : איזיל ואוקמיניה בתרע פלאטין כל דגאיים ועבדיהי טאים להון באפיה. איתעביד ליה 

 .כן. אזיל וגליג לבני ביתיה. אמרון ליה: זיל וצלי לברייך דהוו תעין ולא הוו אתרוגין דהוון בשיליה ולא הוון פגין
 
 149פריז על פי כתב יד          ויקרא רבה פרשה כח פיסקה ו   [70]

 פסיקתא דרב כהנא פסיקתא מצות העומר פיסקה דמקבילות: 
< "כמה שפחות יש לי", במקום -בכ"י מינכן מדובר בר' חלפתא , במקום "כמה שפחות היו לו"הערות נוסח: 

 <"שפסלין"-"מכזבים"
ה צער מצטער אותו צדיק, כמה עבדים וכמה שפחות היו לו והם מכזבים מטרונה שאלה את ר' יוסי בן חלפתא כמ

 .במאכל ובמשתה, א' לה להודיעך שכל מקום שישר' בצער הצדיקים עמהם בצער
 
 32+ ותיקן  340לונדון על פי כתב יד          ויקרא רבה פרשה לז פיסקה ב[   295]

י כ"י ותיקן. מרגליות מעיר שבחלק כ"י הושמט הסוף קטע אחרון )אחרי ]( הושלם במאגרים על פהערות נוסח: 
 בגלל "המוטיב הוולגרי על מות האח העשיר שירושתו נופלת לבעל הצדקה"

כי פועל אדם ישלם לו וגו' . עובדה הוה בחד גבר דהוה ליה תרין בנין חד הוה עביד מצווין סגין וחרנה לא הוה עביד 
ביתיה וכל מה דהוה ליה בגין מצוותא. חד זמן ביום הושענא יהבת ליה  כל עיקר. דין דהוה עביד מצווין סגין זבין

איתתיה עשרה פורין אמ' ליה פוק זבון לבניך כלום מן שוקא. כיון דנפק מן שוקא פגעון ביה גבאי צדקה אמ' הא 
לוך מרי מצוותא אתא ליה. אמר' ליה הב חולקיך בהדין מצוותא דאנן בעיין מיזבון קלוב להדה יתמתא, נסב ה

פורייא ויהב להון. נתבייש לילך אצל אשתו מה עשה, הלך לבית הכנסת וחמא תמן מן אילין תורגייא דטענין מינוקיא 
ביום הושענא, דתנינן תמן מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן. נסב מינהון ומלה מרצפי והלך 

ישתכח ההוא מלכא חשש מיעוי, אמ' ליה אסוותא אילו ופירש בים הגדול עד שהגיע למדינת הים. ארכת שעתא וא
הוה לך חד אתרוגא מן מה דטענין יהודאי ביומא דהושענא הויתא אכיל ומיתסי לשעתא אזלון בעיין בכל מדינתא 
ובכל אלפייה ולא אשכחון ואזלון ואשכחון בההוא גברא רביע על שקיה, אמ' ליה אית לך כלום מזבנא, אמ' להון 

א ולית גביי כלום. אפתחון שקיה ואשכחוניה מלי אתרוגין. אמרין ליה אילין מן האן, א' להון מן אילין גבר מוסכן אנ
דיהודייא מצלי ביום הושענא. אטעונוניה גבוי ואסקוניה קומי מלכא. ארעת שעתא ואכל מן הלין תרוגיה ואיתסי. א' 

שאל לך שאילה ואנא עביד, א' ליה שאלאנא דיחזר לי  פנון ליה מרצפי ומלון ליה דינרין, עבדון ליה כן. ]א' ליה מלכא
מדלי ויפקון כל עמא לקדמותי. עבדון ליה כן. כיון דימטא לההוא למינה נפק כרוזא קודמוי ונפקו כל עמא 

לקדמותיה. נפק אחוי ובנוי לקדמותיה מיני גייזין בחד נהר יהבת להון שובלתא דנהרא ושטפת יתהון, ואשתכח עלל 
 .מדליה וירת מדלא דאחוי, לקיים מה שנ' כי פועל אדם ישלם לו וגו'לביתיה וירת 

 
 אוקספורדעל פי כתב יד          מגילת תענית הסכוליון )כתב יד אוקספורד( כ"ה בסיוון[   100]

מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( כ"ה בסיוון, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד א, מקבילות: 
 פרשה סא פיסקה ז בראשית רבה

שבאו כנעניים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון ושתי משפחות עמהן: מצריים וישמעאלים. כנעניים אמרו: 
כתוב בתורה: ארץ כנען לגבולותיה. יחזרו לנו את שלנו. ולא שמע גביהה בן פסיסא שומר הבית ואמר להם: וכי יש 

ב בתורה: ארץ כנען, כתוב בתורה: ארור כנען עבד עבדים יהיה גזר דין שמקצתו בטל ומקצתו קיים? ואם כתו
 לאחיו. ומה שקנה עבד קנה רבו, ואני ואתם לאדוננו המלך. מיד ברחו להם.

 

                                                           
 .164-163עמ' פרנקל, סיפור האגדה, ראו  497
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 אוקספורדעל פי כתב יד          מגילת תענית הסכוליון )כתב יד אוקספורד( כ"ה בסיוון[   101]
כ"ה בסיוון, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד א,  מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה(מקבילות: 

 בראשית רבה פרשה סא פיסקה ז
אמרו ישמעאלים: כתוב בתורה: ביום ההוא כרת יי את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ואנו 

בתורה:  מזרעו של אברהם, שישמעאל בן אברהם, ונחלוק עמכם! השיב להם גביהה בן פסיסא שומר הבית: כתוב
 ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. וכתי': ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ברחו להם.

 
 אוקספורדעל פי כתב יד          מגילת תענית הסכוליון )כתב יד אוקספורד( כ"ה בסיוון[   102]

 סקה זתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד א, בראשית רבה פרשה סא פימקבילות: 
אמרו מצריים: כתוב בתורה: ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב. החזירו לנו את שלנו. השיב 

להם גביהה: ארבע מאות ושלשים שנה שנשתעבדו ישראל אצלכם שש מאות אלף רגלי, ותנו לכל אחד מהם 
לכם את שלכם. יצאו כולם בפחי  מאתים זוז בשנה, שהם שמונה מאות וששים רבוא מנה לכל אחד ואחד, ונחזיר

 נפש.
 
 פארמהעל פי כתב יד          מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( ג' בתשרי[   394]

"בתלתא בתשרי אתנטלת אדכרתא מן שטרא". מפני שגזרה מלכו!ן! יון הרשעה שמד על ישראל ואמ' להם. כפרו 
וכשתקפה יד בית חשמונאי נטלוהו מהן והיו כותבין שם במלכות שמים. ואמרו. אין לנו חלק באלינו שבשמים. 

שמים בשטרות. וכך היו כותבין. בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לאל עליון. אמרו חכמים ז'ל. אפשר שיכתב שם 
 שמים בשטרות. נמנו עליהם וגנזום. יום שגנזום עשאוהו יום טוב.

 
 פארמהעל פי כתב יד          שבטמגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( כ"ב ב[   395]

"בעשרין ותרין ביה בטילת עבידתא דאמיר סנאה לאיתאה להיכלא > ולא למספד". מפני ששלח קסגלגס את 
הצלמים להעמידם בהיכל. וכשנודע הדבר יצאו לפניו כל גדולי ירושלם. אמרו. נמות ולא תהא זו. והיו מתחננים 

ם צועקים ומתחננים לי צעקו והתחננו לאלהיכם > שבשמים. והיו וצועקים לשליח. אמ' להם השליח. עד שאת
מקדימין אותו לכל כרך וכרך. וכיון שהגיע לכרכין היה השליח אומ'. כך הם ישראל מרובין. אמרו לו המסורות. הן הן 

ל האפר. יהודאין שהן מקדימין אותך לכל כרך וכרך. נכנס לכרכין וראה את בני אדם שהן מוטלין בשוק על השקין וע
לא הגיע לאנטפטרס עד שבאתה לו שמועה שמת קסגלגס. מיד נטל את הצלמים ונתנם לישראל וגררום. יום 

 שגדרו אותם עשאוהו יום טוב.
 
 פארמהעל פי כתב יד          מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( כ"ה בסיוון[   392]

לאמר. ארץ כנען שלנו היא. שכן כתו' בתורת משה "ארץ אלו בני אפריקאה שבאו לדון בימי אלסכנדרוס מוקדון 
כנען לגבולותיה". אמ' להם בן פסיסא לחכמים. תנו לי רשות ואדון עמם. אם נצחתים יאמרו. תורתן של ישראל 

נצחתינו. אם נצחוני תאמרו. לא נצחתם אלא לאדם הדיוט. נתנו לו חכמים רשות. הלך ודן עמהם. אמ' להם. כלום 
לי ראיה אלא מן התורה. אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה. "ויאמר ארור כנען עבד עבדים אתם מביאין 

יהיה לאחיו". עבד שקנה נכסים. עבד  של מי והנכסים של מי. ולא דייכם שאכלתם כל השנים תבואתה ואתם 
מרו לו. תן לנו זמן עד צריכים להעלות לנו שכר מכל אותן שנים. אמ' להם אלסכנדרוס. מה אתם משיבים להם. א

למחר. נתן להם זמן. הלכו וישבו בינם לבין עצמם וראו שמתחייבין להם עבדים לישראל. והניחו את הארץ שזרעו 
 .באותה שנה וברחו משם. ערב שבת בין השמשות היה. יום שברחו עשאוהו יום טוב

 
 ורת הופמןמהדעל פי כתב יד          מדרש תנאים לדברים פרק טו פסוק י[   62]

 בעבודה 81ראו הערה הערות נוסח: 
שאל פלסופוס אחד את רבן גמליאל אמר לו כת' בתורתכם נתן תתן לו ולא ירע לב' בת' לו וכי יש לך אדם שהוא 

מבזבז נכסיו לאחרים ואין לבו רע עליו שמא יצטרך לבריות אמר לו אם בא אדם ללוות ממך מלוהו את אמר לו לאו 
כון מלוהו את אמר לו הין אם הביא לך ערב שאינו כראוי מלוהו את אמר לו לאו אם הביא לך אם הביא לך את המש

ערב ראש המדינה מלוהו את אמר לו הין אמר לו והלא דברים קל וחומר אם כשערבו בשר ודם מלוהו את קל 
 .וחומר כשערבו מי שאמר והיה העולם וה"א )משלי יט יז( מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו
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 מהדורת הופמןעל פי כתב יד          מדרש תנאים לדברים פרק כו פסוק יט[   76]
 בעבודה 81ראו הערה הערות נוסח: 

פעם אחת היה ר' יוסי יושב בשוק ובאת מטרונה אחת וישבה לימינו ובא בעלה וישב לשמאלו אמ' לו ר' אשריך 
אית לומר כך אמ' לו שכת' בתורתכם והיו מלכים שאני מינקתיך לעולם הבא וזה בעלי אומנך אמ' לה בתי מה ר

אומניך שטפה ר' יוסי והיה מסיעה מן הדברים אמ' לו ר' מה אתה שוטפיני הרי לכם עוד כת' )שם מט ז( כה אמר 
ה' גואל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי להם יראו מלכים וקמו שרים וישתחוו אם מתקיים לכם עכשו אשריכם 

שריכם. אשריכם מה אמור לכם ובכם עליהם פתח ר' יוסי ואמ' )תה' צד יט( ברוב שרעפי בקרבי ואם לעתיד לבוא א
תנחו' ישעשעו נפ' אף על פי שאומות העולם דוחקים אותנו בשעבוד ועושים עלינו שררה אנו נזכרין נחמות שכתבת 

שר' עתידין כל אומות העולם לנו ומשתעשין בהן שנ' תנחומ' ישעש' נפ' מהו לבזה נפש למתעב גוי אפלו עני שבי
 שיהיו משתחוין לו:

 
 151אוקספורד על פי כתב יד          מסכתא דשירה פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [   24]

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו פסוק א, תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד אמקבילות: 
הגוף כלה הק' מעמידן בדין א' לו עד שאתה שואליני על הגוף שהוא שאל אנטונינוס את רבינו בשעה שאדם מת ו

טמא שאליני על הנשמה שהיא טהורה מושלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה הושיב 
 .בו המלך שומרין שנים אחד חיגר ואחד סומא  עד ואחר כך "לדין עמו"

 
 151אוקספורד על פי כתב יד          ירה פרשה ומסכתא דש -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח [   23]

שאל אנטונינוס את רבינו אני מבקש לילך לאלכסנדריא שמא תעמיד עלי מלך וינצחוני אמ' אמ' לו איני יודע מכל 
מקום כתוב לנו שאין ארץ מצרים יכולה להעמיד לא מושל ולא שר שנ' ונשיא מארץ מצר' לא יהיה עוד מן הממלכות 

 .לא תתנשא עוד על הגויםתהיה שפלה ו
 
 קאופמןעל פי כתב יד          משנה מסכת בכורות פרק ה משנה ג[   351]

מעשה בזכר שלרחלים זקן ושערו מדולדל. ראהו קוסטור אחד. א'. מה טיבו שלזה. אמרו לו. בכור הוא ואינו נשחט 
ירו. וראה שהיתירו והלך וצרם באוזן אלא אם כן היה בו מום. נטל פגיום וצרם באזנו. ובא מעשה לפני חכמ' והת

 בכורות אחרים ואסרו.
 
 קאופמןעל פי כתב יד          משנה מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ד[   10]

שאל פרקלוס בן פלסלוס את רבן גמליא' בעכו שהיה רוחץ במרחץ שלאפרודיטי אמ' לו כתוב בתורתכם ולא ידבק 
מרחץ שלאפרודיטי אמ' לו אין משיבין במרחץ וכשיצא אמ' לו אני לא בידך מאומה מן החרם מפני מה אתה רוחץ ב

באתי בגבולה היא באת בגבולי אין או' נעשה מרחץ לאפרודיטי אלא נעשת היא אפרודיטי נוי למרחץ דב' אחר אם 
נותנין לך ממון הרבה אתה נכנס לעבודה זרה שלך ערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת על הביב וכל העם 

 .משתינין בפניה לא נאמר אלא אלהיהן את שהוא נוהג משם אלוה אסור ואת שאינו נוהג משם אלוה מותר
 
 קאופמןעל פי כתב יד          משנה מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ז[   11]

מסכתא דבחודש פרשה ו,  -תוספתא מסכת עבודה זרה פרק ז הלכה ג, מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מקבילות: 
 בבלי מסכת עבודה זרה דף נד עמוד ב תלמוד

 ה החליפה כנראה ל -בכל מקום המילה "העולם" היא תיקון הערות נוסח: 
שאלו את הזקינים ברומי אם אין רצונו בעבודה זרה מפנימה אינו מבטלה אמרו להן אילו לדבר שאין צורך העולם 

יאבד עולמו מפני השוטין אמרו להם אם כן יאבד  בו היו עובדין היה מבטלו הרי אלו עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים
דבר שאין צורך העולם בו ויקיים דבר שצורך העולם בו אמרו להן אף אנו מחזקין ידי עובדיהם שלאלו ויאמרו תדעו 

 .שהן אלוהות שהרי אילו לא בטלו
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 32ותיקן על פי כתב יד          ספרי במדבר פרשת שלח פיסקה קטו[   337]
 למוד בבלי מסכת מנחות דף מד עמוד אתמקבילות: 

ר' נתן או'. אין לך כל מצוה ומצוה שבתורה שאין מתן שכרה בצידה. צא ולמד ממצוות ציצית. מעשה באדם אחד 
שהיה זהיר במצות ציצית. שמע שיש זונה בכרכי הים ונוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה. שיגר לה ארבע מאות 

בא וישב לו על פתח ביתה. נכנסה שפחתה ואמרה לה. אותו האיש שקבעתה לו זהו' וקבעה לה זמן. כיון שהגיע 
זמן הרי הוא יושב על פתח הבית. א' לה. יכנס. כיון שנכנס היציעה לו שבע מיטות שלכסף ועליון שלזהב. כיון 

י קרקע. אף שהגיעו לאותו מעשה באו ארבע ציציותיו ונדמו לו כד' עדים וטפחו לו על פניו. מיד נשמט וישב על גב
היא נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו. גפה שלרומי. איני מנחתך עד שתאמר לי מה מום שראיתה בי. א' לה. 
העבודה שלא ראיתי בך מום אלא שאין כיופיך בכל העולם כולו. אלא מצווה קלה שציונו ייי וכת' בה "אני ייי אל'יכם" 

ם" אני עתיד לשלם שכר. "אני ייי" אני דיין ליפרע. אמרה לו. העבודה. איני "אני ייי אל'יכם" ב' פעמים. "אני ייי אל'יכ
מנחתך עד שתכתוב לי שמך ושם עירך ושם מדרשך שאת למד בו תורה. וכתב לה שמו ושם עירו ושם מדרשו 

שהוא למד בו תורה. עמדה וביזבזה את כל ממונה שליש למלכות ושליש לעניים ושליש נטלה בידו ועמדה ובאת 
בית מדרשו שלר' חייה. אמרה לו. רבי גיירני. א' לה. שמא עיניך נתתה באחד מן התלמידים. הוציאה לו כתב ל

שבידה. א' לו. עמוד זכי במקחך. אותן מצעות שהיציעה לו באיסור היציעה לו בהתר. זה הוא מתן שכרה בעולם 
 הזה. ולעולם הבא איני יודע כמה.

 
 32ותיקן על פי כתב יד          פיסקה שכבספרי דברים פרשת האזינו [   341]

מעשה בפולמוס שביהודה שרץ דיקריון אחד אחר בן ישראל בסוס להורגו ולא הגיעו. עד שלא יגיעו יצא נחש וכרך 
לו על עקיבו. אמ' לו. בבקשה ממך. אמור לפלוני דבר אחד. לא תהי סבורין לומר. שאנו גיבורים ונמסרו בידינו. "אם 

 כרם".לא כי צורם מ
 
 341לונדון על פי כתב יד          ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקה שמד[   75]

 תלמוד ירושלמי מסכת בבא קמא פרק ד דף ד טור ב /ה"ג, תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף לח עמוד אמקבילות: 
אל מה טיבה הלכו להם וכבר שלחה מלכות שני סרוטיאות ואמרה להן לכו ועשו עצמיכם גרים וראו תורתם של ישר

אצל רבן גמליא' לאושא וקראו את המקרא ושנו את המשנה מדרש הלכות והגדות בשעת פטירתן אמרו להן כל 
תורתכם נאה ומשובחת חוץ מדבר אחד גזילו של גוי מותר ושל ישראל אסור ודבר זה אין אנו מודיעין אותו 

 למלכות.
 
 341לונדון על פי כתב יד          נאספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקה ש[   17]

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד אמקבילות: 
 "יש לכם" -בכ"י ברלין במקום "ניתנו לישראל" הערות נוסח: 

 .שאל אגנטיס ההגמון את רבן גמליאל אמ' לו כמה תורות ניתנו להן ישרא' אמ' לו שתים אחד בכתב ואחד בעל פה
 
 H47Aפריז על פי כתב יד          פסיקתא ויהי ביום כלות פיסקה בפסיקתא דרב כהנא [   332]

גוי אחד שאל את רבן גמליאל. אמ' ליה. מפני מה נגלה הב'ה למשה בסנה. אלו נגלה לו על חרוב אחד או על 
 תאינה אחד הייתי אומר. א'ל. שאין מקום בארץ פנוי מן השכינה.

 
 151אוקספורד על פי כתב יד          יסקה זפסיקתא דרב כהנא פסיקתא פרה אדומה פ[   69]

גוי אחד שאל את רבן יוחנן בן זכיי. א' ליה. אילין מיליא דאתון עבדין נראין כמן כשפים. מביאין פרה  שוחטין אותה 
ושורפין אותה וכותשין אותה ונוטלין את אפרה. ואחד מכם מטמא למת ומזין עליו שתים שלש טיפים ואומרין לו. 

לו. לא נכנסה רוח תזזית באותו האיש מימיו. א' לו. לאו. אמ' לו. ולא ראיתה אחר שנכנסה בו רוח  טהרתה. א'
תזוית. א' לו. הין. א' לו. ומה אתם עושין. א' לו. מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו ומרבצים עליה מים והיא בורחת. א' 

א דכת' "וגם את הנביאים ואת רוח הטומאה" לו. ולא ישמעו אזניך מה שפיך מדבר. כך הרוח הזה רוח טומאה הי
וג'. וכיון שיצא אמרו לו תלמידיו. ר'. לזה ראיתה בקנה. לנו מה אתה משיב. א' להם. חייכם. לא המת מטמא ולא 

המים מטהרים אלא גזירתו של הקב'ה הוא. א' הקב'ה. חוקם חקקתי. גזירה גזרתי. ואין אתה רשאי לעבור על 
 רה".גזירתי. "זאת חוקת התו
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 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה א פסוק ז פיסקה ה[   172]

 בהרבה כתבי יד מצרפים ל"בתי כסאות ובתי מרחצאות" וגם "בתי תיאטראות" הערות נוסח: 
מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה ליה מהו דין דכתו' )דניאל ב'( יהב חכמתא לחכימין לא הוה 

קרייה למימר אלא "יהב חכמתא ללא חכימין ומנדעא ללא ידעי בינה", אמ' לה משל אם יבאו אצליך שני בני  צריך
זה מהן את מלוה לעשיר או לעני, אמרה לו לעשיר, אמ' לה ולמה, אמרה -אדם ללות ממך אחד עשיר ואחר עני לאי

ן יפרע לי, אמ' לה, ולא ישמעו אזניך מה לו שאם איבד ממוני העשיר יש לו מהיכן יפרע לי אבל אם אבד העני מאי
שפיך מדבר, אלו נתן הקב"ה חכמה לטפשין היו יושבין והוגין בה בבתי כסאות ובבתי מרחצאות אלא נתן הקב"ה 
 .חכמה לחכימין והן יושבין והוגין בה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. הוי "יהב חכמתא לחכימין ומנדעא לידעי בינה"

 
 291ותיקן על פי כתב יד          פרשה א פסוק ח פיסקה דקהלת רבה [   315]

מעשה באשה אחת שבאת לפני ר' אליעזר להתגייר. אמרה לו. ר'. קרבני. אמ' לה. פרטי מעשייך. אמרה לו. בני 
הקטן מבני הגדול. נזף בה. הלכה אצל ר' יהושע וקבלה. אמרו לו תלמידיו. ר' אליעזר מרחק ואת מקרב. אמ' להם. 

 ן שנתנה דעתה להתגייר אינה חייה לעולם. שנ' "כל באיה לא ישובון". ואם שבו "לא ישיגו ארחות חיים".מכיוו
 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה א פסוק ט פיסקה א[   170]

יש  מעשה ושלחה מלכות הרשעה אצל רבותינו. אמרו להם שלחו לנו פלוסופוס אחד משלכם. אמרו כמה פלוסופין
פנסין יש להם כמה אבנים טובות ומרגליות יש להן, כמדומין אנו -להן והן מבקשין ממנו פלוסופוס אחד, כמה מקות

שאין מבקשין ממנו אלא אדם מאיר פנים בהלכה, שלחו לו את ר' מאיר והיו שואלין אותו והוא משיב שואלין אותו 
 .ם שהוא עתיד להחזיר את המלכות לבעליהוהוא משיב, ובסוף שאלו אותו למה נקרא שמו חזיר אמר לה

 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה ב פסוק ח פיסקה ב[   165]

יכול את מיתי לי  -אדרינוס שחיק עצמות שאל את ר' יהושע בן חנניה: כתו' בתורתכם: "ארץ אשר לא במסכנות" 
ין ופסיינין ומטקסא. איתי ליה פלפלין מן נצחנא, ופסיינין אמ' ליה: ומה אנון? א"ל: פלפל תלת מלין דאנא אמ' לך?

 .ציידן ומאן דאמ' מן עכברא, ומטקסא מן גוש חלב
 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה ב פסוק יז פיסקה א[   191]

הישמעאלים, ואם  -"ושנאתי אני את החיים". אימי קיניטרון היה כותב לאדרינוס אמ' ליה: אם למולים אתה שונא 
הכותיים, הרי אין שונא אלא האומה הזו בלבד, אלוה יפרע מאותו האיש. גזר אדיינוס  -למשמרי שבת אתה שונא 

ואמ': כל דעבד כן יפרסם גרמיה, דמלכא בעי מתן ליה מילא. אזל חד ופרסם ית גרמיה. אמ': ארימון רישיה. אמ' 
רא מן תלת מלין בישין. אמ' ליה: מאן אנון. א"ל: נפשיה דההוא ליה: למה אמרת כן. אמ' ליה: דאתפני לההוא גב

גברא בעיא מיגס בצפרא וברמשא ולית לי מה דאתן לה, וכן בנוי, וכן אינתתיה. אמ' אדריינוס: הואיל והוא חי חיין 
 בישין שבקו ליה, וקרא על נפשיה: "ושנאתי אני את החיים".

 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה ג פסוק כא פיסקה א[   155]

מטרונא אחת שאלה לר' יוסי בן חלפתא אמרה לו מה הוא דין דכת' "ומי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה", 
אמ' לה אלו נשמותיהן של צדיקים שנתונות באוצר שכן אביגיל אמרה לדוד ברוח הקדש "והיתה נפש אדוני צרורה 

עים ת"ל "ואת נפש אויביך יקלענה", אמ' ליה ומהו דין דכתו' "ורוח הבהמה היורדת בצרור החיים", יכול אף של רש
היא למטה לארץ", אמ' לה אלו נשמותיהן של רשעים שיורדות לגהינם, שנ' "ביום רדתו שאולה"הן נשמותיהן של 

 הום וגו'.רשעים שהן יורדות לגיהנם למטה שנאמר )יחזקאל ל"א( ביום רדתו שאלה האבלתי כסתי עליו את ת
 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה ז פסוק ח פיסקה ב[   318]

"טוב ארך רוח". חד פרסי אתא גבי רב. א'ל. אלפני אוריא. א'ל. אמור א'. א'ל. מאן יימר דהוא א'. דאמרין אנן כן. 
מואל. א'ל. אלפני וריא. א'ל. אמור א'. א'ל. אמור ב'. א'ל. מאן יימר דהוא ב'. גער בו והוציאו בנזיפה. אזל לגבי ש

א'ל. מאן יימר דהוא א'. א'ל. אמור ב'. א'ל. מאן יימר דהוא ב'. צומיה באודניה. וצווח ואמ'. אודני אודני. א'ל שמואל. 
מאן אמ' דהוא אודנך. א'ל. כולי עלמא ידעין דהוא אדני. א'ל. אוף הכא כולי למא ידעין דהאי א' והאי ב'. מיד 

פרסי וקביל עלוי. הוי טובה היא האריכה שהאריך שמואל עם הפרסי מהקפדה שהקפיד עליו רב. אלולי נשתתק ה
 כן חזר הפרסי לסיאורו. וקרא עליו "טוב ארך רוח מגבה רוח".
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 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה י פסוק ה פיסקה א[   51]
וה שאיל לרבינו הקדוש א'ל מאן מית קדמוי או אנא או את, א'ל אנא, אנטונינוס זעירא בר בריה דאנטונינוס רבה, ה

אמרין ליה תלמידוי ר' כל עלמא מצלאין לחייך טביא, ואת אמ' הכן, אמ' לון אין אתת עונתא מה אית בה, אין אתי 
מרין כדין מלאך המות דיסביניה מה הוא מימר ליה, לא אתית לגבי לית אנא אתי ולא עוד אלא הות דין יהון אנון א

 .בריך אלהום דיהודאי אפי' בשעת מיתתהון אינון ידעין, וכן לא הוה ליה כשגגה שיוצא
 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה י פסוק ז פיסקה א[   34]

' ר' עקיבא הוה סליק לרומי פגע ביה חד סריס מן מלכותא, א"ל את הוא רבהון דיהודאי א"ל אין א"ל שמע מיני ג
מילין דעל סוס מלך דעל חמר בר חורין דמנעלין ברגלוי בר נש דלא דין ולא דין חפיר וקביר טב מיניה. א"ל תלת 

אמרת, תלת שמעת חלופיהון, הדרת פנים זקן, שמחת לבב אשה, נחלת ה' בנים, אוי  לאותו האיש שחסר 
 .ריס כן טרף רישיה על אגרא ומיתשלשתן, ולא עוד שקדמו הכת' ראיתי עבדים על סוסים, כיון ששמע ההוא ס

 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה יא פסוק א פיסקה א[   171]

ר' אלעזר בן שמוע הוה מטייל על גיף ימא רבה, חמא אילפא דמיטרפא בימא כהריפת עין טבעת וטבע כל מה 
סלק ליבשתא, כד הוה ערטילאי והוה  דהוה בגווה, חמא חד גבר דיתיב על חד קרטא דספינתא ומן גלא לגלא

מיטמר בגיף ימא, ארעת עונתא דישראל דיסקון לריגלא בירושלם, א' לון מן בני עשו אחוכון אנא הבו לי זעיר כסות 
טכסיתי ואכסי בהתתי דערערן ימא ולא אשתזב לן מידי, אמרין ליה וכן יתערערן כל אומתך, תלא עיניה וחמא  ר' 

יהון, א"ל מסתכל אנא דאת גבר סב ויקיר באומתך ואת חפץ ביקרא דבריית, אלא זכי בי אלעזר דהוה מטייל בינ
והב לי כסות דאכסי בהתתי דערערן ימא, הוה ר' אלעזר בן שמוע לביש חמש אצטלוואן, שלח חד ויהב ליה, והדר 

ה יקר סגי עד דעייליה אוביליה לביתיה ואוכליה ואשקייה ויהב ליה תרי מאוון דינ' וארכביה י"ד פרסין, ועבד לי
לביתיה, לבתר יומין מת קיסר הרשע ואימני ליה מלכא תחותיה, גזר על ההיא מדינתא כל גברין לקטלא וכל נשיא 
לביזה, אמרין לר' אלעזר בן שמוע זיל ופייס עלינן א"ל אתון ידעין דהא מלכותא עבדא מדי על מגן, אמרין ליה אית 

ופייס עלינן, נסב יתהון וסלק, וקם על תרע מלכותא, א"ל תזלון ותימרון למלכותא הכא ד' אלפין דינ' סב יתהון וזיל 
חד גבר יהודאי קאים על תרעא דבעי למשאל דמלכותא, ואעלוניה, כד חמיניה מלכא שדא מעל כורסיה ונפל על 

ינתא ותבטל אנפוהי, א"ל ומה עסקיה דמרי הכא ולמה יצטער מרי להכא, א"ל בגין דתתרחם על יהודאי על הדא מד
הדא גזרתא, א"ל כלום כת'  בתורתכם שקרא, א"ל לא, א"ל  כת' "לא יבא עמוני" וגו' "על אשר לא קדמו" וכת' "לא 
תתעב אדומי כי אחיך הוא" אנא לא בר אחיכון אנא ולא גמלון לי חסד, ומאן דעבר על אוריתא חייב קטלא, א"ל ר' 

ן ותרחם עליהון, א"ל ואת ידעת הדא מלכותא עבדא מידי על מגן, אלעזר בן שמוע אע"ג דאנון חייבין תשבוק יתהו
א"ל אית עמי ד' אלפין די' סב יתהון ותרחם עליהון, א"ל ד' אלפין יהון לך יהיבין חלף תרין מאוון דיהבת לי, ומדינתא 

ע' אסטלוון  כולה משתיזבא בגינך, חלף מיכלא ומשתיא די אכלית ואשקית יתי בגו ביתך, ועול לבית גנזיי וסב לך
 דלבושין חלף אצטלא דיהבת לי, וזיל בשלם לאומתך ואנון שביקין בגינך וקרון עלוי שלח לחמך על פני המים.

 
 291ותיקן על פי כתב יד          קהלת רבה פרשה יא פסוק א פיסקה א[   331]

ן זה עם זה קשר עמו א'ר יצחק. עובדא הוה בפרגמוטיט שהיה מהלך בדרך. פגע בו סרדיוט אחד. כשהן מהלכי
חיבה. כיון שנכנסו לעיר הכניסו עמו. האכילהו ואשקהו. לבתר אתציד ההוא פרגמוטיט מזבין נונין מגעגעין באדמה. 

שמע ההוא סרדיוט ואתא לגביה. א'ל. מה את עביד הכא. תני ליה עובדא. א'ל. כד את נפיק למיתדנא אימ'. פלן 
. פלן חכים עלי זכו. שלחון אתיוה. אמרין ליה. מה זכו את ידע לדין. אמ' חכים עלי זכו. מן דנפק למתדנא אמ' לון

לון. אחוי דקטילא הוה חייב לי ולא הוה מה דיתן לי. ונסבית ית מנוי ויהבית יתהון לדין. למזבנא יתהון לי. אמרין. 
 נאמן מנאמן קביל. והוא נפיק לדימוס. וקרון עלי "שלח לחמך".

 
 291ותיקן על פי כתב יד          א פסוק א פיסקה אקהלת רבה פרשה י[   188]

בר קפרא הוה מטייל על שוניתא דימה דקסרין, ראה ספינה שנטבעה בים הגדול ואנטיפוטא עולה מתוכה ערום כד 
חמיניה בא אצלו ושאל בשלומו ונתן לו ב' סלעים, מה עשה הכניסו לביתו האכילהו והשקהו ונתן לו עוד ג' סלעים 

' אדם גדול שכמותו אוסיף לו עוד  ג' סלעים, לבתר יומין אתצידון יהודאי בהדין ספספתא, אמרין מאן אחרים, שאמ
אזיל ומפייס עלן אמרין ייזיל בר קפרא דהוא חשוב במלכותא, אמ' לון וידעון הדא מלכותא עבדא מידי על מגאן, 

יתהון וסלק למלכותא, כשראה אנטיפוטא עמד אמרין ליה אית הכא חמש מאוון דינ' סב יתהון וזיל ופייס עלינן, נסב 
על רגליו ושאל בשלומו, א"ל למה יצטער ר' להכא, א"ל בעינא מינך דתרחם על אלין יהודאי,א"ל ותדע את דהדין 

מלכותא עבדא כלום על מגן, א"ל אית עמי חמש מאוון די' סב יתהון ופייס עלינן, א"ל אלין חמש מאות די' אנון יהון 
ף ה' סלעים דיהבת לי, ואומתך משתזבין חלף מיכל ומשתי דאוכלת ואשקית יתי בביתך ואת זיל מתמסרין לך חל

 .ביקר סגי, וקרון עלוי "שלח לחמך על פני המים"
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 164אוקספורד על פי כתב יד          רות רבה פרשה ב פיסקה יג[   204]
ומצא אותן יושבים אבלים. לאחר זמן מת  אבטימס הגרדי מתה אמו בערבי פסחים. ועלה ר' מאיר להראות לו פנים

אביו ועלה ר' מאיר להראות לו פנים ומצא שהם עסוקים במלאכתם. אמ' לו. דומה שאמך היתה חביבה עליך יותר 
 מאביך. אמר לו. לא כן כתיב "אשה לבית אימה". לבית אומתה. אמר לו. יפה אמרת. שאין אב לגוי.

 
 495קיימברידג' על פי כתב יד          רות רבה פרשה ג פיסקה ב[   162]

 קהלת רבה פרשה ט פסוק ד פיסקה במקבילות: 
 498הושמט מכ"י אוקספורד והושלם מכ"י קמברידג'.הערות נוסח: 

אדרינוס, שחיק עצמות, שאל את ר' יהושע בן חנניה, אמ' ליה, אנא טב ממשה רבך. אמ' ליה, למה? אמ' ליה, 
חי הוא טוב מן האריה המת. אמ' ליה, את יכול למגזר דלא ידלק בר נש נור דאנא חי והוא מית, וכת', כי לכלב 

ברומי תלתא יומין? אמ' לו, הן. לעדן רמשא דיומא קמא, סלקין תרויהון למיטלייה על איגר פלטרין. חמיה תננא 
פשר, עד דשתי סליק מן רחיק. אמ' ליה, מהו כן? אמ' ליה, איפרכא בייש, ועל אסייא ובקר יתיה, ואמ' ליה, לית א

חמימין לא מיתסי. אמ' ליה, תיפח רוחו, עד דאת בסיין, גזרתך בטלה, אבל משה רבינו משעה שגזר עלינו, לא 
תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת , לא מדלקי יהודאי נור בשבתא מן יומוהי, ועדין לא נתבטלה גזרתו עד 

 השתא, אמרת את כן, דאנא טב מיניה.
 
 76ותיקן על פי כתב יד          רים רבה פרשה ג פסוק י פיסקה בשיר השי[   307]

גוי אחד שאל לר' יהושע בן קרחה אמ' לו למה נדבר עם משה מתוך הסנה ולא מאילן אחר, אמ' לו אילו דבר עמו 
מתוך חירוב או מתוך שקמה היית שואלני והייתי משיבך, עכשיו להוציאך חלק אי אפשר, ללמדך שאין מקום פנוי 

 .בארץ מהשכינה שאפי' כן היה מדבר עמו מתוך הסנה
 
 76ותיקן על פי כתב יד          שיר השירים רבה פרשה ה פסוק יד פיסקה ג[   308]

ר' יודן ור' פנחס, רבי יודן אמ' אי תימר שהספיר הזה רך הוא בא וראה מעשה שהיה באדם אחד שהביא ספיר 
דוק אותו בדק אותו לשבור ממנו חתיכה קטנה, נתנו על הסדן, התחיל אחד ברומי למכרו אמ' לו הלוקח על מנת לב

 .מכה עליו בפטיש, נבקע הסדן ונחלק הפטיש והספיר במקומו ולא חסר, הה"ד "מעולפת ספירים"
 
 76ותיקן על פי כתב יד          שיר השירים רבה פרשה ז פסוק ב פיסקה ב[   310]

 ג דף יז טור ד /ה"זתלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק מקבילות: 
אמ"ר פנחס מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון והיו להם שכנים רעים מאומות העולם, והוון אמרין אימתי 

אילין יהודאין סלקין למצלייה, בירושלם ואנן עליו ומקפחין ביתהון ומחרבין להון, מטא זימנא וסלקון, זימן להם 
ין בתוך בתיהן, מן דאתיין מן ירושלם פלגין מן מה עמהון לכל מגיריהון, הקב"ה מלאכים כדמותן והוו נכנסין ויוצא

אמרון לון אין הויתון, אמרון להון בירושלם, אימת סלקתון, ביום פלן, ואימת אתיתון, ביום פלן, אמרין בריך אלההון 
אינון עלין ומקפחין דיהודאי דלא שבק יתהון, אינון גבריא סבירין אימת יסקון אלין יהודאי למצלייא בירושלם ד

לבתיהון ומחרבין להון, וזימן להון אלההון מלאכים כדמותהון דהוו נפקין ועלין בגו בתיהון, בגין דאיתרחיצו ביה, 
 לקיים מה שנ' "מה יפו פעמיך".

 
 1220, עם תיקונים מכ"י ברלין 46וינה על פי כתב יד          תוספתא מסכת שבועות פרק ג הלכה ו[   361]

 מתקין מהדורת האקדמיה( )בידי
ר' חנינא בן חכיניי או'. "וכחש בעמיתו". ואין אדן כופר בעמיתו עד שכופר בעיקר. פעם אחת שבת ר' ראובן 

זהו. "אביך" "לא -זהו שניי שבעולם. אמ' לו. זה הכופר במי שבראו. אמ' לו. אי-בטבריא. מצאו פלספיס. אמ' לו. אי
נה" "לא תחמד". דהא אין אדם כופר בדבר עד שכופר בעיקר. ואין אדן הולך תרצח" "לא תנאף" "לא תגנב" "לא תע

 לדבר עבירה אלא אם כן כפר במי שציוה עליהן.
  

                                                           
 ראו לרנר, חלק א עמ' יד. 498
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 46וינה על פי כתב יד          תוספתא מסכת תענית פרק ג הלכה ז[   352]
 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כח עמוד אמקבילות: 

ות. שבשעה שהושיבו מלכי יון פרדדיאות על הדרכי' שלא לעלות לירושלם כדרך מהו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציע
שהושיב ירבעם בן נבט. כל מי שהוא כשר וירא חטא באותו הדור מה היה עושה. הוא מביא את הבכורים ועושין 

ל ואת כמין סלים ומחפן בקציעות ונוטל את הסל ואת הבכורים ומחפן כמין קציעות ומניחן בסלים ונוטל את הס
העלי על כתיפו ועולה. כשהגיע לאותו משמר אמרו לו. לאן אתה הולך. אמ' להם. לעשות שתי קציעות הללו שני 

 כפין של דבילה. במכתש הלז שבפני בעלי זה שעל כתפי. כיון שעבר מאותו משמר מעטרן ומעלן לירושלם.
 
 46ינה ועל פי כתב יד          תוספתא מסכת תענית פרק ג הלכה ח[   353]

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כח עמוד אמקבילות: 
מהו או'. בני סלמאי הנטופתי. שבשעה שהושיבו מלכי יון פרסדדיאות על הדרכים שלא לעלות לירושלם כדרך 

שהושיב ירבעם בן נבט. כל מי שהוא ירא חטא וכשר באותו הדור היה נוטל שני גזירי עצים ועושה אותן כמין סולם 
כתיפו ועולה. כשהגיע לאותו משמר אמרו לו. לאן אתה הולך. ליטול שני גוזלות משובך הלז שבפני ומניחן על 

 בסולם זה שעל כתפי. כיון שעבר מאותו משמר מפרקן ומעלן לירושלם.
 
 1220ברלין על פי כתב יד          תוספתא מסכת תרומות פרק א הלכה טו[   346]

ום גורני. ותרמה וחזרה תרומה לגורן. ובא מעשה לפני רבן שמע' בן גמל' מעשה בפיגא בישר' אחד שאמ' לגוי. תר
 ואמ'. הואיל וגוי תרמה אינה תרומה.

 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ח עמוד א[   325]

 שם האםלשונים הערות נוסח: נוסחים 
לקמיה דרב יוסף אמרה ליה ליהוי מצוה רבה יתיב רב יוסף  איפרהורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארנקא דדינרי

 .וקא מעיין בה מאי ניהי מצוה רבה
 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד א[   150]

 בחלק מכ"י לא כתוב "ועכשיו אי אתם עושים רצונו של מקום"הערות נוסח: 
לבעל הדין להשיבך ולומר לך. אם אלהיכם אוהב עניים למה אינו מפרנסן. אף אתה  תניא היה ר' מאיר או'. יש לו

אמור לו. כדי להנצל אנו בהן מדינה של גיהנם. וזו שאלה שאל טורנוס רופוס הרשע את ר' עקיבה אם אלהיכם 
חייבתן לגיהנם אוהב עניים מפני מה אינו מפרנסן אמ' לו כדי להנצל אנו בהן מדינה של גיהנם אמ' לו זו היא שמ

אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך שכעס על עבדו וחבשו בבית האיסורין וגזר עליו שלא להאכילו ושלא 
להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו לכששמע המלך לא כועס עליו אף אתם קרוים עבדים אמ' לו ר' עקיבה 

בשו בבית האיסורין וגזר עליו שלא להאכילו אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שכעס על בנו וח
ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשק' לכששמע המלך לא דרון משגר לו ואף אנו קרוים בנים שנ' בנים 

אתם לייי אלהיכם אמ' לו אתם קרוים בנים ואתם קרוים עבדים בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרוין בנים 
רצונו של מקום אתם קרוין עבדים ועכשיו אי אתם עושין רצונו של מקום אמ' לו הרי הוא  ובזמן שאין אתם עושין

אומ' הלא פרש לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית אימתי עניים מרודים תביא בית השתא וקאמ' הלא פרש 
 .לרעב לחמך
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 165ורג המבעל פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נח עמוד א[   327]
ההוא גברא דשמע' לדביתהו דהוה אמרה לברתה. אמאי לא צניעא הך איתתא באיסורא. עשרה בני אית לה להך 
איתתא ולית לה מגברה אלא חד. כי קא שכיב אמ' להו. כלהו נכסי לחד ברא. לא ידעי להי מיניהו. אתו לקמיה דר' 

זול. פש חד מיניהו דלא אזל. אמ'. כולהו נכסי דהאי. בנאה. אמ' להו. זילו חבטו לקבריה דאבוכון עד דאמ' לכו. א
אזלו ואכלו ביה קורצא קמיה דשבור מלכא. אמרו ליה. איכא חד גברא ביהודאי דמפיק ממונא בלא סהדי ובלא 
ראיה. אתיוה. אתת דביתהו. אמרה להו. עבדא הוה לי. קטלוה. פסקוה לרישיה. פשטוה למשכיה. אוקמוה וקא 

מי קא יהבו לי ולא אגרא קא יהבו לי. לא הוו ידעי מאי קאמרה להו. אמרי. אפקוה לסבא משקו ביה מיא. לא ד
דיהודאי דילמ' ידע. נפק. אמ' להו. זרנוקא קאמרה. אמרי. ואיל וחכים כולי האי ליתיב אבבא ולידין דינא. חזא דכת' 

יניש מעלמא ומקבע ליה זמנא אבבא דאבולא. כל דיין דמתקרי לדין לא שמיה דיין. אמ'. אלא מעתה אפלו אתי א
לבי דינא  הכי נמי דאפסיל ליה. אלא היכי כתיבי. כל דיין דמתקרי לדין ויגבון מיניה ממון בדין לא שמיה דיין. כתבו 

הכי. ברם סבא דיהודאי כך אמ'. כל דיין דמתקרי לדין ויגבון מיניה ממון בדין לא שמיה דיין. חזא תוב דהוה כת'. 
ם ובריש כל חיי אנא חמר. אמ' להו. אלא  מעתה דנפיל מאיגרא ומית. דנפיל מן דקלא ומית. בריש כל מותא אנא ד

הכי נמי דדם  קטיל ליה. ודימטא לימות ואשקיוה חמרא חיי. אלא כתובו הכי. בריש כל מרעין אנא דם. בריש כל 
אסואן אנא חמר. באתרא  אסואן אנא חמר. ]כתבו. ברם סבא דיהודאי כך אמ'. בריש כל מרעין אנא דם. בריש כל

 .דלית חמר תמן מתבעין סמנין
 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף עג עמוד ב[   216]

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קי עמוד אמקבילות: 
פרא. אמ'. האי אמ' רבה בר בר חנה. זמנא חדא הוה קא אזילנא במדברא והוה בהדן ההוא טייעא דהוה מורח בע

אזיל לדוכתא פלן והאי אזיל לדוכתא פלן. הבנן ליה עפרא. אמ'. מרחקיתון ממיא תמניא פרסי. הבנן ליה. אמ'. 
מרחיקיתון תלת פרסי. הפכינן ליה עפרא ולא יכלינן ליה. אמ' לן. תא אחוי לכו מתי מדבר.  אזלאי וחזאי דדמוכי 

פרקיד וכיפן בירכיה. ועאל טייעא כי רכיב גמלא ונקיט רומחא בידיה ולא כמאן דמי!כ!סמי וגנו. והוה חד מיניהו גני א
נגע בי. פיסקי ושקלי חוטא דתכלתא מיניהו ולא איסתגיא גמלן. אמ'. דיל' חד מיניכו שקל מידי מיניהו. ניהדר להו. 

לי. כל אבא חמור.  דגמירי דמאן דשקיל מידי מיניהו לא מסתגי ליה. הדרינן ליה וסגינן. כי אתאי לבי מדרשא אמרי
כל בר חנה סיכסא. מכדי הנך חוטין וחלייתא אי כבית שמאי אי כבית הלל. הוה מיבעי לך למימנינהו ומיתי ומימר. 
אמ' לן. תו אחוי לכו הר סיני. אזלאי וחזאי דהדרי עקרבי כחמרי  לובייתא. נפק בת קלא ואמרה. אוי לי שנשבעתי. 

לבי מדרשא אמרו. כל אבא חמור. כל בר חנה סיכסא. הוה לך למימר. מופר  ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי. כי אתאי
לך מופר לך. ואנא סברי. דיל' שבועה דדור המבול הוה. ורבנן. אוי לא לימא. אמ' לן. תו אחוי לכו בי בלועי דקרח. 

מחיה דחציה. אחוי לן ההוא בזעא דהוה נפיק מיניה חוטא דקוטרא. איתי גבבא דעמרא אמשייה במיא וכרכיה ארו
איקלי ואיחרך. אמ' לי. אצית איזי מאי דשמעת מהכא. ושמעית דקאמרי. משה ותורתו אמת והן בדאין. אמ' לי. כל 
תלתין יומין מהדרא להו  גיהנם כבשר בקלחת ואמרי הכי. משה ותורתו אמת והן בדאין. אמ' לן. תו אחוי לכו היכא 

יא כותא. שקלתיה לסלתאי ואנחתה בגווה עד דצליי. הדר גילגלא דסחיפא רקיעא עילוי ארעא. אחוי לן. חזאי להה
ולא אשכחתיה. אמרי. דיל' חס ושלום גנבי איכא הכא. אמ' לי. אינטר עד למחר כי השתא הדר גלגילא לדוכתיה 

 ושקלת ליה.
 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כח עמוד ב[   328]

ארנקא דדינרי. חזייה ההוא רומא' והוה קא מחסס. אמ' ליה. שקול לדעתך. לאו פרסאי אנן דאמרי  ר' אמי אשכח
 .אבדתא למלכא

 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פד עמוד א[   119]

א דתורא בין חד לחד ולא הוה כי הוו מיקלעי ר' ישמעאל בר' יוסי ור' אלעזר בר' שמעון לגבי הדדי. הוה עילא בקר
פגעא בהו. אמרה להו ההיא מטרונית'. בניכם אינן שלכם. אמרי לה. שלהן גדולה משלנו. אי הכי כל שכן. איכא 

דאמרי. הכי אמרו לה. "כי כאיש גבורתו". ואיכא דאמרי. הכי אמרו לה. אהבה דוחקת את הבשר. ולמה להו 
 וג'. שלא להוציא לעז על בניהם שהן ממזרין. לאהדורי לה. והכת' "אל תען כסיל כאולתו"
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 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פו עמוד א[   329]
 בשאר כ"י אין הפריסתקא מאיים לענות מי שלא יגלה לו איפה רבה בר נחמניהערות נוסח: 

מלכא אמרו איכא גברא ביהודאי דקא מפקע תריסר רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה אזלו אכלו ביה קורצא בי 
אלפי גברי שית ירחי בקיטא ושית ירחי בסיתוא מכרגא שדרו פריסתקא דמלכא אבתריה ערק לאגמא ומאגמא 

לפום בדיתא ומפום בדיתא לצריפא דעינא ומצריפא דעינא לאפדנא דשוחה ומאפדנא דשוחה לאפדנא דלא 
דהוה ביה קריבו תכא קמיה יהבו ליה חד כסא ואנקטוה כסא אחרינא  אשכחיה איקלע פריסתקא לההוא אושפיזא

ודליוה לתכא מקמיה הדר פרצופיה לאחוריה אמרי ליה מאי נעביד גברא דמלכא הוא אמ' להו זילו קריבו לתכא 
מקמיה ואשקיוה חד כסא ודליוה לתכא מקמיה עבדו ליה הכי ואיתסי אמ' מידע ידענא דגברא דקא בעינא הכא הוא 

יהביתון ליה מוטב ואי לא סריקנא לבשריכו במסרקי דפרזלא כיון דחזו דכולי עלמא אתו עילויהו אשלמוה אמ'  אי
מידע ידענא דקא אזילנא ובעו לך מינאי מהו אי קטלין לההוא גברא לא מגלינא מינגדיה מינגד מגלינא עיליה 

 .שיתא ערק ואזל לאגמאלאינדרונא וסגא לבבא באפיה אמ' אנא ניסמוך אניסא בעא רחמי פרק א
 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף קיט עמוד א[   400]

אמר אפרים ספרא תלמידו של ריש לקיש משום ריש לקיש הלכה כר"ש אמרוה קמיה דשבור מלכא אמר להו 
 .אפריון נמטייה לרבי שמעון

 
 165המבורג על פי כתב יד          עמוד בתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג [   323]

 הגוי הוא "מריה דפרדסא" -אסקוריאל הערות נוסח: בכ"י 
רב אשי הוה שפיל ואזיל בארבא חזא הנהו שבשי דגופנא דתלו לבר מפרדיסא ותלו בהו קטופי אמ' ליה לשמעיה 

ה דגוי שרי אמ' ליה הכי קאמינא ליה סליק חזי אי דישראל הוא לא תיתי ואי דגוי הוא איתי שמעיה ההוא גוי אמ' לי
 .אי דגוי הוא איתי דשקיל דמי ואי דישראל הוא לא תיתי דלא שקיל דמי

 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד ב[   370]

 כותי -בדפוס הערות נוסח: 
 .יה. חזי דעלך קא סמיכנארב כהנא זבן מאה ועשרין חביתא במר מאה מההוא גוי.  אמ' ל

 
 165המבורג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיז עמוד א[   324]

 בכ"י שונים שמות אחרים לבעלי הייןהערות נוסח: 
ההוא גברא דאנסוהו גוים ואחוי אחמרא דרב פנחס ורב מרי בני רב חסא אמרי ליה דרי אמטי בהדן דרא ואמטא 

 .קמיה דרב אשי פטריהבהדיהו אתא ל
 
 120ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ה עמוד א[   130]

שאל קרנטרקוס הגמון את רבן יוחנ' בן זכאי בפרטן של לוים אתה מוצא עשרים ושנים אלף ושלש מאות בכללן 
ורות היו ואין בכור מפקיע בכור אתה מוצא עשרים ושנים אלף אותן שלש מאות לאן הלכו אמ' לו שלש מאות בכ

 .מאי טעמ' אמ' אביי דיו לבכור שיפקע את עצמו
 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד ב[   257]

דרב פפא אזל לבי גוי אמרו לו שב אמ' להם איני יושב עד שתגביהו את המטה כיון שהגביהו את המטה מצאו 
 .תינוק מת

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א[   258]

כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא איתתא דהוה לבישא כרבלתא בשוקא סבר בת ישראל וקרעה מינה 
 .איגליא מילתא דגויה היא שמוה ארבע מאה זוזי אמ' מתון מתון ארבע מאה זוזי שוי
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 366אוקספורד על פי כתב יד          לי מסכת ברכות דף לב עמוד בתלמוד בב[   267]
 בכ"י פריז מצטט ההגמון "כי הוא חייך ואורך ימיך"הערות נוסח: 

מעשה בחסיד אחד שהיה מתפל' בדרך ובא הגמון אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו המתין עד שסיים את תפלתו 
מאד וכתיב ונשמרתם מאד לנפשתיכם אילו חתכתי את ראשך  אמ' לו כתוב בתורתכם רק השמר לך ושמור נפשך

מי יתבע את דמך מידי אמ' לו המתן עד שאפייסך בדברים אמ' לו אלו לפני מלך בשר ודם היית עומד ובא אחד 
ונתן לך שלום אתה מחזיר לו שלום אמ' לו לאו ואם אתה מחזיר לו שלום מה עושין לך אמ' לו חותכין את ראשי 

ה כך שעומד לפני מלך בשר ודם שהיום כאן ומחר בקבר אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים בסיף ומה את
 .על אחת כמה וכמה מיד נתפייס אותו הגמון ונפטר אותו חסיד ממנו והלך לביתו לשלום

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נו עמוד א[   166]

שע בר' חנינא אמריתו דחכימיתו טובא אימ' לי מאי חזינא בליליא הדין בחילמאי א'ל חזית דאתו א'ל קיסר לר' יהו
 .פרסאי ותפשי לך וטחנו בך קשיאתא בפרהדיא דדהבא הרהר כולי יומא וחזא

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נו עמוד א[   167]

ו דחכימיתו טובא אימ' לי מאי חזינא בחילמאי א'ל חזית דאתו רומאי ותפסי לך א'ל שבור מלכא לשמואל אמרית
 .ורעו בך חזירים בחוטרא דדהבא הרהר וחזא

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נח עמוד א[   215]

מלשין על רב שילא ש"מאי דבעי  בכ"י פירנצה אליהו מעיד על החוטא. בכ"י פירנצה ומינכן האישהערות נוסח: 
 עביד ולא נפל אימתא דמלכותא "

ר' שילא אלקייה לההוא גברא דבעל גויה אזל אכל קורצא בי מלכא א'ל לקיסר איכא גברא חד ביהודאי דלא נסיב 
רשותא ודאין דינא אמ' אתיוה כי אתא א'ל אמאי אלקיתיה לההוא גברא א'ל דבעל חמרא א'ל אי הכי בר קטלא הוא 

'ל אנן מיומא דגלינן לית לן רשותא למיקטל אתון כל מה דבעיתו עבידו ביה אדיתבי וקא מעייני בדיני פתח ואמ' א
לך יי'י הגדולה והגבורה והתפארת אמרי ליה מאי קאמרת אמ' להו שבח ואומ' בריך רחמנא דברא מלכותא דארעא 

קולפא אמרי ליה אפתחא דרומאי ודון דינ'  כעין מלכותא דרקיעא אמ' מלכא כולי האי חשבינן עליהו יהבו ליה
אותבוה אפיתחא דרומאיה ייתיב אפיתחא וקא דאין דינא נפק אתא ההוא גברא א'ל עביד רחמנ' ניסא לשקרי א'ל 
רשע ולא קושטא אמרי והכתי' אשר בשר חמורים בשרם אמ' איזיל ואמ' להו דקרית להו חמרי אמ' האי רודף הוא 

ך השכם להורגו מחייה בקולפא דפרזלא וקטליה אמ' הואיל ואיתעביד לי ניסא בהאי והתורה אמרה אם בא להורג
פסוקא אפיק אדרשיה בי מידרשא אזל בי מדרשא ודרש לך יי'י הגדולה זה מעשה בראשית וכן הוא אומ' עושה 

ולבנה שעמדו גדולות עד אין חקר והגבור' זו יציאת מצרים וכן הוא אומ' או הנסה אלהים וגו' והתפארת אלו חמה 
ליהושע דכתיב וידם השמש וירח עמד והנצח זו מפלתה של רומי שנא' ויז נצחם על בגדי וההוד זו מלחמת עמלק 

שנא' ויאמר כי יד על כס יה כי כל בשמים ובארץ זו מלחמת סיסרא שנא' מן שמים נלחמו לך יי'י הממלכה זו 
המתנשא זו מלחמת גוג ומגוג שנא' הנני אליך גוג נשיא מלחמת נחלי ארנון שנא' על כן יאמר בספר מלחמות יי'י ו

 .וגו' לכל לראש
 
 130ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מה עמוד ב[   319]

ההוא טייעתא דאייתי חייתא דתפילי לקמיה דאביי א'ל יהבת ל' ריש תמרי אימלי זיהרא שקלא שדנהו בנהרא אמ' 
 .ינהו באפה כולי האיאביי לא איבעי לזול

 
 130ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נו עמוד א[   320]

 בכ"י מינכן נוסף "ההו' ינוק' מגמג' בין באדום ובין באדם"הערות נוסח: 
סוק לי שדר עלויהו לנירון קיסר כי את' שדא גירא למזרח נפל בירושלם שדא למערב אתא נפל בירוש' א'ל לינוקא פ

פסוקך אמ' ל' ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישר' ועשו באדום באפי ובחמ'תי אמ' קוד' בר' הו' בעי לאיחרובי ביתיה 
 .וכפורי ידיה בההוא גברא בעי ערק ואזל איגייר ונפק מיניה ר' מאיר

  



263 
 

 130ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד ב[   178]
 איכה רבה פרשה א פיסקה נת: מקבילו

 בכ"י אחרים חסר לעיתים אחד הבנים, וסדר הפסוקים אחרהערות נוסח: 
ורב יהו' אמ' זו אשה ושבעה בניה. אייתיוה לקמא אמרו ל' פלח ע'ז אמר להם כתו' בתורה לא יהיה לך אלהים 

ורה כי לא תשתחוה לאל אחר אייתו לאידך אמ' ל' פלח לע'ז אמ' להן כתוב בת .אחרים על פני אפקוה וקטלוה
אפקוה וקטלוה. אייתיוה לאידך אמ' ליה פלח לע'ז אמ' להם כת' בתו' זובח לאלהים יחרם בלתי לי'י לבדו אפקוה 
וקטלוה. אייתו לאידך א'ל פלח לע'ז א'ל כתוב בתורה שמע ישר' י'י אלהי' י'י אחד אפקוה וקטלוה. אתייוה לאידך 

בתורה אתה הראית לדעת כי י'י הוא האלהים ואין עוד מלבדו אפקוה וקטלוה. אמ' ל' פלח לע'ז אמ' להו כתוב 
אייתו לאידך אמרו ל' פלח ע'ז אמ' להו כתו' בתורה וידעת היום והשבות אל לבביך כי י'י הוא האלהים בשמי' ממעל 

נא' את י'י האמירך וגו' אפקוה וקטלוה. אייתו לאידך אמרו ל' פלח לע'ז אמ' להם כת' בתורה את י'י האמרת היום ו
היום להיות לו לעם סגולה כאשר נשבע לך כבר נשבענו להקב'ה שאין אנו מעבירין אותו באל אחר ואף הוא נשבע 

לנו שאין מעביר אותנו באומה אחרת. א'ל קיסר איש?ד?י לך גושפנקאי גחין ושקליה כי היכי דלימ' קביל עליה 
ומה על כבוד עצמך כך על כבוד הקב'ה על אחת כמה וכמה  הרמנא דמלכא. א'ל חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר

אפקוה למיקטליה. אמרה להו אימיה הבו ניהלי ואינשקיה. אמרה להו לכו אמרו לאברהם אביכם אתה עקדתה 
 מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות אף היא עלתה לגג ומתה יצתה בת קול ואמרה אם הבנים שמחה.

 
 295–294קולומביה על פי כתב יד          חים דף יט עמוד אתלמוד בבלי מסכת זב[   210]

אמ' רב אשי אמ' לי הונא בר נתן קיינא קמיה דיוזגירד מלכא והוה מדלי המיאנא ותתייה נילי אמ' לי ממלאכת 
 .כהנים וגוי קדוש כת'' בכו. כי אתא קמי' דאמימר אמ' איקיים בך "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מיניקותיך"

 
 295–294קולומביה על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קטז עמוד ב[   326]

כי הא דאפרהורמיז ורמיז אמיה דסאבור מלכא שדרא עיגלא תולתא לקמיה דרבא שלחא ליה אסקיהניה לי לשם 
ימא שרטון ושיקלו  שמים אמ' ליה לרב ספרא ולרב אחא בר הונא זילו ודיברו תרי עולימי גילאיי וחזו היכא דמסקא

 .ציבי חדתי ואפיקו נורא מימגאגא חדתא ואסקוהניה לה לשם שמים
 
 6מינכן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ה עמוד ב[   392]

ר' יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר. אחוי ליה ההוא מינא. עמא דאהדר מריה אפיה מיניה. אחוי ליה איהו. ידו 
לינו. אמרי ליה לר' יהושע בן חנניה. מאי אחוי לך. הכי אחוי לי. ומאי אחוית ליה. הכי אחויי ליה. אמרי ליה נטויה ע

לההוא מינא. מאי אחוית ליה. הכי אחויי ליה. ומאי אחוי לך. לא ידענא. אמרי. גברא דלא ידע לאחויי במחוג מחוי 
 במחוג קמי מלכא. אפקוה וזקפוה.

 
 6מינכן על פי כתב יד          כת חגיגה דף טו עמוד בתלמוד בבלי מס[   205]

 .שאל נימוס הגרדי את ר' מאיר כל עמר דנחית ליורה סליק אמ' ליה כל דהוה נקי על גב אימיה
 
 122ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חולין דף לט עמוד ב[   350]

. אמרו להו. דמא ותרבא לדידן. משכא ובישרא  לדידכו. שלחה הנהו טייעי דאתו לצקוניא. יהוב דיכרי לטבחי ישר'
 רב טובי בר מתנה לקמיה דרב יוסף. כי האי גוונא מאי. שלח ליה. הכי אמ' רב יהוד' א' שמו'. הלכ' כר' יוסי.

 
 122ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חולין דף נט עמוד ב[   2]

ל לא מצית חזית ליה א'ל איברא אזל ואוקמיה להדי יומא בתקופת תמוז א'ל דלי א'ל בעינא דאיחזי לאלקייכו א'
עיניך איסתכל ביה א'ל לא מצינא לאיסתכולי ביה א'ל ומה יומא דחד ממשמשי קדם קודשא בריך הוא אמרת לא 

 .מצינא לאיסתכולי ביה שכינה על אחת כמה וכמה
 
 122ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חולין דף נט עמוד ב[   7]

א'ל קיסר לר' יהושע בן חנניא אלקיכם כאריא מתיל דכתי' אריה שאג מי לא יירא א'ל מאי רבותיה פרשא אקטיל 
אריא א'ל לאו בהאי אריא מתילא אלא באריא דבי עילאי א'ל בעינא דמחזית לי' ניהליה א'ל לא מצית חזית ליה א'ל 

ה כי הוה מרחק ארבע מאה פרסי נהים ואפי' כל מעברתא ושורי דרומי כי הוה איברא בעא רחמי ועקר ליה מדוכתי
מרחק תלת מאה פרסי נהים נתור ככי ושיני דגברי אף הוא נפל מכורסיה לארעא א'ל בעי רחמי ואהדריה לדוכתיה 

 .בעא רחמי ואהדרי לדוכתיה
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 122יקן ותעל פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד א[   9]
אמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניא אלקיכם נגרא הוא דכת' המקרה במים עליותיו אימא ליה דניעביד לי 

חדא מסתוריתא א'ל לחיי בעא רחמי ואינגעה הוו נהיגי דכל דמנגעה ברומי יהבין ליה מסתוריתא ויתיב וסתר 
יה יומא חד אשכחה א'ל שפירתא מסתוריתא דיהיב ליך דולאלי בשוקא דרומי כי היכי דחזו אינשי וליבעו רחמי על

 .אלקין ואמרה ל'י במטותא בעי רחמי דלישקיל לה מיניי א' לה אלקין מיהב יהיב משקל לא שקיל
 
 122ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד א[   8]

שום דנפישין גונדיה א'ל איברא א'ל פוק צבית אגודא א'ל בעינא דנצבות לחמא לאלקיכו א'ל לא מצית צבתת ליה מ
דריביתא דרווחא עלמא אזל טרח שיתא ירחי קייטא אתא זיקא כנשיה לימא הדר צבא שיתא ירחי דסיתוא אתא 

 .מיטרא טבעיה לימא א'ל מאי האי א'ל הני כנושאי זלוחאי דאתו לקמיה א'ל אי הכי לא מצינא
 
 141מינכן על פי כתב יד          ף קכא עמוד בתלמוד בבלי מסכת יבמות ד[   302]

ההוא גוי דאמ' ליה לבר ישראל שקול אספסתא ושדי לחיות אי בשבתא ואי לא קטילנא לך כפלניא בר ישראל 
· דאמרי ליה בשיל לי קדרה בשבתא ולא בשיל לי וקטילתיה שמעה דביתהו אתיא לקמיה דאביי שהייה תלתא ריגלי

אזל לקמיה פשטא מיהא · זיל לקמיה דרבא בריה דרב יוסף בר חמא דחריפא סכיניה אמ' ליה רב אדא בר אהבה
מתניתא גוי שהיה מוכר פירות בשוק ואמ' פירות הללו של ערלה הן של עזקה הן של הן של נטע רביעי הן לא אמ' 

 .כלום לא נתכון זה אלא להשביח מקחו
 
 6מינכן ל פי כתב יד ע         תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד א[   58]

מגילת תענית הסכוליון )כתב יד אוקספורד( כ"ה בסיוון, מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( כ"א מקבילות: 
 בכסלו, בראשית רבה פרשה סא פיסקה ז

התניא בעשרין וחד ביה יום הר גרזים די לא למספד יום שבקשו כותיים את בית אלהינו מאלכסנדרוס מקדון ונתנו 
ן באו והודיעו את שמעון הצדיק מה עשה לבש בגדי כהנה ונתעטף בבגדי כהנה ויקרי ירושלם עמו ואבוקות של לה

אור דולקות לפניהן והלילה כלו הללו מהלכין מצד זה והללו מהלכין מצד זה אמ' להן מי הם אלו אמרו לו יהודים 
ראה את שמעון הצדיק ירד מעל מרכבתו שמרדו בך כיון שהגיעו לאנטיפטרס זרחה חמה ופגעו זה בזה כיון ש

והשתחוה לו אמרו לו מלך גדול שכמותך ישתחוה ליהודי זה אמ' להן דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית 
מלחמתי אמ' להן למה באתם אמרו לו מקום שאנו מתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גוים הללו 

לו כותיים שעומדין לפניך אמ' להן הרי הן מסורין בידכם מיד נקבום בעיקביהן ותתנו להן אמ' להן ומי הם אלו אמרו 
ותלאום בזנבי סוסיהן והיו גוררין אותן על הקוצין ועל הברקנין עד שהגיעו להר גריזים כיון שהגיעו להר גרזים 

 .חרשוהו וזרעוהו כרשנין כדרך שבקשו לעשות את בית אלהינו ואותו היום עשאוהו יום טוב
 
 6מינכן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת יומא דף פד עמוד א[   227]

 גירסאות קצת שונות של עצת הטייעא בכ"י אחריםהערות נוסח: 
אמ' רב אחא בריה דרבא מי שאור שמן זית ומלח רב אשי אמ' שאור שמן זית ומלח רב יימר אמ' משחא דאווזא 

ולהי ולא איתסאי עד דאמ' לי ההוא טייעא איתי קשיאתא דזיתא ודביק בגדפא דאווזא אמ' אביי אנא עבדתינהי לכ
 .בדדריה עבדי הכי ואיתסאי

 
 Yevr. I 187סנט פטרסבורג, על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סא עמוד א[   304]

גר דמלכא חזייה רב אשי אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי אפיתחא דבי איזדגירד מלכא הוה חליף ואזיל אכונ
למר זוטרא קא מחוורין אפיה שקל באצבעיה אנח ליה בפומיה אזל ואמר ליה אפסידתא לסעודתא  מלכא אמרו 
ליה אמאי עבדת הכי אמ' להו מאן דצבית הא לא הוה חזי למלכא אמרו ליה אמאי אמ' להו אנא דבר אחר חזאי 

מ' להו מי בדקיתו הכא בדקו ואשכחו אמרו ליה רבנן מאי ביה בדקו ולא אשכחו שקל אצבעתיה ואנחיה עילויה א
 .טעמא סמכתא אניסא אמ' להו חזאיי רוח צרעת דקא מפרחא ליה עילויה

 
 Yevr. I 187סנט פטרסבורג, על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת כתובות דף עב עמוד ב[   305]

עוקבא וחזיתיה לההיא ערביא דהות קא יתבא וקא  אמ' רבה בר רב חנה זימנא חדא הוה קא אזלינן בתריה דרב
שדיה פילכה וטווה ורד כנגד פניה כיון דחזיתינון פסקתיה לפילכה ושדיתיה אמרה לי עולם עולם אייתי לי פלכי אמ' 

 .רב עוקב' בה מילתא מאי היא רבינא אמ' טווה בשוק אמ' בה ורבנן אמרי מדברת עם כל אדם
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 130ותיקן על פי כתב יד          תובות דף קיב עמוד אתלמוד בבלי מסכת כ[   306]
א"ל בר אמוראה לבר ארעא דישר' אילנא דקיימא אגודא דנהרא כמה גזריתו מיניה א"ל שיתין כורין אכתי לא 

 .עייליתו בה אחריבתוה אנן מאה ועשרים כורין הוו גזרינן מיניה א"ל אנן נמי מחד גיסא אמינא לך
 
 295–294קולומביה על פי כתב יד          סכת מגילה דף יח עמוד אתלמוד בבלי מ[   228]

לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על ייי יהבך אמ' ראבא בר בר תנא זמנא חדא הוה קא אזלינן בהדי ההוא טייעא והוה 
 .דרינא בסכאנא אמ' לי ההוא טייעא שקיל יהבך ושדי אגמלאי

 
 295–294קולומביה על פי כתב יד          עמוד אתלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כה [   229]

כי נח נפשיה דרבא בר רב הונא דרב המנונא אסקונהו להתם וכי מטו  גישרא קמא גמלי אמ' להו ההוא טייא מאי 
האיי אמרו ליה רבנן קא עבדי יקארא להדדי אמ' מר אמ' ניעול ברישא ומר אמ' מר ניעול ברישא אמ' להו אי בדינא 

 .ר גברא הוא ניעול ברישא חלוף גמליה דרבא בר רב הונא נתור  ככיה ושניה דההוא טייאדידי גברא ב
 
 295–294קולומביה על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כו עמוד א[   292]

 בשאר כתבי היד "תיתי לי" ויותר מסתברהערות נוסח: 
 .דאה מעולםאמ' ליה שבור מלכא לשמואל תיתי לא לא קטלי יהו

 
 H147Aפריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת מנחות דף פה עמוד ב[   340]

 ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקה שנהמקבילות: 
תנו רבנן. "וטובל בשמן רגלו". זה חלקו של אשר. שמושך שמן כמעיין. אמרו פעם אחת נצרכו אנשי לודקיא לשמן. 

אמרו לו. לך והבא שמן במאה ריבוא. הלך לירושלם. אמרו לו. לך לצור. הלך לצור. אמרו  מינו להן פלומוסטוס אחד.
חלב. אמרו לו. לך אצל פלוני לשדה. הלך ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו. אמרו לו. יש -חלב. הלך לגש-לו. לך לגש

מלאכתו. לאחר שסיים לך שמן במאה ריבוא שאני צריך. אמ' לו. המתן עד שאסיים מלאכתי. המתינו עד שסיים 
מלאכתו הפשיל כליו לאחוריו והיה מסקל ובא לדרך. א'. לזה יש שמן במאה ריבוא. כמדומה אני ששחוק שחקו בי 

יהודים. כיון שהגיע לעירו הוציאה לו שפחתו קומקמוס של חמין ורחץ בו ידיו ורגליו. הוציאה לו ספל של זהב מליאה 
"וטבל בשמן רגלו". לאחר שאכלו ושתו מדד לו שמן במאה ריבוא. א' לו. כלום  שמן וטבל ידיו ורגליו. לקיים מה שנ'

אתה צריך ליותר. אמ' לו. הן. אלא שאין לי דמים. א' לו. אם אתה רוצה ליקח קח. ואני אלך עמך ואטול דמיו. מדד 
ישר' שלא -רץעשרה ריבוא. אמרו. לא הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בא-לו שמן בשמנה

שכרו. כיון שהגיע לעירו יצאו אנשי עירו לקלסו. א' להם. לא לי קלסו אלא לזה שעימו. שמדד לי שמן במאה ריבוא. 
 עשרה ריבוא.לקיים מה שנ'. "יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב".-והרי נושה בי שמנה

 
 7פירנצה ד על פי כתב י         תלמוד בבלי מסכת מעילה דף יז עמוד א[   212]

פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את בניהן ושיבעלו נידות. הלך ר' ראובן בן 
איסטרובלי וסיפר קמי והלך וישב עמהן. א' להם. מי שיש לו אויב יעני או יעשיר. א' לו. יעני. א' להם. אם כן. לא 

ה. חזר וא' להם. מי שיש לו אויב יכחיש או יבריא. אמרו לו. יעשו מלאכ' בשבת כדי שיתענו. אמרו. טבות א'. בטל
יכחיש. א' להם. אם כן. ימולו בניהן לשמונה ימים כדי שיכחשו. א'. טבות אמ'. בטלוה. חזר וא' להן. מי שיש לו אויב 

 ום.ירבה או יתמעט. א' לו. יתמעט. א' להם. אם כן. לא יבעלו נידות. בטלוה. הכירו בו שהוא יהודי. החזיר
 
 7פירנצה על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת מעילה דף יז עמוד ב[   184]

כשהיו מהלכין בדרך נשאלה שאלה זו בפניהם. מנין לדם השרץ שהוא טמא. עקם פיו ר' אלעז' בר' יוסי וא' "זה 
אצל אביו. יצא  לכם הטמא". א'ל ר' שמע'. מעקימת שפתיך אתה ניכר שתלמיד חכם אתה. אל יחזור הבן בשלום

לקראתו בן תלמיון. רצונכם אבוא עמכם. בכה ר' שמע' וא'. שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלשה פעמי'. אני 
ולא פעם אחת. יבוא הנס מכל מקום. קדים הוא על בברתיה דקיסר. כי מטא התם אמרו. בן תלמיון צא. בן תלמיון 

מה דאית לכון. ועול לבי גזא שקול כל מה דאית לכון. עול אשכח  צא. כיון דקרו ליה נפק. אזל א' להון. שאול כל
 ההיא איגרתה שקלוה וקרעוה.

 
 113ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת נדה דף כ עמוד ב[   208]

איפרה הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה דמא לקמיה דרבא. הוה יתיב רב עובדיה קמיה אורחי' א'ל האי דם 
הוא בתר דנפקא אמרה ליה לברה קא חזית כמה חכימי יהודאי א' לה דיל' כסומה בארובא הדר שדרה לי חימוד 

שיתין מיני דמא אמרינהו כולהו וההוא בתראה דם כינים הוה ולא הוה קא ידע ליה איסתייע מילת' שלח לה 
  .סריקותא מקטלה כינים אמרה יהודאי בתווני דליבא יתביתו
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 113ותיקן על פי כתב יד          מסכת נדה דף מה עמוד אתלמוד בבלי [   173]
תנו רבנן מעשה ביסטני בתו של אסוירוס בן אנטונינוס שבאת לפני ר' אמרה לו אשה בכמה ניסית א' לה בת שלש 

שנים ויום אח' בכמה מתעברת א' לה בת שלש עשרה שנה אמר' לו ר' אני ניסיתי בשש וילדתי בשבע אוי לשלש 
 .ים בית אבאשנים שאבדת

 
 2677אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נא עמוד ב[   279]

 כתבי יד אחרים ברורים יותרהערות נוסח: 
אמ' אביי וכולן אלכסנדריים מוקרין הדגן מאי טע' אי ענוש דכת' לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם כי אתא 

י מרחק מק' הארץ כאש' ידאה הנשר וג' אמ' כדו ההוא גברא דבעי מיתא אשכחינהו דקא מרי ישא יי'י עליך גו
 .ספינתיה בעשרה יומי ואתאי בחמשה יומי

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   4]

 בראשית רבה פרשה יז פיסקה זמקבילות: 
גנאבא הוא דכתי' ויפל יי'י אלהים תרדמה על האדם אמרא ליה ברתיה שבקיה  אמ' ליה קיסר לרבן גמליאל אלהיכו

דאנא מהדרנא ליה אמרא ליה תנו לו דוכוס אחד אמר לה למא ליך אמרא ליה לסטים באו עלינו ונטלו ממנו קיתון 
ן שנטלו ממנו שלחרס והניחו לנו קיתון שלזהב אמ' לה ולואי שיבואו עלינו בכל יום אמרא ליה לא יפה לאדם הראשו

צלע אחת ונתנו לו שפחה כמותי לשמשו אמ' ליה הכי קא אמינא לשקלה בהדיא בפרהסיא קמיה אמרא ליה אם כן 
מאיסה באפיה אמרא להון הבו לי אומצא דבסרא ואותיבתה בביחשה אמרא להו אכולו אמרו לה מאיס לן אמרא 

 .הכי אדם הראשון אי הוה שקיל לה בהדיא הוא מאיסה ליה
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   92]

אמר ליה קיסר לרבן גמליאל ידענא אלהיכו היכא ניהו נגיד ואיתנח אמר ליה אמאי מיתנחת אמ' ליה בן יש לי בכרכי 
כא ניהו אמ' ליה דאיכא בארעא לא ידעת הים ויש לי געגועין עליו בעינא דמחוית ליה ניה לי אמ' ליה מי ידענא הי

 .דאיכא ברקיעא ידעת
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   93]

 בשאר כתבי היד הקיסר פותח בציטוט הפסוק "מונה מספר לכוכבים"הערות נוסח: 
כוכבי דרקיעא איתי ארבאלא ומלייה חבושי וקא מהדר להו אמ' ליה  אמ' ליה קיסר לרבן גמליאל ידענא אנא למימני

מנינהו אמ' ליה אוקימנהו דאימני אמ' ליה רקיעא נמי הכי הדרא איכא דאמרי הכי אמ' ליה מני לי כוכבי אמ' ליה 
יכא אימא לי ככיך ושניך כמה האוו שדא ידיה לפומיה וקא מני להו אמ' ליה מאי דאיכא בפומך לא ידעת מאי דא

 .ברקיעא ידעת
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   94]

אמר ליה קיסר לרבן גמליאל מי שברא הרים לא ברא רוח ומי שברא רוח לא ברא הרים דכתי' כי הנה יוצר הרים 
י שברא זה לא ברא זה ומי שברא זה לא ברא זה טפח וברא רוח אלא מעתה גבי אדם דכת' ויברא וייצר הכי נמי מ

על טפח יש בו באדם ושני נקבים יש בו באדם מי שברא זה לא ברא זה ומי שברא זה לא ברא זה דכת' הנוטע אזן 
 .הלא ישמע אם יוצר עין הלא יביט מי שברא אזן לא ברא עין אמ' ליה אין ושעת מיתה כולם ניפוסו

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          סנהדרין דף לט עמוד אתלמוד בבלי מסכת [   95]

אמר ליה ההוא אמגושא לאמימר מפלגך לעילאי דהו רמיז מפלגך לתתאי דאהו רמיז אמ' ליה היכי שביק ליה אהו 
 .רמיז להו רמיז לעבורי מיא בארעיה

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג תב יד על פי כ         תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   96]

אמר ליה קיסר לר' תנחומא תא ליהוי כולן עמא חד אמ' ליה לחיי מיהו אנן דמהלינן לא אפשר לן דליהוי כותיכו 
מהילו אתו והוו כותן אמ' ליה מימר שפיר קא אמרת אלא כל דזאכי אמלכא לישדייה לבבר שדיוה לבבר לא אכליה 

 .אכיל ליה משום דלא כפין הוא שדייוה לדידיה אכליה אמ' ליה ההוא מינא האי דלא קא
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 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לט עמוד א[   97]
 שינוי במיקום הסיפור בסוגיה בהשוואה לכתבי היד האחריםהערות נוסח: 

ה כמה שכינה הואי אזל קרייה לשמאעיה אמ' ליה אמ' ליה קיסר לרבן גמליאל אמריתו כל בי עשרא שריא שכינ
אמאי תיעול שמשא לגו ביתא אמ' ליה קיסר שמשא דכולי עלמא נייחה אמ' ליה השתא ומה שמשא דהוא חד 

 .מאלף אלפי אלפין וריבי רבי ריבוון כך שכינה דקודשא דקב'ה על אחת כמה וכמה
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד         תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מו עמוד ב[   91]

 .אמר ליה שבור מלכא לרב חמא קבורא מדאוריתא מנא לכו אשתיק לא אמר ליה ולא מידי
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף סד עמוד א[   333]

 למי מסכת סנהדרין פרק י דף כח טור ד /ה"בספרי במדבר פרשת בלק פיסקה קלא, תלמוד ירושמקבילות: 
תנו רבנן מעשה בסיבטא מאילים שהשכיר חמורו לגויה אחת כיון שהגיע' לפעור אמר' לו המתן לה עד שתכנס 

ותצא לאחר שיצאת אמ' לה אף את המתיני לי עד שאכנס ואצא אמרה לו ולאו יהודי אתה אמ' לה ומה איכפת ליך 
 .ו והיו כומרין מקלסין ואומרין מעולם לא היה אדם שעבדו לזה בכךנכנס פער פניו וקינח בחוטמ

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ עמוד ב[   1]

שאלו רומיים את ר' יהושע בן חנינה מניין שהקב'ה מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות אמ' להם תרויהו מהאיי 
ויאמ' יי'י אל מש' הנך שכב עם אבתיך וקם ודלמא וקם העם הזה וזנה אמ' להו נקוטו מיהא פלגא בידיכו קרא דכת' 

 .דיודע מה שעתיד להיות
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ עמוד ב[   98]

יציצו מעיר כעשב הארץ אלא מיהו כשהן עומדין הן שאלה קלפטרא מלכתא את ר' מאיר ידענא דחיון שכבי דכת' ו
עומדין ערומים או בלבושיהן הן עומדין אמ' לה קל וחומר מחיטה ומה חיטה שנקברת ערומה יוצאה בכמ' לבושין 

 .צדיקים שנקברין בלבושיהן על אחת כמה וכמה אמר ליה
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג  על פי כתב יד         תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צ עמוד ב[   99]

אמר ליה קיסר לרבן גמליאל אמריתו דחיו שכבי הא הוו להו עפרא ועפרא מי קא חיי אמרא ליה ברתיה שבקן 
דאהדר ליה אמרה ליה שני יוצרים יש בעירינו אחד צר מן המים ואחד צר מן הטיט איזה מהן משובח אמ' לה זה 

 .יט לא כל שכןשצר מן המים אמרא ליה אם מן המים צר מן הט
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צא עמוד ב[   52]

אמר ליה אנטנינוס לרבי מפני מה חמה יוצאה ממזרח ושוקעת במערב אמ' ליה אי הות נפקא אפכא נמי הכי הוה 
ליה כדי ליתן שלום לקונה כדכתי' וצבא השמים אמרת לי אמ' ליה הכי קא אמינא לך מפני מה שוקעת במערב אמ' 

 .לך משתחוים ותיתי עד פלגא דרקיעא ותתן שלמא ותיעול משום פועלים ומשום עוברי דרכים
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צח עמוד א[   207]

רא אתי נשדר ליה אנא סוסיא בהרג דידי אמ' ליה מי אית לך אמ' ליה שבור מלכא לשמואל אמריתו משיח על חמא
 .כאר הזר גוונין

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף טז עמוד ב[   237]

 תוספתא מסכת חולין פרק ב הלכה כד, קהלת רבה פרשה א פסוק ח פיסקה גמקבילות: 
עלוהו לגרדום לידון אמ' לו אותו הגמון זקן שכמותך יעסוק בדברים בטלים תנו רבנן כשנתפש ר' אליעזר למינות ה

הללו אמ' לו ר' אליעזר לאותו הגמון נאמן עלי הדיין כסבור אותו הגמון עליו הוא אומ' והוא לא אמ' אלא כנגד אביו 
 .שבשמים אמ' לו האמנתני דימוס פטור אתה

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף י עמוד א[   46]

דאמ' ליה אנטונינוס לר' בעינא דימלוך אסוירו' בני תחותאי ותתעביד טבריה קלניא חדא עבדי תרתי לא עבדי איתי 
גברא ארכביה אחבריה ויהב ליה יונה לעילאה ואמ' ליה לתחתאה אימא לי' לעילא' אפרחה אמ' ש'מ הכי קאמ' לי 

 .רי ימלוך תחותאי ואי' ליה לאסוירוס דתיעביד טבריה קלניאאת בעי מיניהו דאסוירוס ב
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 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף י עמוד ב[   55]
הויא ליה ההיא נקירת' דהוה אתי בה מביתיה לבי ר' דמשמע ליה כל יומא הוה מיתי תרי עבדי בהדיה חד קטיל 

בבא דביתיה ואמ' ליה בעידנא דאתינא לא נשכח איניש בהדך יומא חד אשכחיה לר' אבבא דבי ר' וחד קטיל ליה א
חנינה בר חמא אמ' ליה לאו אמינא לך לא נשכח איניש בהדך אמ' ליה לית דין ילוד אש' אמ' ליה אם כן הוא אימא 

כי ליעביד איזיל ואי' ליה דליזיל וליקרי לההוא עבדא דגני אבבא אזל ר' חנינה בר חמא אשכחיה דקטיל ושדי אמ' הי
ליה למלכא דקטיל אין משיבין על הקלקלה אשבקיה ואיזיל השתא קא מזלזלנא במלכותא בעא רחמי עליה ואחייה 

 .ושדריה אמ' ידענא דאפי' זוטרי דאית בכו מחיו מיתי נינהו מיהו בעידנא דאתינא לא נשכח איניש בהדך
 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף י עמוד ב[   236]

 "שקל סכינא"  נוסף בצד הגיליון, קיים בחלק מכ"י ובחלק לאהערות נוסח: 
קטיעא בר שלום מאי היא דההוא קיסר דהוה סאני להו ליהודאי אמ' להו לחשיבי דמלכותיה מי שעלתה לו טמי 

ליה איהו חדא דלא מצית מכלית להו לכולהו ברגלו יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער אמרו ליה יקטענה ויחיה אמ' 
דכתי' כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם מאי קאמ' אילימא דבדרתינון בארבע רוחי עלמא האי כארבע 

בארבע מיבעי ליה אלא הכי קאמ' כשם שאי איפשר לעולם בלא רוחות כך אי איפשר לעולם בלא ישראל ועוד קרו 
א אמרת מיהו כל דזכי מלכ' שאדו ליה לקמוניא חלולא כדנקיטי ליה ואזלי לך מלכת' קטיעתא אמ' מימר שפיר ק

אמרה ליה ההיא מטרוניתא ווי לה לאילפא דאזלא בלא מכסא ]שקל סכינא וקטעה לעורליתה ואכא דאמרי[ נפל על 
ריו רישא דערלתיה וקטעה בשיניה אמ' יהבית מכסאי חלפית ועברית כי קא שדו ליה אמ' נכסאי לר' עקיבא וחבי

נפק ר' עקיבא ודרש והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו יצתה בת קול ואמרה קטיעא בר שלום מזומן 
 .לחיי העול' הבא בכה ר' ואמ' יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יא עמוד א[   235]

 ה' ישמור צאתך ובואך -פסוק אסמכתא שונה בשאר כ"י הערות נוסח: 
אנקלוס בר קלוניקוס איגייר שדר קיסר גונדא דרומאי אבתריה משכינהו בקראי ואיגיו' הדר שדר גונדא אחריתי 
י אבתריה אמ' להו לא תימרו ליה מידי כדנקטי ליה ואזלי אמ' להו אמינא לכו מילתא בעלמא נפרא נקיט נורא קמ

אפיפיורא אפיפיורא נקיט נורא קמי דוכסא ודוכסא להגמונא והגמונא לקומא וקומא מי נקיט קמי איניש אמרו לי' לא 
אמ' להו ובהק'ב'ה' כתי' ויי הולך לפניהם יומם בעמו' ענן וגו' איגיור כולהו הדר שדר גונדא אחרינא אבתריה אמ' 

זוזתא דמנחא אפיתחא אותיב ידי' עילוה אמ' להו מאי האי להו לא תשתעו בהדיה כלל כי נקיטי ליה ואזלי חזא מ
אמרו ליה אימא את אמ' להו מנהגו של עולם מלך יושב מבפני' ועבדיו משמרין אותו מבחוץ והק'ב'ה' משמר את 

 .ישראל מבחוץ והן מבפני' שנ' יי שומרך יי צלך על יד ימינך איגיור
 
 1337פריז על פי כתב יד          ד בתלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמו[   239]

איתיוה לר' אלעזר בן פרטא אמרו ליה מאי טעמא תנית ומאי טעמ' גנבת אמ' להו אי סיפא לא ספרא ואי ספרא לא 
סיפא ומדהא לא איתה הא נמי לא איתה ומה טעם קארו לך ר' אמ' להן רבן של טרסיים אני  איתו ליה תרי קיבורי 

תיא והי דערבא איתרחיש ליה ניסא אתאי זיבורתא איתיב על דשתיא ואת' זיבורא ואיתיב אמרו ליה אימא לן הי דש
על דערבא אמ' להו הא שתיא והא ערבא מה טעם לא אתית לבי אבידן אמ' להן זקן אני ומתירא אני שמא תרמסוני 

סבא ומאי טעמ'  ברגליכם אמרו ליה ועד האידנא כמה סבי אירמוס איתרחיש ליה ניסא וההוא יומא אירמוס חד
שבקת עבדך לחירו אמ' להו לא היו דברים מעולם קם חד מיני' לאסהודי בי' אתא אליהו אידמי ליה כחד מן חשיבי 
דמלכותא ואמ' להו מדאיתרחיש ליה ניסא בכול' בהאי נמי איתרחיש ליה ניסא וההוא גברא דקא מחוי בבישותיה 

 .י שדרוה בידיה אתא אליהו פתקי' בארב' מאה פרסילא אשגח קם לאסהודי ביה הוה כתיבא איגרתא לרומ
 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יז עמוד ב[   240]

אתיוה לר' חנניה בן תרדיון אמרו ליה מאי טעמא קא עסקת בתור' אמ' להו כאשר צוני יי אלהי מיד גזרו עליו 
 .שב בקובה של זונות עליו לשריפה שהיה הוגה את השם באותיותיולשריפה ועל אשתו להריגה ועל בתו לי

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד א[   241]

 ספרי דברים פרשת האזינו פיסקה שזמקבילות: 
י העולם הבא אמ' לו אמ' לו קלסטנר ר' אם אני מרבה בשלהבת ואטול ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחי

הן אמ' לו השבע לי נשבע לו מיד הרבה עליו בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו  ויצתה נשמתו אף הוא קפץ 
לתוך האור ונשרף יצתה בת קול ואמרה ר' חנניה בן תרדיון וקלסטנר מזומנין לחיי העולם הבא בכה ר' ואמ' יש 

 .ה שניםשקונה עולמו בשעה אחת ויש שקונ' עולמו בכמ
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 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף יח עמוד א[   242]
אזל גבי שומר דידה אמ' ליה הבה ניהלי אמ' ליה מסתפינא ממלכותא אמ' לי' שקול תרקבא דדינרי פלגא ליהוי לך 

יתצלת ומי יימר הוה איכא הנהו ובפלגא פלח וכי שלמי מאי אעביד אימא אלהא דמאיר ענני אלהא דמאיר ענני ומ
כלבי דהוו אכלי אינשי שקל קלא פתק בהו אתו עליה למיכליה אמ' אלהא דמאי' ענני אלהא דמאיר ענני שבקוה 

 .יהבה ניהליה
 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כד עמוד א[   243]

עמוד א, תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א דף טו טור ג /ה"א, תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא מקבילות: 
 תלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א דף סא טור ב /ה"ז

לשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה תמימה בעדרו ונכנסו חכמי ישר' אצלו אמ' להם יודע אני בכם שאם אני מבקש 
 .אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי אלא איני מבקש מכם אלא

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כה עמוד ב[   246]

ומעשה בתלמידי ר' עקי' שהיו הולכים לכזיב ופגעו בהן לסטים אמרו להם להיכן אתם הולכין אמרו להן לעכו כיון 
לה' תלמידי ר' עקיבא אמרו להם אשרי ר'עקיבא ואשרי  שהגיעו לכזיב פירשו אמרו להם תלמידי מי אתם אמרו

 .תלמידיו שלא פגע בהם אדם רע מעולם
 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כה עמוד ב[   247]

א רב מנשי הוה אזיל לבי תורתא פגעו ביה גנבי אמרו ליה להיכא אזלת אמ' להו לפומבדיתא כי מטא לבי תורת
פירש אמרו ליה תלמידא דיהודה רמאה את אמ' להו ידעיתו ליה ליהוו הנך אינשי בשמתיה אזול עבוד גנובתא 

עשרין ותרתין שנין ולא אצלחו כולהו אתו ושארו שמתיהו הוה בהו  חד גירדנא לא אתא למישרא שמתיה  אכליה 
 .אריא

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כח עמוד א[   122]

תלמוד בבלי מסכת יומא דף פד עמוד א, תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק יד דף יד טור ד /ה"ד, תלמוד מקבילות: 
 ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ב דף מ טור ד /ה"ב

ליה  ת'ש דר' יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדא ליה חמשא ומעלי אמ' לה בשבתא מאי אמרה
לא צריכת ואי מצטריכנא מאי אמרה ליה אשתבע לי דלא מגלית אשתבע לה לאלהי ישראל לא מגלינא גליא לי' 
למחר דרשה בפירקא והא אישתבע לה הכי קאמ' לה לאלהי ישראל לא מגלינא לי' הא לעמיה מגלינא והאיכא 

 .חילול השם דגלי לה מעיקרא
 
 1337פריז על פי כתב יד          ח עמוד אתלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ[   220]

אמ' אביי אנא עבדי כל הני ולא איתסאי עד דאמ' לי ההוא טייעא אייתי קשייתא דזיתא דלא עיילתולתא וקלי להו 
 .אמרה חדתא ודביק עבדי הכי ואיתסאי

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד א[   234]

רב פפא אנא עבדי כל הני ולא איתסאי עד דאמ' ליה ההוא טייעא איתי כוזא חדתא ומלייה מיא ואותביה תותי  אמ'
 .כוכבי לצפרא שדי ביה תרוודא דדובשא עבדית הכי ואיתסאי

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד א[   248]

גוי בשוקי דנהרדעא אמ' ליה חנא חנא יאי קועך לגזיזה אמ' תיתי לי דעברי אדר' רב חנא בר ביזנא הוה מסתפר מ
 .מאיר

 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ל עמוד א[   224]

שמואל ואבלט הוו יתבי איתו לקמי' חמרא מבשלא משכיה אבלט לידיה אמ' ליה  שמואל הרי אמרו יין מבושל אין 
 .ו משום יין נסךב
 
 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מג עמוד א[   251]

 תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ד דף מד טור א /ה"דמקבילות: 
אמ' רבה בר בר חנה אמ' ר' יהושע בן לוי פעם אחת הייתי מהלך אחר ר' אלעז' הקפר בר' בדרך ומצא טבעת 

 .צורת דרקון ומצא גוי קטן ולא אמ' לו כלו' ומצא גוי גדול ואמ' לו בטלה ולא ביטלה סטרו וביטלהועליה 
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 1337פריז על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נד עמוד ב[   15]

 אמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק ה, תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף נה עמוד  מקבילות: 
שאל פוליפוס אחד את רבן גמליאל כתוב בתורה כי יי'י אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא מפני מה מתקנא בעובדיה 
ואינו מתקנא בה אמ' לו אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו בן ואותו הבן היה מגדל כלב 

ך על מי כועס על הבן או על הכלב אמ' והעלה לו שם על שם אביו כשהוא נשבע נשבע בחיי כלב אבא כששמע המל
לו על הבן אמ' לו כלב אתה קורא אותה והלא יש בה ממש אמ' לו ומה ראית אמ' לו פעם אחת נפלה דליקה בעירנו 

ונשרפה כל העיר כולה ואותה ע'ז לא נשרפה אמ' לו אמשול לך משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שסרחה 
החיים או עם המתים אמ' לו עם החיים הוא עושה מלחמה אמ' לו כלב אתה  עליו מדינה עם מי עושה מלחמה עם

קורא אותה מת אתה קורא אותה אם כן יאבדנה מן העולם אמ' לו אם לדבר שאין העולם צריך לו היו עובדין היה 
א עולם מבטלה הרי הן עובדין לחמה וללבנה לכוכבים ולמזלות לאפיקים ולגיאיות יאבד את עולמו מפני השוטים אל

כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין וכן הוא אומ' אסוף אסף כל מעל פני האדמה נאם יי'י וכתי' אסף 
עוף השמים ודגי הים והמכשלות את הרשעי' וכי מפני שרשעים נכשלין בהן יאבדם מן העולם והלא לאדם הן 

 .עובדין שנ' והכרתי את האדם וגו'
 
 1337פריז על פי כתב יד          מסכת עבודה זרה דף נז עמוד בתלמוד בבלי [   253]

ההוא עובדא דהוה במחוזא עאל ההוא גוי לחנותא דישראל אמ' להו אית לכו חמרא לזבוני אמ' ליה לא הוה בדוולא 
 .שדא ביה ידיה ושכשך ביה ואמ' האי לאו חמרא הוא שקליה מריה בריתחא ושדייה לדנא

 
 1337פריז על פי כתב יד          סכת עבודה זרה דף נח עמוד אתלמוד בבלי מ[   399]

ר' יוחנן בן ארזא ור' יוסי בר' נהוראי הוו יתבי וקא שתו חמרא. אתא ההוא גברא. אמרו ליה. תיב ואשקיין. לבתר 
 דרמא לכסא איגלאי מילת' דגוי  הוה. חד אסר אפי' בהנאה וחד שארי אפי' בשתייה.

 
 1337פריז על פי כתב יד          סכת עבודה זרה דף סה עמוד אתלמוד בבלי מ[   254]

רבא אמטי לי' קרבנא לבר ששק ביום אידו אמ' ידענא בי' דלא פלח לע"ז אזל אשכחיה דיתי' עד צואריה בי ורדי 
אמ' ליה וקיימן זונות ערומות קמי' אמ' לי' אית לכו כי האי לעלמא דאתי אמ' לי' טפי מהאי ומהאי אמ' ליה ומאי היא 
אתון אית עליכו אימתא דמלכותא אנן מ' ליה אנא מיהא מאי אימתא דמלכו' אית לי עלאי אדהכי והכי אתא 

פרסתקא דמלכא אמ' לי' קום דבעי לך מלכ' אמ' ליה עינא דחזיא לכו בבישותא ליפקע אמ' לי' רבא אמן פקע עיניה 
 .דבר ששק

 
 1337פריז על פי כתב יד          ב תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עו עמוד[   255]

מר יהודה ובאטי בר טובי הוו יתבי קמיה דשבור מלכא איתיו לקמי' אתרוגא פסק ואכל ופסק ויהב ליה לבאטי בר 
טובי דעצה עשר זמנין בארעא ופסק ויהב ליה למר יהודה אמ' ליה באטי אטו ההוא גברא לאו יהודאה הוא אמ' ליה 

 .קים לי בגויה איכא דאמרי הכי אמ' ליה אידכר מאי דעבדת באורתאמר קים לי בגויה ומר לא 
 
 109ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עירובין דף כא עמוד ב[   259]

תנו רבנן מעשה בר' עקיבה שהיה חבוש בבית האיסורין והיה יהושע הגרסי משרתו בכל יום ויום היה מכניס לו מים 
שומר בית האיסורין אמ' לו היום מימיך מרובין שמא לחתור בית האיסורין אתה צריך שפך במדה פעם אחת מצאו 

חציין והניח חציין כיון שהגיע אצל ר' עקיבה אמ' לו יהושע אי אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך סח לו כל 
לו ומה אעשה שחייבין עליהן מיתה  המאורע אמ' לו תן מים ליטול ידיי אמ' לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין אמ'

מוטב שאמות מיתת עצמי ואל אעבור על דברי חביריי אמרו לא טעם כלום עד שהביאו לו מים ונטל ידיו וכששמעו 
חכמ' אמר?י? ומה בזקנותו כך בילדותו על אחת כמה וכמה ומה בבית האיסורין כך שלא בבית האיסורין על אחת 

 .כמה וכמה
 
 109ותיקן על פי כתב יד          מסכת עירובין דף סג עמוד ב תלמוד בבלי[   260]

 .ההוא מבואה דהוה דייר ביה והמן בר יסתק אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אגר להו
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 109ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עירובין דף סד עמוד ב[   261]
ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק א דף מ טור א /ה"ט, תוספתא מסכת פסחים פרק ב הלכה ט, תלמוד מקבילות: 

 ויקרא רבה פרשה לז פיסקה ג
והתניא מעשה ברבן גמליאל שהיה מהלך מעכו לכזיב והיה ר' אילעא מחמר אחריו וראה גלוסקין בדרך אמ' לו 

' לו מהיכן אתה אילעאי טול גלוסקין הללו וראה גוי אחד ואמ' לו מאבגאי קח גלוסקין הללו ניטפל לו ר' אילעאי אמ
 .מעיירות של בורגנין אני ומה שמך מאבגאי שמי כלום מכירך רבן גמליאל מעולם אמ' לו לאו

 
 109ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עירובין דף פ עמוד א[   265]

ר' זירא אמרו ליה ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דר' זירא אמרו ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתו לקמיה ד
מהו למיגר מדביתהו אמ' להו הכי אמ' ר' שמעון בן לקיש משמיה דגברא רבה ומנו ר' חנינא אשתו של אדם 

 .מערבת שלא מדעתו
 
 109ותיקן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת עירובין דף פ עמוד א[   266]

ליה אוגר לן רשותך לא אוגר להו אתו לקמיה דר' ההוא טורזינא דהוה בשיבבותיה דר' יהוד' בר הושעיא אמרו 
יהוד' בר הושעיא אמרו ליה מהו למיגר מדביתהו לא הוה בידיה אתו לקמיה דרב מתנה לא הוה בידיה אתו לקמיה 

 .דרב יהוד' אמ' להו הכי אמ' שמואל אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו
 
 לונצר-ששוןפי כתב יד  על         תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ג עמוד ב[   271]

 וריאציות קלות בין כתבי היד השוניםהערות נוסח: 
ההוא גוי דהוה סליק ואכיל פסח בירושלם ואתא לקמיה דר' יהוד' בן בתירא אמ' כתי' כל ערל לא יאכל בו וכתי' כל 

ספו לך אמ' ליה לא  בן נכר לא יאכל בו ואנא הא קא אכילנא שופרי שופרי אמ' ליה ר' יהוד' בן בתיר' מאליה מי קא
א"ל זיל אימ' להו ספו לי מאליה כי סליק אמ' להו ספו לי באליה אמרו ליה אליה לגבוה סלקא אמ' להו אנא לא 
ידענא ר' יהוד' בן בתיר' הוא דאמ' לי אמרו מה דקמיה בדקו אחריו ומצאו שהוא גוי וקט.. שלחו ליה לר' יהודה 

 .יבין ומצודתך פרוסה בירושליםשלם עלך ר' יהודה בן בתירא דאת הוא בנצ
 
 271אנלאו על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קי עמוד ב[   232]

דההוא גברא דגרשה לדביתהו ואזל אינסיב לחניא כל יומא הוה אזיל שתי התם חמרא הות קא עבדא ליה כשפים 
חד אישתי טובא לא הוה ידע עד שת סר הוה לא הוה קא מהניה ביה משום דהוה קא מיזדהר בנפשיה אזוי יומא 

ציל אזדהר בנפשיך מכאן ואילך לא הוה ציל לאזדהורי בנפשיה אפקתיה בזוי כי שקיל ואזי גס ביה הוה טיא אמר 
 .להו גברא קטילא דאזיל אזל חבקיה לדיקלא צוא דיקלא ופקע שידא

 
 111ותיקן כתב יד על פי          תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לט עמוד ב[   322]

בחלק מדפוסים ראשונים נוסף לאחר "ההוא מטרוניתא": "אמר מילתא ומלי נפשיה שיחנא וכיבה הערות נוסח: 
 עבדה היא מילתא ואיתסי"

 .כי הא דר' חנינא בר פפי תבעיה ההוא מטרוניתא ערק טשא בי בני
 
 111ותיקן יד על פי כתב          תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מ עמוד א[   115]

רב כהנא הוה מזבין דיקולי תבעיה ההיא מטרונית' א'ל איקשט נפשאי סליק ונפיל מאיגרא לארעא אתא אליהו 
 .קיבליה א'ל אטרחתן ארבע מאה פרסי א'ל מאן גרם לי לאו עניותא יהב ליה ..פא דדינרי

 
 140ינכן מעל פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד ב[   233]

לא הוו ידעי רבנן מאי השלך על יי יהבך אמ' רבה בר בר חנה זימנא חדא הוה אזילנא בהדי ההוא טייעא והוה קא 
 .דרינא כסתא אמ' ליה שקול יהביך ושדי אגמלא

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א[   19]

 ו כל התורה כולה"בכ"י אחרים נוסף "זהערות נוסח: 
ושוב מעשה בגוי אחד שבא לפני שמאי אמ' לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת 

 .דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמ' ליה דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך פירושא זיל גמור
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 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף לא עמוד א[   20]
בכ"י טורונטו נוסף "היו לו שני בנים לאחד קרא הילל ולאחד קרא גמליאל והיו קורין אותן גירי הילל", הערות נוסח: 

וכשבא לפני שמאי בפעם השנייה נוסף "הטעיתה בי אמ' אתה הוא שהטעית בעצמך וכי לא היה להם ליש' להעמיד 
 כהן גדול אלא אתה"

מעשה בגוי אחד שהיה עובר אחרי בית הכנסת והיה סופר שהיה מקרא לתינוקות ואלה הבגדים אשר יעשו ושוב 
חשן ואפוד ומעיל וכתנת בא לפני הסופר אמ' לו פרשהו לי פירשו לו אמ' לו הללו למי אמ' לו לכהן גדול אמ' אותו גוי 

גיירני על מנת שתשימני כהן גדול דחפו באמת בעצמו אלך ואתגייר כדי שישימוני כהן גדול בא לפני שמאי אמ' לו 
הבנין שבידו אמ' אלך לפני הלל בא לפני הלל גייריה אמ' לו כלום מעמידין לפני המלך אלא מי שיודע כל טכסיסי 

מלכות לך למוד כל טכסיסי מלכות הלך וקרב כיון שהגיע והזר הקרב יומת אמ' ליה מקרא זה על מי נאמר אמ' לו 
ישראל נשא אותו הגר קל וחומר בעצמו ואמ' מה ישראל שנקראו בנים שקרא להם בני בכורי  אפי' על דוד מלך

ישראל כך ומתוך אהבתו שאהבתן כתוב בהן והזר הקרב יומת גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה 
בא לפני הלל ואמ' לו  בא לפני שמאי אמ' לו שמאי כלום ראוי אני להיות כהן גדול והלא כבר נאמר והזר הקרב יומת

ענוותן ינוחו לך ברכות על ראשך שהקרבתני תחת כנפי השכינה לימים נזדווגו שלשתן במקום אחד אמרו קפדנותו 
 .של שמאי בקשה לטרדנו מן העולם וענוותנותו של הלל קרבתנו לתחת כנפי השכינה

 
 366קספורד אועל פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף מט עמוד א[   268]

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף קל עמוד אמקבילות: 
פעם אחת גזרה מלכות יון הרשעה שמד על ישראל שכל המניח תפי'לין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניח תפי'לין 
ויוצא לשוק ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו אמ' לו מה בידך אמ' 

 .כנפי יונה פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה לפיכך היו קורין אותו אלישע בעל כנפים לו
 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף פא עמוד ב[   120]

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קה עמוד במקבילות: 
 בכ"י ותיקן אין רבה בר רב הונאהערות נוסח: 

בר רב הונא הוו קא אזלי בארבא אמרה להו ההיא מטרוניתא אותבן בהדייכו לא אותבוהא אמרה דרב חסדא ורבה 
דלא קא מקנחיתו לכו  מילתא אסרתה לההיא ארבא אמרי אינהו מילתא ושריוהא אמרה להו מאי איעביד לכו
 .בחספא ולא קטיל לכו כינא אמנא ולא שליפיתו ירקא מכישא דאסר גינאה ואכליתו ליה

 
 366אוקספורד על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף קטז עמוד א  [ 269]

אמרו ליה לרב מאי טעמא לא אתי מר לבי אבידן אמ' להו דיקלא פלוניא איכא באורחא וקשי ליה ליעקרוה אמ' להו 
 .דכותיה נמי קשו להו

 
 366קספורד אועל פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכט עמוד א[   222]

אבלט אשכחיה לשמואל דגאני בשימשא אמ' ליה חכימא דיהודאי בישא מי הוי טבא אמ' ליה יומא דהקזה הוא ולא 
 .היא איכא יומא דמעליה ביה שימשא בכולה שתא יומא דנפלה ביה תקופת טבת וסבר לא איגליה ליה

 
 366אוקספורד ד על פי כתב י         תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנו עמוד ב[   206]

ומדשמואל נמי אין מזל לישראל. דשמואל ואבלט כי הוו יתבי ואזלי הנך אינשי לאגמא א'ל אבלט לשמואל. האי 
גברא אזיל ולא אתי וטריק ליה חיויא ומאית. א'ל שמואל. אי בר ישראל הוא אזיל ואתי. אדיתבי קא עסקי ביה אזיל 

א דפסיק ושארי בתרתי גובי. א'ל שמואל. מה עבדת. א'ל. כל יומא ואתא. קם אבלט שדייה לטוניה. אשכח ביה חיוי
הוינא מרמינן ריפתא בהדי הדדי  ואכלינן. והאידנא הוה איכא חד גבן דלא הוה ליה ריפתא בהדיה והוה מכסיף.  

אמינא לחבראי. אנא קאימנא ומרמינא ליה ריפתא. כי מטאי לגביה שוי נפשאי כמאן דשקלי מיניה כי היכי דלא 
ליכסיף. א'ל. מצוה קא עבדת ואתצלת. נפק שמואל לבי מדרשא ודרש. "וצדקה תציל ממות". ולא ממיתה משונ' 

 אלא אפי' ממית' עצמה.
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 II-I-7פירנצה על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תמיד דף לא עמוד ב[   186]

ן שמים לארץ רחוק או ממזרח למערב רחוק. עשרה דברים שלח  אלכסדרוס מוקדון >...< את זקני הנגב. א' להן. מ
אמרו לו. ממזרח למערב מרוחק. תדע שהרי חמה במזרח הכל מסתכלין בו באמצע רקיע אין הכל מסתכלין בו. 

וחכמ' או'. זה וזה שוין כאחת. שנ' "כגבוה שמים על הארץ גבר חסדו על יריאיו" וכת' "וכרחוק מזרח ממערב 
ד מינייהו נפיש נכתוב תרויהו בההוא דנפיש. אלא מאי טע' חמה באמצע רקיע אין הרחיק ממנו את פשעינו". ואי ח

הכל מסתכלין בו. >...< משום דקאי להידיא ולא כסי ליה מידי. א'ל. שמים נבראו תחילה או הארץ. אמרו לו. שמים 
ליה. מילא דא לית ליה נבראו תחילה. שנ' "בראש' בר' אלק'י' א' הש'" גו'. א'ל. אור נברא תחילה או חושך. אמרו 

פתרי. ולימ' ליה. חשך נברא תחילה. דכת' "והארץ היתה תוה' ובו' וחש' ע' פ' ת'" והדר "ויאמ' אלק'י' יהי אור". 
סברי דיל' אתי לשיולי מה למעלה מה למטה מה לפנים מה לאחור. אי הכי שמים נמי לא נימרו ליה. דיל' אתי 

אחור. מעיקרא סברי אקראי בעלמא הוא דקא משייל. כיון דחזו דהדר לשיולי מה למעל' מה למט' מה לפ' מה ל
משייל סברי לא נימא ליה דיל' אתי לשיולי מה למע' מה למט' מה לפ' מה לא'. א' להון. אידין מיתקרי חכם. אמרו 

שיר. אמרו לו. לו. הרואה את הנולד. א' להן. אידין מיתקרי גיבור. אמרו לו. הכובש את יצרו. א' להן. אידין מיתקרי ע
המשמח בחלקו. א' להן. מה יעשה אדם ויחיה. אמרו. ימית את עצמו. מה יעשה אדם וימות. יחיה את עצמו. א' 

להן. מה יעשה אדם ויתקבל על הבריות. אמרו לו. ישנא מלכות ושלטון. א' להו. דידי עדיפא מידידכו. ירחם מלכות 
יאי למידר או ביבשתא. אמרו לו. ביבשתא. תדע דהא כל נחתי ימא ושלטן ויעבד טיבו עם בני אינשא. א' להו. בימא 

לא מייתבא דעתייהו עד דסלקן ליבישתא. א' להו. אידי מינייכו טפי חמם. אמרו לו. כולנא כחדא שווינא. דהא כל 
מילא דאמרת לן כחדא פתרנא לך. א' להו. מה דין איתריסתון לקבלן. אמרו ליה. שטנא נצח. א' להון. הא אנא 

קטילנא לכון בגזירת מלכין. אמרו ליה. שולטן ביד מלכו ולא יאי למלכו כדב. מיד אלביש יתהון לבושין דארגוון ושוי 
מניכא מניכא דדהבא על צוואריהון. א' להון. בעינא דאיזיל למדינת אפריקי. אמרו ליה. לא מצית אזלת. דפסקי הרי 

א דאמטול הכי קא משייאילנא לכו. אלא מאי אעביד. אמרו ליה. חושך. א' להון. לא סגי דלא אזילנא אטו הכי משיילנ
אייתי חמרי לובי דפרשי בהברא ואייתי קיבורי דמתני וקטר בהאי גיסא דכי אתית בגוויהו נקטת בגווייהו גאתית. 

 עבד הכי ואזל. מטא לההוא מחוזא דכולה נשי. בעי למיעבד קרבא בהדיהי. אמרי ליה. אי קטלת לן אמרי נשי קטל.
אי קטילנא לך אמרי דנשי קטלוה. א' להי. אייתי לי נהמא. אייתו ליה דדהבא אפתורא דהבא. א' להי. מ>..< אכלי 
אינשי נהמא דדהבא. אמרו ליה. אלא לא הוות לך נהמא באתרך דשקלת ואתית להכא. כד נפיק ואתי כתב אבבא 

שייא ויליפית עצה מן נשייא. כי שקיל ואתי דנ יהדמחוזא. אנא אלכסנדרוס הויתי שטיא עד דאתיתי למדינת אפריק
יתיב אההוא מעיינא. קא אכיל נהמא. הוו בהדי גילדני דמלחי. בהדיה דמחוורי להו נפל בהו רוחא. א'. שמ' מי' האי 

ה. איכ' דא'. אידלי כוליה עד דמטא לפתחא דגן עדן. ימעיינא מגן עדן קאתי. איכ' דא'. שקא מהנהו מיא טרא באפ
א דגן עדן רמא קלא. פתחו לי בבא. אמרו ליה. "זה השער ליי'י צדי' יבואו בו". א' להו. אנא מלכא כי מטא לפתח

אנא מיחשב חשיבנא. הבו לי מידי. יהבו ליה גולגלתא חדה. אתא תקליה לכוליה כספא ודהבא דיליה בהדיה ולא 
קא שבע. א' להו. ממאי דהכי הוא. הוה תקיל. א' להו לרבנן. מאי האי. אמרו ליה. גולגלא דבשרא ודמא הוא דלא 

 שקלי קליל עפרא אלתר תקל. דכת' "שאול ואבדון לא תשבענה ועיני אדם לא תשבענה".
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א[   5]

 תלמוד בבלי מסכת נדרים דף נ עמוד במקבילות: 
לר' יהושע בר חנינא חכמה מפוארה בכלי מכוער אמר לה בת ראמי חמרא במאנא אמרא ליה ברתיה דקיסר 

דפחרא אמרא ליה ואילא במאי אמ' לה אתו דחשביתו רמו במאנא דכספא ודהבא אזלת ואמרת לאבוהא רמו 
חמרא במאני דכספא ודהבא תקוף אתו ואמרו ליה מאי אמרת לה אמ' להו כי היכי דאמרא לי הכי אמרי לה והא 

 .דשפירי וגמירי אמ' להו או הוו סנו הוו גמירי טפי איכא
 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תענית דף יח עמוד א[   116]

 מגילת תענית הסכוליון )כתב יד פארמה( כ"ח באדר, תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יט עמוד אמקבילות: 
היד אושמים="אי שמים", ואחרי "לא בני אב אחד אנחנו" נוסף "ולא בני אם אחת בכל שאר כתבי הערות נוסח: 

 אנחנו"
דתניא בעסרין ותמניא ביה אתת בשורתא טבתא ליהודאי דלא יעדון מן אוריתא שגזרה מלכות הרשעה שמד שלא 

ו עצה מן מטרונית יעסקו בתורה ושלא ימולו את בניהן ושיחללו שבתות מה עשה יהודה בן שמוע וחביריו הלכו ונטל
אחת שכל גדולי רומי מצויין אצלה אמרה להן בואו והפגינו בלילה עמדו והפגינו בלילה אמרו אושמים לאו אחים 

אנחנו לאו בני אב אחד אנחנו מה נשתנינו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות וביטלום ואותו היום עשאוהו 
 .יום טוב
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 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          ענית דף יח עמוד בתלמוד בבלי מסכת ת[   180]
ספרא אמור פרשה ח תחילת פרק ט, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כא פסוק יג, קהלת רבה מקבילות: 

 פרשה ג פסוק יז פיסקה א
ם של מגילת תענית נוספו גם נחשים לרשימת החיות. מופיע גם בנוסח הכלאיי 23בכ"י אוקספורד הערות נוסח: 

 א, פ -אבל לא בשני ענפי הנוסח המקוריים 
מאי טורינוס אמרי כשהרג טורינוס את לולינוס ואת פפיס אחיו בלדקיא אמ' להן אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה 

יה אתם יבוא אלהיכם ויציל אתכם מידי כדרך שהציל את חנני' מיש' ועזרי' מיד נבוכדנצר אמרו לו חננ' מיש' ועזר
צדיקים גמורים היו ונבוכדנצר מלך הגון היה וראוי ליעשות להן נס על ידו ואותו רשע הדיוט הוא ואינו ראוי ליעשות 
נס על ידו ואנו נתחייבנו הריגה למקום ואם אי אתה הורגינו הרבה הורגים יש לו למקום הרבה דובין יש לו הרבה 

ים אותנו אלא לא מסרנו הקב'ה אלא שעתיד ליפרע דמינו מידך אריות יש לו הרבה נמרים יש לו שפוגעים בנו והורג
 .ואע'פ כן הרגם אמרו לא זזו משם עד ששלחו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגזרין

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תענית דף יט עמוד ב[   112]

אחרים נוספו עוד חילופי דברים בין נקדימון להגמון ביום הקובע, ונים וחלק מכ"י שבדפוסים ראהערות נוסח: 
 להעצמת המתח. כמו כן בחלקם נקדימון נכנס לבית המקדש, ולא לבית המדרש.

ת'ר פעם אחת עלו ישראל לרגל אל ירושלם ולא היה להן מים לשתות הלך נקדימון בן גיריון אצל אגמון אחד שהיה 
לות מים וקבע לי זמן שאם אין גשמים יורדין הריני נותן לך שתים עשרה ככרי שם אמ' לו הלויני שתים עשרה מע

כסף כיון שהגיע זמנו שלח לו שגר לי מים או מעות שלח לו עדיין יש לי שהות ביום אמ' אותו הגמון כל השנה כולה 
ץ נקדימון בן לא ירדו גשמים עכשו ירדו גשמים נכנס לבית המרחץ בשמחה עד שהגמון נכנס בשמחתו לבית המרח

גיריון נכנס לבית המדרש נתעטף ועמד בתפלה אמ' לפניו רבונו שלעולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי ולא לבית 
אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי כדי שיהוא מים מצויין לעולי רגלים ירדו גשמים עד שנתמלאו כל המעלות והותירו 

צא מבית המדרש פגעו זה בזה אמ' לו תן לי דמי מים יתירים שיש עד שהגמון יצא מבית המרחץ נקדימון בן גריון י
לי בידך אמ' לו יודע אני שלא הרעיש הקב'ה את עולמו אלא בשבילך אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך 

את מעותי שכבר שקעה חמה ומים ברשותי ירדו חזר ונכנס נקדימון בן גריון לבית המדרש נתעטף ועמד בתפלה 
' לפניו רבונו שלעולם כשם שעשית לי נס בראשונה עשה לי נס באחרונה מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים אמ

 .וזרחה חמה באותה שעה אמ' אותו הגמון אלו נשקעה חמה היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותי
 
 1יד הרב הרצוג ירושלים, על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תענית דף כא עמוד א[   289]

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד במקבילות: 
זימנא חדא שדרו דרון לקיסר מלכא אמרי מן נשדר נשדר בהדיה נחום איש גם זו דמלומד בנסין שדור בהדיה אזל 

ובת בההוא דיורא קמו הנהו דיוראי שקלוה למא דהוה בסיפטיה ומלונהי עפרא כי מטא התם שרינהו לסיפטי 
הו דמלו עפרא אמר אחוכי קא מחייכי בי יהודאי איקפד בעא למקטלינהו אמ' גם זו לטובה אתא אליהו אידמי חזונ

ליה כחד מניהו אמ' להו דלמא מעפרא דאברהם אבוהון הוא דהוה שאדי מניה עפרא והוו חרבי גילי והוו גירי דכת' 
דקו עלה וכבשוה עיילינהו לבי גנזא יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו הויא ההיא מדינתא דלא מצו למכבשה ב

דמלכא ומלונהו לסיפטי אבנים טובות ומרגליות אתא ובת כההוא דיורא אמרי ליה מאי אמטית בהדך דעבדו לך 
 .יקרא כולי האיי אמ' להו מאי דשקלי מהכא קמו אינהו נמי אמטיו מההוא עפרא קטלונהו לכולהו הני דיוראי

 
 1ירושלים, יד הרב הרצוג על פי כתב יד          ף כד עמוד בתלמוד בבלי מסכת תענית ד[   256]

תוספת במסירה רק בכ"י זה. בשאר כתבי יד ודפוסים ראשונים רבא מתפלל  -"משום דבעל גויה" הערות נוסח: 
 ולא יורד גשם, ורק אח"כ רבא מצטט פסוק ויורד גשם.

דיה עד דמית אשתמע מילתא בי שבור מלכא בעו ההוא גוברא דאתחייב נגאדא בי דיניה דרבא משום דבעל גויה נג
לצעוריה אמרה ליה איפכה הורמיז אימיה לא תהוי לך בי פיקאד בהדי יהודאי דכל דבעי ממריהו יהיב להו אמ' לה 
מאי יהיב להו מיטרא בסיתוא בזימניה קא אתי ניבעו השתא בתקופת תמוז וניתי שדרא ליה לרבא כוין דעתך אמ' 

נו עינינו לא ראו אתא מיטרא עד דשפכי מרזבי דמחוזא לדיגלת אתא אבוה איתחזי ליה אלהים באזנינו שמע
 .בחלמא אמ' אפשר לאטרוחי קמי שמייא כולי האיי אשני פוריך אשני פורייה חזייה דמרגש בסכיני
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 3גטינגן על פי כתב יד          תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט עמוד א[   290]
שם  New York - JTS MS 4362.4, 8-9, Cambridge - T-S F9.30י היד "תניא" או ת"ר, מלבד בכל כתבהערות נוסח: 

 "אמרו", ושם גם מדובר על מין
תניא כששרף טורנוס רופוס את האולם נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה בא אותו הגמון לבית המדרש ואמ' 

א מיניהו אזל לגביה בצנעה אמ' ליה אי מצילנא בעל חוטם מתבקש בעל חוטם מתבקש שמע רבן גמליאל אזל טש
לך מיתית לי לעלמא דאתי אמ' ליה אין אמ' ליה אשתבע לי אשתבע ליה סליק לאיגרא ונפל ומית וגמירי דכי גזרי 

 .גזירה ומית חד מיניהו מבטלי לה יצתה בת קול ואמרה אשריך הגמון שאתה מזומן לחיי העולם הבא
 
ירושלים, יד על פי כתב יד          ת בבא בתרא פרק ב דף יג טור ג /ה"יאתלמוד ירושלמי מסכ[   368]

 1הרב הרצוג 
"אילן שהוא נוטה לרשות הרבים" כול'. ר' יונתן הוה דאין טבאות והוה תמן חד רומיי והוה מגיריה בחקלא ובביתא. 

אזלון ותון בצפרא. אמ' ההוא רומייה.  והוה לר' יונתן חד אילן נטה גו דהוא רומייה. אתא קומי חד דיין אכן. אמ' לון.
מדידי וחמי היאך דינא נפק. אין הוה דאין כל עמא ולא דאין נפשיה לית -בגיני לא נפק דינא. למחר אנא מבטל אילו

הוא בר נש. באפתי רמשא שלח ר' יונתן בתר נגריה. אמ'. פוק קוץ מה דנטה גו רומייה. בצפרא קרץ בעל דיניה 
קוץ מה דנטה גו דידיה. אמ' ליה רומייה. דידך מה. אמ' ליה. פוק חמי יתיה כמה דידי עבד  לגביה. אמ' ליה. זיל

 דידיך. נפק חמיתיה. אמ'. ברוך אלההון דיהודאי.
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא פרק ב דף ח טור ג /ה"ה[   363]

ן דאיסרטוס ואשכחון ביה חדא צררא דדינרי וחזרוניה להון. אמרין. רבנין סבר סבייא זבנין חד כרי דחיטין מאילי
 .בריך אלההון דיהודאי

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא פרק ב דף ח טור ג /ה"ה[   364]

חה. מי נפקא אבא אושעיה איש טורייא הוה קצר. עלת מלכתא מסחי גו מגירה דמייא ואובדת בינדילנין דידה ואשכ
אושטיה ליה. אמרה. אהין להן לי. אהן מהו חשוב עלי. אית לי טבין מיניה אית לי סוגין מיניה. אמ' ליה אוריתא 

 .גזרת דנחזור. אמ'. בריך אלההון דיהודאי
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת בבא מציעא פרק ב דף ח טור ג /ה"ה[   365]

טיי סלק לרומי. אובדת מלכתא דילניה דידה ואשכחיה. אפקת כרוז במדינתא. מאן דמחזר לה ר' שמואל בר סוסר
בגו ל' יומין יסב אכן ואכן. בתר ל' יומין איתרים רישיה. לא חזריה גו ל' יומין בתר ל' יומין חזריה. אמרה ליה. לא 

ן. אמרה ליה. ומה מר. אמ' לה. מאן הוית במדינתא. אמ' לה. אין. אמרה ליה. ולא שמעת קלא דכרוזא. אמ' לה. אי
דמחזר לה גו ל' יומין יסב אכן ואכן. בתר ל' יומין יתרים רישיה. אמרה ליה. ולמה לא חזרתיניה גו ל' יומין. אמ' לה. 

 .דלא תימרון בגין דחלתיך עבדית אלא בגין דחלתיה דרחמנא. אמרה ליה. בריך אלההון דיהודאי
 
 ליידןעל פי כתב יד          ה פרק ב דף סא טור ג /ה"התלמוד ירושלמי מסכת ביצ[   68]

 תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ג דף ו טור א /ה"גמקבילות: 
חד פילוסופוס שאל לבר קפרא אבלט שאל ללוי סריסא מותר לשתות ואסור לרחוץ אמ' ליה אם תראה סריס 

כלום אמ' ליה שלא תתפרץ אמ' ליה והכא  מתחבק עם אשתך שמא אינו רע לך אמ' ליה אין אמ' ליה ומכי הוא לך
שלא יתפרצו. כיון שיצא אמרו לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה לנו מה את משיב אמ' להן והלא כבר נאמ' אך אשר 

 .יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ח דף יב טור ג /ה"ח[   347]

 תלמוד ירושלמי מסכת סוכה פרק ג דף נד טור א /ה"יילות: מקב
גוי אחד פגע את ר' ישמעאל ובירכו. אמ' ליה. כבר מילתך אמירה. פגע אחרינא וקיללו. אמ' ליה. כבר מילתך 
 אמירה. אמרו לו תלמידיו. ר'. כמה דאמרת להדין אמרת להדין. אמ' לון. כן כת' "אורריך ארור ומברכיך ברוך".

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט דף יג טור א /ה"א   [348]

אמ' ר' פינחס. עובדא הוה ברב דהוה עייל מחמתה דטיבריא. פגעון ביה רומאי. אמרון ליה. מן דמאן את. אמ' לון. 
יהודאי. אמ' לון. למה. אמרין  מן דסופיינוס. ופנינה. ברמשא אתו לגביה. אמרין ליה. עד אימתי את מקיים עם אילין

ליה. פגעינן בחד יהודאי ואמרינן ליה. מן דמאן את. אמ' לן. דסופיינוס. אמ' לון. ומה עבדתון ליה. אמ' ליה. דיו ליה 
פנינן יתיה. אמ' לון. יאות עבדיתון. ומה מי שהוא נתלה בבשר ודם ניצול. מי שהוא נתלה בהקב'ה לא כל שכן. 

 שם י'י ימלט".הה'ד "כל אשר יקרא ב



276 
 

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט דף יג טור ב /ה"א[   349]

אמ' ר' תנחומא. מעשה בספינה אחת שלגוים שהיתה פורשת מים הגדול והיה בה תינוק אחד יהודי. עמד עליהם 
ולא הועיל כלום. כיון שראו שלא הועילו סער גדול בים ועמד כל אחד ואחד מהן והתחיל נוטל יראתו בידו וקורא 

כלום אמרו לאותו יהודי. בני. קום קרא אל אלהיך ששמענו שהוא עונה אתכם כשאתם צועקים אליו והוא גיבור. מיד 
עמד התינוק בכל לבו וצעק. וקיבל ממנו הקב'ה תפילתו ושתק הים. כיון שירדו ליבשה ירדו כל אחד ואחד לקנות 

ו תינוק. לית את בעי מזבין לך כלום. אמ' להון. מה אתון בעי מן ההן אכסניא עלובה. אמרו לו. צרכיו. אמרו לו לאות
את אכסניא עלובה. אינון אכסניא עלובה. אינון הכא וטעוותהון בבבל. ואינון הכא וטעוותהון ברומי. ואינון הכא 

 ך. הה'ד "כי'י אלהינו בכל קראינו אליו".וטעוותהון עמהון ולא מהנון להון כלום. אבל את כל אהן דאת אזל אלהך עימ
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ט דף יד טור ב /ה"ה[   169]

 תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ה דף כ טור ג /ה"המקבילות: 
שמע וגחך. אמ' ליה  ר' עקיבה הוה קיים מיתדין קומי טונוסרופוס הרשע ואתת ענתה דקרית שמע שרי קרי קרית

סבא אי חרש את אי מבעט בייסורין את. אמ' ליה תיפח רוחיה דההוא גברא לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין אנא 
אלא כל יומיי קריתי פסוק זה והייתי מצטער ואו' אימתי יבואו שלשתן לידי ואהבת את י'י אלהיך בכל לבבך ובכל 

בכל ממוני ובכל נפשי לא הוה בדיקה לי וכדון דמטת בכל נפשי  נפשך ובכל מאודך רחמתיה בכל לבי ורחמתיה
 .והגיעה זמן קרית שמע ולא אפלגא דעתי לפום כן אנא קרי וגחך לא הספיק לומר עד שפרחה נשמתו

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת דמאי פרק א דף כב טור א /ה"ג[   358]

ת חד עכבר. אתא לגבי ר' פינחס בן יאיר. אמ' ליה. מן אנא חבר. אמ' ליה. מרגלי מן דמלכא סרקיא נפלת ובלע
 לשמך טבא אתית. גזר עליהון וצמתון. חמא חד מגבע ואתי. אמר גבי ההן וגזר עלוי ופלטה.

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עז טור א /ה"א[   158]

קושטין אתון אמרין דהין עלמא קיים על רוחא אמ' ליה אין אמ' ליה מן הן את מודע לי  אדריינוס שאל לעקילס הגר
אמ' ליה אייתי לי הוגנין. אייתי ליה הוגנין. אטעונונון טעוניהון. אקימון וארבעון. נסתון וחנקון. אמ' ליה הא לך. 

 .נהוןאקימון. אמ' ליה מן דחנקתון אמ' ליה כלום חסרתנון. לא רוחא היא דנפקת מי
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת כלאים פרק ט דף לב טור ב /ה"ג[   27]

 תלמוד ירושלמי מסכת כתובות פרק יב דף לה טור א /ה"גמקבילות: 
 .אנטולינוס שאל לר' מהו תתהפך כחומר חותם אמ' ליה מי שהוא מביא את הדור הוא מלבישו

 
 ליידןעל פי כתב יד          גילה פרק א דף עב טור ב /ה"יתלמוד ירושלמי מסכת מ[   31]

אנטונינוס שאל לר' מהו לבנות מזבח אמ' ליה בניהו וגנוז אבניו מהו לעשות לו קטורת אמ' ליה חסר בה אחת 
 .מסממניה

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א דף עב טור ב /הי"א[   35]

מוד ירושלמי מסכת מגילה פרק ג דף עד טור א /ה"ב, תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק י דף כט תלמקבילות: 
 טור ג /ה"ה, קהלת רבה פרשה ט פסוק י פיסקה ב

אנטונינוס א' לר' מייכלתי את מן ליויתן לעלמא דאתי אמ' ליה אין אמ' ליה מן אימר פיסחא לא אייכלתני ומן ליויתן 
ה נעביד לך ובאימר פיסחא כת' כל ערל לא יאכל בו כיון דשמע כן אזל וגזר אתא לגביה אמ' את מייכל לי אמ' ליה מ

 .ליה רבי חמי גזורתי אמ' ליה בדידי לא איסתכלית מן יומוי אלא בדידך
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ג דף יט טור א /ה"ד[   74]

ני מה חט אחת במעשה העגל והן מתים בה שלש מיתות אמ' לה אין חכמתה מטרונה שאלה את רבי 'לעזר מפ
שלאשה אלא בפילכה דכת' וכל אשה חכמת לב בידיה טוו אמ' לו הורקנוס בנו בשביל שלא להשיבה דבר אחד מן 

התורה איבדת ממני שלש מאות כור מעשר בכל שנה אמ' ליה ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים וכשיצתה אמרו 
תלמידיו רבי לזו דחיתה לנו מה אתה משיב ר' ברכיה ר' אבא בר כהנא בשם רבי 'ליעזר כל מי שהיה לו עדים  לו

 .והתראה היה מת בבית דין עדים ולא התרייה היה נבדק כסוטה לא עדים ולא התרייה היה מת במגפה
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 ליידןכתב יד  על פי         תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק א דף יט טור ב /ה"ב[   72]
אגנטוס הגמון שאל לרב' יוחנן בן זכאי "השור יסקל וגם בעליו יומת" אמ' ליה שותף ליסטיס כליסטיס. וכשיצא אמרו 

לו תלמידיו ר' לזה דחיתה בקנה לנו מה את משיב אמ' להן כת' "השור יסקל וגם בעליו יומת" כמיתת הבעלים כן 
ה מיתת בעלים בדרישה וחקירה בעשרים ושלשה אף מיתת מיתת השור. הקיש מיתת בעלים למיתת השור מ

 .השור בדרישה וחקירה בעשרים ושלשה
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק א דף יט טור ג /ה"ד[   66]

ירין בכורי אנטונינוס הגמון שאל את רבן יוחנן בן זכאי בכלל חסירין ובפרט יתירין אמ' ליה אותן שלש מאות ית
 .כהונה היו ואין קודש מוציא קודש

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק א דף יט טור ד /ה"ד[   73]

 תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ה עמוד אמקבילות: 
לגולגולת" אין שאל אנטיגנס הגמון לרבן יוחנן בן זכאי משה רבכם או גנב היה או לא בקי בחשבון דכת' "בקע 

תעביד קינטרא מאה ליטרין חד מן אישתא גנב ואין תעבדיניה שיתין ליטרין פלגא גנב אמ' ליה משה רבן גיזבר 
נאמן ובקי בחשבון היה. אמ' ליה והכת' "ונחושת התנופה עשרים ככר" והיידא לון סלקין תשעין ושית ליטרין ואית 

טירא ואין תימר דסלק קינטירא פלגא גנב. אמ' ליה והכת' "ואת עביד ליה פרוטרוט אמ' ליה משום דלא סליק קינ
האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים" והיידא לון סלקין שבעים וחד ליטרין ואת עביד ליה פרוטרוט אמ' ליה משום 
דלא סליק קינטירא פלגא גנב. אמ' ליה והכת' "והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרים 

 .קל' המנה יהיה לכם" ככרו שלהקב'ה כפול היה אמ' ליה משה רבכם גיזבר נאמן ובקי בחשבון היהוחמשה ש
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק י דף כט טור ג /ה"ה[   29]

 ויקרא רבה פרשה טז סימן חמקבילות: 
נך מן הדא צינתא דכת' לפני קרתו מי יעמוד. אמ' ליה ר' אנטולינוס אתא גבי ר' אמ' ליה צלי עלי אמר ליה ישיזבי

לית הדא צלו יתיר. כסיתך תכסה והא צינתא אזלה. אמ' ליה ישזבינך מן הדין שורבא דנפק בעלמא אמ' ליה הא 
 .צלו כדון תשמע צלותך דכת' ואין נסתר מחמתו

 
 ליידןפי כתב יד  על         תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק א דף טו טור ד /ה"א[   343]

ארטבן שלח לרבינו הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון. אמ' ליה. שלח לי מילה דטבה דכוותה. שלח ליה חד מזוזה. 
אמ' ליה. מה אנא שלחית לך מילה דלית לה טימי. ואת שלחת לי מילה דטבא חד פולר. אמ' ליה. חפציך וחפציי לא 

א מנטר לה ואנא שלחית לך מילה דאת דמך לך והיא מנטרה לך. ישוו בה. ולא עוד אלא דאת שלחת לי מילה דאנ
 דכת' "בהתהלכך תנחה אותך".

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת שביעית פרק ד דף לה טור א /ה"ב[   211]

 תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ג דף כא טור ב / ה"המקבילות: 
חד ארמאי ברומי אייתי ליה בשר דנבילה אמ' ליה אכול אמ' ליה לינא אכיל אמ' ר' אבא בר זמינא הוה מחייט גבי 

ליה   אכול דלכן אנא קטילנא לך אמ' ליה אין בעית מיקטל קטול דאנא ליכא מיכל בשר דנבילה אמ' ליה מאן מודע 
 .לך דאילו אכלת הוינא קטיל לך או יהודיי יהודיי או ארמאי ארמאי

 
 ליידןעל פי כתב יד          סכת שבת פרק ב דף ה טור ב /ה"ותלמוד ירושלמי מ[   79]

 קהלת רבה פרשה ג פסוק ב פיסקה במקבילות: 
רבי יוסה בריה דר' תנחום דכפר אגין עובדא היה באסיא אתא בעי מיפרוש מן חגא ועד חנוכתא חמתיה חדא 

ולא שמע לא לדין ולא לדין ואזל  מטרונה אמרה ליה כדון מפרשין איתחמי ליה אבוי "וגם קבורה לא היתה לו"
 בימא.

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק ח דף יא טור א /ה"א[   80]

קהלת רבה פרשה ח פסוק א פיסקה ד, פסיקתא דרב כהנא פסיקתא פרה אדומה פיסקה ד, תלמוד מקבילות: 
ירושלמי מסכת שקלים פרק ג דף מז טור ג /ה"ב, תלמוד ירושלמי מסכת פסחים פרק י דף לז טור ג /ה"א, תלמוד 

 בבלי מסכת ברכות דף נה עמוד א, תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מט עמוד ב
רבי יודה ביר' אילעאי שתי ארבעתי כסוי דלילי פיסחא וחזק רישיה עד חגא חמתיה חדא מטרונה אפוי נהירין 

יי חמר את או מלוה ברבית את או מגדל חזירין את אמ' לה אמרה ליה סבא סבא חדא מן תלת מילין אית בך או שת
 .תיפח רוחה דההיא איתתא חדא מן תלת מילייא לית בי אלא אולפני שכיח לי דכת' חכמת אדם תאיר פניו
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 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טז דף טו טור ד /ה"ג[   355]

מא פרק ח דף מה טור ב /ה"ה, תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ד דף לח תלמוד ירושלמי מסכת יומקבילות: 
 טור ד /ה"ט

מעשה שנפלה דליקה בחצר יוסי בן סימאי בשיחין. וירדו בני קיצרה שלציפורין לכבות ולא הניח להן. אמ' להן. 
איפרכוס שלהן הניחו לגבאי שיגבה חובו. מיד קשר עליו הענן וכיבהו. במוצאי שבת שלח לכל חד מהם סלע ול

 חמשים דינר. אמרו חכמ'. לא היה צריך לעשות כן.
 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק טז דף טו טור ד /ה"ג[   356]

חד נפתי הוה במגורה דר' יונה. נפילת דליקה במגורה דר' יונה. אזל ההוא נפתייה בעי מטפייתה ולא שבקיה. אמ' 
 . אמ' ליה. אין. ואישתיזיב כולה.ליה. בגדך מדלי

 
 ליידןעל פי כתב יד          תלמוד ירושלמי מסכת שקלים פרק ז דף נ טור ג /ה"ב[   357]

חד בר נש בציפורין אזל בעי מיזבון קופד מן טבחא ולא יהב ליה. אמ' ליה לחד רומיי ואייתי ליה. אמ' ליה. לא 
 י.ית לנסבית על כרחיה. אמ'. ולאו בשר דנבילה יהב
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queries, which requires the investment of effort to understand their world view so as to provide 

convincing answers, and retain the possibility of further dialog. 

In the martyrdom stories, the conversations are held between a Jew who is willing to die for his 

faith, and the gentile who tortures and/or executes him. In this chapter I focus on the effect the 

stories relate on the gentile who watches the spectacle. I demonstrate that one of the important 

goals of martyrdom – convincing non-Jews to acknowledge God's greatness by showing the 

willingness of His adherents to die in His name – is not fulfilled in these stories. We do not hear 

of gentiles who undergo a religious awakening, who express admiration for the Jewish God, and 

certainly not of gentiles converting to Judaism as a result of Jewish acts of martyrdom. 

Interestingly, an awakening does occur in several cases, however not as a result of martyrdom but 

following incidents in which rabbis treat gentiles fairly, notwithstanding halachic permission to 

discriminate against them. In stories like these, the gentiles exclaim: "Blessed is the God of the 

Jews!" 

In the last category I studied in detail, Taya'a stories, I show how the Babylonian Talmud adapted 

the figure of a wondrously knowledgeable Arab, found in Eretz Yisrael texts, and created the 

character of the Taya'a. This character is used by the authors to question the central ethos of the 

world of the rabbis, which places Torah study at the center. The Taya'a stories create a satire that 

criticizes the world of the beit midrash – exposing its gaps of knowledge, ridiculing its obsession 

with status and lineage, and portraying the rabbis ensconced in an ivory tower that constricts them 

intellectually and spiritually. 
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or even demonstrate a working knowledge of halacha which they implement appropriately. Sugyot 

which include several of these stories are critical of Jewish exploitation of gentiles, tend to believe 

gentiles and reduce their threatening aspects. 

The largest category of stories is that of summit meetings – 73 distinct stories. These do not 

include any hint of a threat directed at the Jewish interlocutor by the gentile, although one may 

have expected the menacing atmosphere seen in stories of the destruction to seep in, as well as the 

often tense reality. The rabbis do not grovel before the gentiles, and are portrayed as being on 

equal footing with them. Though both interlocutors are leaders of their communities, the 

conversations retain a personal note, with no implications in the public sphere. The stories of 

encounters between Rabbi Yehoshua ben Hananiah in the Babylonian Talmud are fraught with 

hostility and tension, while those between Rabbi and Antoninus are close and friendly, but most 

stories in this category lie somewhere between these two opposites. The typical story describes a 

gentile asking an honest question, motivated by curiosity, interest or amazement; and a rabbi who 

answers the gentile's question in a respectful, convincing manner, using assumptions and methods 

appropriate to the world view of the asker. The conversation is held in private, therefore no 

posturing is required. The dominant model in this category is that of two leaders engaged in 

intellectual conversation in an open, egalitarian atmosphere. Though the gentile in most of these 

stories is a political figure, the conversation remains in the intellectual sphere, with no 

repercussions in the world of reality. The stories imagine a world in which important gentiles are 

somewhat conversant in Torah (to the extent to which they can quote a verse or understand one 

quoted by the rabbi), and are sufficiently interested that they actively seek out a rabbi who can 

answer their queries. The stories also present the appropriate way in which to respond to these 
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By methodically scanning all the relevant texts I found 224 distinct such stories (320 including 

parallels). They comprise about 5% of the total number of stories in specific texts sampled by other 

researchers, a not-insignificant percentage. Most of the stories are found in literature from the 

amoraic period, but most of their characters are tannaim, thereby suggesting that they should be 

addressed primarily as literary fiction rather than historical fact. 

The gentile interlocutors are sometimes named, but in most cases are described by their ethnicity, 

their governmental or military role or simply as "goy". In comparison, many more of the Jewish 

interlocutors are named. Only ten of the stories end with the Jewish interlocutor killed or tortured 

by the gentile – some martyrdom stories, and others in the context of historical narratives about 

the destruction of the temple. In these stories the gentile is characterized by his military role, 

implying that it is Roman authorities who are murderous, and not the gentile individual. 

Out of the corpus I chose four interesting categories for further examination: 

 Halachic stories – utilized to work out halachic conclusions. 

 Summit meetings – stories that describe an important gentile who meets a Jewish rabbi and 

poses a philosophical/theological question, to which the rabbi responds. 

 Martyrdom stories – the conversations between a Jew and his gentile executioner. 

 Taya'a stories – stories in which the gentile interlocutor is a knowledgeable man of the 

desert. 

In examining the halachic stories I demonstrate several literary techniques used to break down 

the barriers between Jews and gentiles, surprising in the halachic realm which invests much effort 

in building up these barriers. Many of these stories are rich in mimetic detail, designed to 

convincingly describe a reality in which Jews and gentile are in widespread and varied contact. 

The stories present gentiles who are interested in halacha and engage in exploring its boundaries, 
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Abstract 
 

This dissertation examines how rabbinic literature portrays the gentile and Jewish attitudes towards 

him, by studying a common aggadic genre – stories about conversations between Jews and 

gentiles. I created a collection of all such stories in ancient rabbinic literature, analyzed this corpus 

statistically, classified the stories into categories, and chose four categories for more detailed 

scrutiny. To my knowledge, this is the first attempt to collect all the stories of Jewish-gentile dialog 

in rabbinic literature, and the resulting comprehensive collection enables general conclusions 

about the genre. In addition to the findings presented here, the full collection of stories is now 

accessible to the public (in an appendix to this dissertation and on the web). 

Methodologically, this research belongs to the field of study which attempts to examine a 

phenomenon by collecting and analyzing all its occurrences in rabbinic literature. Notwithstanding 

the challenges posed by rabbinic stories, notorious for enabling multiple (and sometimes 

conflicting) interpretations and offering numerous parallel versions, I use statistical tools where 

possible to describe the corpus. In the investigation of the categories chosen for further study I 

employed several methods, including synchronic and diachronic analysis, comparisons between 

parallel stories, literary analysis of the stories themselves, detection of deviations from type stories, 

structural analysis of the sugyot which encompass the stories in order to detect editorial nuances, 

and comparisons to parallel categories and genres in neighboring cultures of the ancient world. 

Unlike those who attempt to glean historical information from these stories, I examined them from 

a literary perspective. I posit that these dialog stories are another mode in which the rabbis attempt 

to grapple with the Jewish-gentile encounter which they experienced – and not a metaphor in which 

the conversing figures represent rival claims, opinions, philosophical systems or personalities. 
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