ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה -
היסטוריה ומסורת *
ישראל לי לוין

הסיפור על ר ' שמעון בר  -יוחאי וטיהורה של טבריה מופיע בתשעה מקורות חז " ל  ,שאחדים מהם
מאוחרים למדי ונוסח הסיפור המופיע בהם קוצר במידה ניכרת  .ניכר שסיפור זה היה חביב ומקובל
על עורכי מקורות אלה והם השתמשו בו בהזדמנויות שונות .

נוסף על תפוצתה  ,יש עניין במסורת זו מסיבות נוספות  .היא מתייחסת לעניין חמור  -בעיית
טומאתה של העיר טבריה  ,מחמת מסורת של קבורה במקום  .מסורת זו היתה קשורה בטבריה כבר
דורות אחדים  ,ויוספוס אף מייחס אותה לימים הראשונים של העיר  .מסורות אלה על כל גווניהן

משקפות גם ניסיון של חכם אחד לפתור את הבעיה  ,שהכבידה ללא ספק על תושבי המקום -

חלקם אם לא כולם  .מסורות הטיהור חלוקות ביניהן באשר לצורת הפיתרון  .אולם משותפת לכולן

היא ראיית גיבור הסיפור  -רשב " י  -כמסוגל ונכון להתמודד עם הבעיה ולפתרה .
חשיבותה של מסורת זו היא גם במישור ההיסטוריוגראפי  .היא עשויה לשמש חוליה מקשרת בין
שתי תקופות בהיסטוריה של טבריה  ,שלכל אחת מהן מקורותיה ההיסטוריים שלה  .ידיעותינו על
המאה הראשונה מסתמכות בעיקר על יוספוס  ,ואילו במאות המאוחרות יותר משמשת לכך ספרות
חז " ל  .הבנת המעבר מתקופות קדומות למאוחרות קשה לעתים קרובות להיסטוריון וכדי להגיע

אליה  ,עליו לשלב מקורות מסוגים שונים ולגשת לבעיות שונות מנקודות  -מבט שונות  .לעתים קשה

להבחין בכך שדיון בעיר ובאוכלוסייתה  -דוגמת טבריה  -בשני מקורות שונים הוא לאמיתו של
דבר דיון באותה עיר  .ייחודו של סיפור הטיהור הוא בכך שהוא משמש חוליית קישור כזאת .
טומאה  ,שמקורה בקברים בתוך טבריה  ,נזכרת על  -ידי יוספוס  ,כאמור  ,בהקשר לייסודה של העיר
בשנה

20 - 19

לספירה  ,ן וטומאה זאת היא הגרעין של מסורת ר ' שמעון  .כפי שעוד נראה  ,תורמים

המידע ונקודת ההשקפה של מקור אחד להעשרתו ולהבנתו של המקור השני .

יש גם עניין נוסף במסורת זאת  ,הואיל והמאורע ההיסטורי הקשור בה נחשב על  -ידי רבים כגורם
העיקרי בתולדותיה של העיר טבריה  2 .עם טיהורה  ,טוענים אותם חוקרים  ,נעשתה העיר למרכז של

*
1

מאמר זה הופיע לראשונה ב ~ College Annual-חס ] ח % ( 49 , Hebrew 0ך19ג צמ ' . 185 - 143
התאריך המדויק של ייסוד טבריה היה מקור להשערות רבות  .ב ' מלחמת היהודים ' ו ' בקדמוניות ' של יוספוס וכן
עצם שמה של העיר מעידים בבירור על תקופת שלטונו של טיבריוס (  . ) 37 - 14בהסתמך על יוספוס  ,הוצעה בשנת
Klein , ) 26

;  . 216 - 218קק 5 . Schdrer , Geschichte des Judischen Volke~ , 11 , Hildesheim 1964 ,

5.

.

 . 91ק  . (Beitrage zur Geographie und Geschichte Galilldas Leipzig 1909 ,מצמוקים

יונה את שנת

18

.
.

( ' ייסוד טבריה '  ,כל ארץ נפתלי  ,ירושלים

(  . 93 -95קק Cambridge 1972 ,

2

וראה ,

למשל

:

) ( Hoehner

את שנת 23

 ; HerodAntipasבהסתמך על עדות נומיסמטית מבכרים היל ומשורר את שנת

 . 93 - 95 ( 19 - 20קק London 1914 ,

מטבעות היהודים בימי בית

תשכ " ח  ,עמ ' , ) 169 - 163

'
והמר

שינים וציצ אבי -

British Museum Catalogue - Palestine

1 ] ] 1 ,י

 .ו ; )[ .

י,

משורר ,

שני  ,תל  -אביב תשכ " ו  ,עמ ' . )45 -43

ש ' קליין  ,ארץ הגליל  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

102

' מקומות המרפא בארץ ישראל '  ,התקופה  ,ו ( חש " פ )  ,עמ ' . 237

[ להלן

 :קליין  ,ארץ הגליל ] ; א " ש הרשברג ,

ישראל לי לרן

חיים יהודיים וחכמים רבים השתכנו כה  .במאה השלישית תפסה כבר טבריה מקום מרכזי במפה
הפוליטית והדתית של יהדות ארץ  -ישראל  ,מצב שנמשך

שנה .

כ 800 -

את המקורות העומדים לרשותנו ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות

:

ארץ  -ישראלית ובבלית  .רוב

המקורות שייכים לקבוצה הראשונה  .סיפור טיהורה של טבריה נשתמר בשבעה מקורות ארץ -
ישראליים  ,שזמן עריכתם נע בין המאה החמישית עד המאה השתים  -עשרה או השלוש  -עשרה  .נ פרט

ליצירות המאוחרות ביותרר קיימת הומוגניות מפתיעה בעדויות הארץ  -ישראליות  .המקורות
העיקריים של מסורת זו הם התלמוד הירושלמי ( ראשית המאה
החמישית ) ,

הנוסחים

החמישית ) ,

בראשית רבה ( המאה

פסיקתא דרב כהנא ( המאה השישית  -שביעית ) וקהלת רבה ( המאה התשיעית  -עשירית ) .

הבבליים  ,השונים באופן ניכר  ,נמצאים בתלמוד הבבלי ובמדרש הגדול לבראשית  .העריכה

האחרונה של הבבלי נעשתה  ,כידוע  ,במאה השישית  -שביעית וזו של המדרש הגדול במאה השלוש -
עשרה .

המסורת על טיהורה של טבריה נזכרת על  -ידי חוקרים בהזדמנויות
גרץ ,

עדיין לטיפול נרחב ומעמיק .

6

קליין ,

7

הירשברג ' ,

ביכלר ,

9

שונות ' ,

אולם היא לא זכתה

אלון0י ואחרים דנו בבעיה זו

בהקשרים שונים  ,אולם אין כמעט אחדות  -דעים באשר לנתונים בסיסיים הכרוכים בה .

גרץ  ,למשל ,

מבכר את הנוסח הארץ  -ישראלי של המסורת ואילו אחרים נוטים לגרסת הבבלי  .חוקרים מסוימים
מפנים את תשומת הלב למגמתיות של יוספוס בתיאורי טבריה וטומאתה ואחרים סומכים את ידיהם
על דבריו  .נושאים אחרים לוויכוח הם  :אם למעט או להרבות בערך ההתפתחויות שנבעו ממעשה

הטיהור של רשב " י  ,וכן מה היתה המטרה המדויקת שלשמה נעשה .
עד כה בחרו החוקרים השונים את המרכיבים של המסורת שנראו להם מתקבלים ביותר על הדעת או
את אלה שתרמו ביותר למחקרים בהם עסקו  .לא נעשה כל ניסיון רציני להתמודד עם סוגי המקורות
השונים ועם התייחסותם ההדדית  .ובכך מסתבר שנותר עדיין הרבה הדורש עיון  .מהי המסורת שיש
לבכרה

ממנה

?

?

מהי מידת אמינותו של יוספוס בטענותיו על טומאת העיר ועל הסלידה של היהודים

אם אמנם היה טיהור  ,כיצד עשה אותו רשב " י ? מי נפגע על  -ידי כך ? מה היו התוצאות לטווח

קצר ולטווח ארוך

?

כוונתנו לבדוק סיפורים אלה מחדש ולנסות ולהסיק מסקנות מן הדברים העולים

מהם  .נתרכז תחילה במקורות הארץ  -ישראליים  ,וזאת בגלל היותם מקיפים יותר .
לתאריכים של חיבורים שונים אלה ראה

ל ' צונץ וח ' אלבק  ,הדרשות בישראל  ,ירושלים  , 1954או המאמרים על כל

מדרש ב ~Encyclopedia Judaica -

אלה כוללים את אסתר רבא ג ג  :מדרש תהלים יז יג ( מהדורה בוכר  ,סז ע " ב ) .
אחדים מן החוקרים אף אינם מתייחסים לסיפורים אלה
, ) 164 - 161

(ז'

יעבץ  ,ספר תולדות ישראל  ,ז  ,תל  -אביב

או שעשו זאת רק לגבי מסורת המערה  .במקרים אלה נוסח הסיפור של הבבלי הוא תמיד הנוסח המבוכר ,

.

ביבא -

: 5 . 14 . [ 051 , Geschichre des

und

וראה :
א " ה וייס  ,דור דור ודורשיו  ,תל אביב תשכ " ד  ,עמ '  [ . 144 - 143להלן

 . 92 - 93קק 11 , Leipzig 1857 - 1859 ,

[ להלן

 , 1963עמ '

Sekten

 . 197 - 198 [ Graetz , Geschichre :קק  , Leipzig 1875 ,ען
-

.

:

וייס  ,דור דור ודורשיו ] .

Graetz , Geschichte der Juden

.א

קליין  ,ארץ הגליל  ,עמ ' . 102 - 100

הירשברג ( לעיל  ,הערה

 , ) 2עמ '

. 240 - 235

א ' כיכלר  ,עם הארץ הגלילי  ,ירושלים

תשכ " ד  ,עמ '

. 72 - 71

ג ' אלון  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,א  ,תל  -אביב תשי " ז  ,עמ ' 172

] 74 -

 .גישתו של אלון נתקבלה כללית על  -ידי

כהן בחיבורו ' טבריה '  ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ " ז  ,עמ '

י'

 . 93 - 75כהן

מקדיש פרק לטיהור ומסקנותיו הן  :יש לבכר את המקורות הארץ  -ישראליים  :בעיית הטומאה היתה ממשית ביותר
( תיאורו של יוספוס הוא ביסודו מדויק ) והיתה לה השפעה על מספר משמעותי של יהודים ; ר ' שמעון טיפל בבעיה

על  -ידי סילוק העצמות  ,סימון הקברים ומתן חוות  -דעת הלכתית  ,שהצטרפו אליה חכמים וזקנים אחרים  ,לפיה
העיר נטהרה

10

;

ליוזמתו זו היתה התנגדות רבה .

טבריה בתקופת המשנה והתלמוד
( על  -פי אבי -

יונה )

בראשית רבה  ,עט ( מהדורת

תיאודור  -אלבק  ,עמ '  . ) 945 - 941ין

ויחן את פני העיר  .חנן את הפנים שבעיר  ,התחיל משלח להם דוריות ,

ד" א

ויחן את פני העיר

:

התחיל מעמיד 1את] הטליסין ומוכר בזול הד ' אמ ' שאדם צריך להחזיק טובה למקום שיש לו הניינן
ממנו .
ר ' שמעון בן יוחי עשה טמון במערה

גופן

י "ג

שנים הוא ובנו אוכלים חרובים של גירודא עד שהעלה

חלודה .

בסופה נפק ויתיב ליה על פומה דמערתה חמה חד צייד קאי צייד ציפרין וצד הוה שמע ברת קלא

אמרה מן שמיא  :דימיס הוות פשנה ספיקולה הוות מיתצדה אמר ציפור מבלעדי שמיא לא

מיתצדה חד כמן וכמן נפש דבר נש .
נפק אשכח מיליה משדכן אתון ואסחון בהדה בני דבית מקר  .אמר ליה בריה אבא כל הדא טבתא
עבדת לו טבריה ולית אנן מדכיין יתה מן קטילייה .
מה עבד נסה תורמוסין והוה קציץ תורמוסה ושדי קוצצתיה וקטילה סליק והינון מדורין ומפקין עד
ומן דדכי יתה מן קטוליה .

11

התרגום העכרי של המקורות ( עשה בידי המחבר .

11

ישראל לי לוין

בלילה קם חד עם דארע אית אמ ' מן הדין שוקא דדגונה ואית אמ ' מן הדין שוקא דסקאי  .נסא חד
קטיל וטמריה בצפרא אמר לא אמריתון דדכי בן יוחי לטבריה  .אתון תמון קטילא  ,אתא וקם ליה

על גביה  .אמר גזר אנא על דין דקיים ירביע ועל דין דרביע יקום  ,והוה כן .
סלק ישבות בביתיה ועבר בהדין מגדל צבעייה  ,שמע קליה דנקיי ספרא  ,אמר לא אמריתון דדכי בן
יוחי לטבריה אמרין אשכחון חד קטיל  .אמר יבוא עלי אם אין בידי הלכות כסער ראשי על טבריה
שהיא טהורה חוץ מזה ומזה  ,ולא עמנו היית במנין פרצת גדירן שלחכמים פורץ גדר ישכנו נחש

( קהלת ח  ,י

)

מן יד נפק והוה ליה כן .

עבר בהדה בקעתה דבית טיפה חמה חד בר נש קאים לקיט ספיחי שביעית  ,אמר ליה ולא ספיחי
שביעית הן  ,אמר ולא את הוא שהתרתה  ,אמר לו ואין חבירי חלוקין עלי  .מיד תלה שני גבי עיניו
והביט בו ונעשה גל של עצמות .

תרגום וחלוקה לפסקות

' ויחל את פני
העיר ' -

העיר ' -

חק את הפנים שבעיר  ,התחיל משלח להם מתנות  .דבר אחר  ' ,ויחן את פני

התחיל מעמיד איטליסין

[ שווקימ ] מ

ומוכר בזול  .הר ' אמר שאדם צריך להחזיק טובה

למקום שיש לו הנייה ממנו .
2

רשב " י

התחבא במערה שלוש  -עשרה שנה  .הוא ובנו אכלו חרובין של גיורדא [ גדירהק ) ני עד

שנתגלעו על גופיהם

פצעים .
3

בסוף יצא

י

[ רשב " ]

וישב לו בפתח המערה  .הוא ראה צייד אחד שצד ציפורים  ,וכאשר שמע בת  -קול

שאמרה מן השמים -

' פטור ' ,

היא [ הצפור ] ניצולה

;

' אשם '

והיא ניצודה 4 .י הוא אמר  ' :מבלי

[ גזירת ] השמים ציפור זאת לא היתה נלכדת  ,על אחת כמה וכמה בן  -אדם

!'

4

הוא יצא ומצא שנרגעו הדברים  ,והם באו והתרפאו במעיינות אלה של
לו :

' אבא  ,נטהר אותה מן

המתים ? '

מה עשה

[ רשב " י ] ?

בית  -מרחץ זה " .

בנו אמר

לקח תורמוסים והיה מקצץ התורמוסים ,

וזרק את הקציצות והגוויות עלו [ מן האדמה]  .והם נשאו והוציאו אותם

עד שטיהרו אותה מן

המתים .
5

באותו לילה  ,אחד מעמי  -הארץ קם  -יש אומרים משוק הדגן ויש אומרים משוק עושי שקים -
נשא מת אחד והטמינו  .בבוקר הוא אמר  ' :הלא אמרתם שבן יוחאי טיהר טבריה
ראה

:

ש ' ליברמן  ' ,עשר מילין '  ,אשכולות  ,ג

( תשי " ט ) ,

?

בואו וראו את

עמ ' . 81 - 75

המלה המשמשת לתיאור החרוכים שנאכלו איננה ברורה  .ככתבי  -היד קיימים הכדלים ניכרים  .יתכן שמקורה
בשורש

גדר  ,והכוונה

כחמת  -גדר  .זה הולם את נטייתו של בראשית רבה לזהות אתרים ( וראה

ולעובדה שבריחה אל מעבר לירדן ( כמקרה זה לסביבת

חמת  -גדר )

:

פסקות

)7 ,6 ,5

היתה מקובלת ביותר על אלה שנזקקו

ל ' אנאחוריזס '  ,וראה עצתו של ר ' יוחנן ' אם הזכירוך לכולי יהא הירדן כעל גבולך ' ( כלומר  ,ברח אל מעכר לירדן ) .

.

ירושלמי  ,מועד קטן ב ג  ,פא ע " כ  .על חרובי חמת  -גדר  ,ראה  :ירושלמי  ,מעשרות א א מח ע " ג  .לפי רש " י מקשרת
מסורת שנשתמרה בתלמוד הבבלי את המערה לקבר המשפחה של ר ' שמעון הנמצא בקירבת כירי ( באזור גוש -

חלב )  .וראה הערותיו לבבלי  ,בבא מציעא פה ע " א .
פטור -

15510ח11ט  :אשם . specula -

הכוונה  ,אולי  ,למרחצאות הפריגידריום .

12

ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות

המת '  .הוא [ רשב " י

]

מתים וטיהורה של טבריה

הגיע  ,עמד אצלו ואמר  ' :גוזר אני על זה שחי שימות  ,ועל זה שמת

שיחיה ' ,

והיה כך .
6

י

[ רשב " ]

הלך

תינוקות ]  :לי

אמר

:

לשבות בביתו ועבר במגדל צבעייא 6 .י הוא שמע בקולו של נקיי הסופר [ מלמד -

' הלא אמרתם שבן יוחאי טיהר טבריה

' יבוא עלי "

?

אומרים שמצאו שם מת אחד ! ' הוא

י

[ רשב " ]

אם אין בידי הלכות כשער ראשי על טבריה שהיא טהררה חוץ ממקום זה וזה .

[בהחלטה] .

והלא אתה בעצמך היית עמנו במניין

" ופורץ גדר ישכנו נחש "

'

( קהלת י

אתה פורץ גדרם של החכמים [ והלא

כתוב ]

ח )  .מיד יצא [ הנחש ] וכן היה לו .
7

הוא [ רשב " י ] עבר בבקעת בית  -נטופה וראה מישהו עומד ולוקט ספיחי שביעית  .אמר לו

ספיחי שביעית הם
עלי [ וההלכה

[ ואסור ] ? '

כמותם ] ! '

הוא ענה

:

' והלא אתה התרת ! ' אמר לו

רשב " י

:

:

' הלא

' והלא חברי חלקו

מיד הרים שתי גבות עיניו  ,הסתכל בו וההוא נעשה גל של עצמות .

תיאור זה של טיהור טבריה ניתן לחלק לארבעה חלקים עיקריים

:

 . 1פסקה מקדימה  ,המכינה את הרקע למאורע המרכזי  -פסקות . 3 - 1
.2

טיהור טבריה  -פסקה

.3

תגובת אנשי טבריה  -פסקות

.4

. 6-5

 . 4סיום  ,שבו מסופר אודות רשב " י והלכה אחרת הקשורה לשנת השמיטה  -פסקה
.1

.7

סיפור הטיהור מופיע בבראשית רבה  ,הואיל והוא אמור לספק דוגמה מרשימה לרוב הטובה

שקיבלה עיר כגמול על שירותים  ,זה פירוש אחד מרבים המוצעים על  -ידי המדרש למלה ' ויחן ' .
הכרת הטובה של יעקב לעיר שכם היא תוצאה של התגוררותו בה לאחר חזרתו מחרן ושל רכישת
קרקע על  -ידיו ולאחר  -מכן הצבת מזבח במקום ( בראשית לג יח  -כ )  .כך מוכן הרקע לסיפור של
רשב " י .
הסיבה להחבאותו של ר ' שמעון במערה איננה מובאת בבהירות בשום
שהיא קשורה במהומות בארץ  -ישראל באותה תקופה  .הביטוי

מקום  .מהמשך הסיפור נראה

' נרגעו הדברים ' ( פסקה  ) 4מצביע על

כך  ,וכן הלקח ממקרה הציפור ; גורל האדם והחי בידי שמים ; אם האלהים אינו גוזר על האדם שביה
או מיתה  ,אין מקום לפחד .

כתוצאה משהותו הממושכת במערה  ,היה צורך בטיפול בפצעים שנתגלעו על גופו של ר ' שמעון .
וזו הסיבה למאורעות הבאים  :ביקורו בטבריה  ,ההשפעה המבריאה של הרחצה במרחצאות  ,ולבסוף
טיהורה של העיר  .פסקה

3

נראית

מיותרת  ,וחסרת

קשר לסיפור הראשי  .הכוונה להראות בה כי

יציאתו של ר ' שמעון מן המערה זכתה לאישורו של הקב " ה  .השימוש באותו ביטוי  ' -הוא יצא '

( נפק )  -בראשית פסקות

3

ו  4 -יש בו סימוכין לכך שפסקה  3היא הוספה  ,ורושם זה מתחזק על  -ידי

הסיבות הסותרות  ,הניתנות בהן ליציאתו מן המערה ..בפסקה
בהשגחה העליונה ואילו בפסקה

!6

4

3

נטען כי עזיבתה היתה בגלל אמונתו

הרי זו תוצאה של התבוננות אנושית מפוכחת .

על הזיהוי של מגדלא  -מגדל צבעייא וטריכיאה  ,ראה קליין  ,ארץ הגליל  ,עמ ' . 200 - 199
ידי מ ' שטרן  . 309ק " Jews and Judaism . Jerusalem 1974 ,
0
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' ספרא ' בארמית .

18

' יבוא עלי ' .

מספרות המצוטטת על -

Greek and Latin Authors

ר ' שמעון

בר  -יוחאי  ,עצמות

מתים וטיהורה של טבריה

 . 2הסיפור הפשוט יחסית על הטיהור עצמו מפתיע בהשוואה לקטעים המורכבים יותר של הפתיחה
והסיום  .טומאתה של טבריה היתה ככל הנראה ידועה ומפורסמת  ,ור ' אלעזר  ,בנו של ר '

שיש לו תפקיד משני בסיפור

בכלל  ,מדבר

שמעון ,

על הטיהור  ,בלי לפרט את הדרך בה נעשה  .זוהי פעולת

טיהור מוזרה  ,שיש בה משום סמליות וגם ערך מעשי רב  .באמצעותה מתגלות גופות  ,מועלות על -

פני הקרקע ובסופו של דבר מסולקות מן המקום  .מאוחר יותר בסיפור ( פסקה

)6

אנו לומדים על

כינוס של חכמים ( ולפחות סופר אחד ) שהחליטו על טהרתה של טבריה  .כמו  -כן מסופר על מציאותן
של הלכות ( או

תקדימים ) ,

המעידות על טהרת העיר  .אולם כל אלה חסרים משום  -מה בסיפור

הטיהור עצמו  .מה שנותר הוא מעשה  -נסים  ,שפשר הסמליות שבו ( השימוש בתורמוס  ,גופות עולות
וכו ' )

סתום .

 . 3העדויות שנשתמרו בידינו על התגובה למעשה הטיהור של ר ' שמעון הן שליליות בתכלית .
הביקורת באה משני אנשים שונים ביותר  .האחד היה קשור לחוגים שהיו לעתים קרובות עוינים
לחכמים  ,דרכיהם ודעותיהם  .היחסים בין פרושים  -חכמים ועם  -הארץ היו בעייתיים בסוף ימי

,

בית  -שני  .הלכות טומאה וטהרה  ,מעשרות ותרומה  ,שקיבלו עליהם הפרושים  ,יצרו חי חברתי בינם
לבין עם  -הארץ  .בניגוד לדברי יוספוס י נמשכו המתיחויות של המאה הראשונה  ,ואף יתכן שחלה
הרעה במצב באמצע המאה השנייה .

20

"

לכן נקל להבין את הנסיונות שנעשים על  -ידי עם  -הארץ אחד

לחלוק על נסיון טיהורו של ר ' שמעון .
התקפה אחרת באה מכיוון החוגים של תלמידי החכמים או  ,לפחות  ,מאלה שהיו קרובים אליהם .

נקיי  ,הסופר ממגדל  ,היה מעורב בהחלטה לטהר את טבריה  .דעתו של ר ' שמעון ניצחה  ,אולם נקיי
המשיך לפקפק

בעניין  .בכל אחד מן המקרים האלה השיב ר ' שמעון למזלזלים בו באופן קשה

שאינו משתמע לשני פנים .
 . 4עניין שנת השמיטה הוא תוספת ברורה לסיפור
הבאות

:

הטיהור  ,ונראה שסופח אליו מן הסיבה או הסיבות

א  .יש בו מספר אלמנטים משותפים עם הסיפור על מגדל  ,שקדם לו  -ר ' שמעון עובר

במקום כלשהו  ,לוקח חלק בדיון הלכתי ו ' מחסל ' את המתווכח עמו  .ב  .הסיפור נוסף כדי לשמש
אישור דרמאטי לסמכותו של ר ' שמעון  :דעת המיעוט שלו מתקבלת  ,אף כי הוא עצמו מטיף לקבלת
דעת הרוב  .ג  .לפנינו מחזור של סיפורים על ר ' שמעון  ,שבהם מודגשת יכולתו לנצח את יריביו .

מחזורים רכים כאלה על חכמים  ,כולל ר ' שמעון עצמו ( וראה

להלן ) ,

נשתמרו בספרות חז " ל .

מסורת הטיהור  ,כפי שהיא מופיעה בבראשית רבה  ,היא אפוא תערובת של מספר אלמנטים

שונים .

שלושה קטעים חורגים באופן בולט מן הסיפור המרכזי  ,והם ככל הנראה תוספות שנסתפחו אליה .
.1

דברי הפרשנות לבראשית לג יח ( פסקה

.)1

 . 2סיפור הציפור ( פסקה  . 3 . ) 3סיפור שנת השמיטה

( פסקה  . ) 7לעומתם נראה שעניין המערה ( פסקה

, )2

טקס הטיהור ( פסקה

)4

והסיפור על שני

המתנגדים לר ' שמעון ( פסקות  ) 6 , 5מתמזגים יפה  .גם הלשון של קטעים אלה היא כמעט הומוגנית .
פרט לפסקה

,2

הסיפור כולו כתוב ארמית .

נוסחים ארץ  -ישראליים אחרים ויחסם לבראשית רבה
להלן שלושה נוסחים ארץ  -ישראליים חשובים נוספים  -הירושלמי  ,פסיקתא דרב כהנא וקהלת
רבה

:
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ראה :

ה Role /צו . ( , Israeb /טס) 4 . Davisן .

'  the First Centuryמ ] 4 . Smith , ' Palestinian Judaismן

.

 . 74 - 81קק  1956 ,וזסץ civilization New -
20

בבלי  ,פסחים מט ע " א  -ע " ב .

75

מקוו -ות
ירושלמי  ,שביעית ט א  ,לח ע " ד

פסיקתא דרב כהנא  ,ויהי

בשלח טז

( מהדורת מנדלבוים  ,עמ '

) 194 - 191

קהלת רבה ח

י

עבר

דילמא ר ' שמע ' בן יוחי ור ' אלע ' בריה

רשב " י

בשמיטתיא וחמא חד מלקט שביעית

עבדון טמירין תלת עשרי שנין בחדא

במערתא

א " ל ולית אסור ולאו ספחין אינון א " ל

מערת ' דבקע ,

אבלין חרובין דתרומן

ולא את הוא מתירן  ,א " ל ואין חביריי

עד שהעלה גופן חלודות חלודות  .לסוף

ולסוף תלת עשר שנין נפק רשב " י

חלוקין עלי  ,קרא עליו ופורץ גדר ישכנו

תלת עשרי שנין שנפק ליה רשב " י ויתב

ויתיב ליה

שמעון

רבי

בן

הוה

יוחי

נחש .

ליה

וכן הוות ליה רבי שמעון בן יוחי עבד

פרש מצדתא למצוד צפרין  .פרשה זמן

על תרע מערתא וחמא חד בר נש

ור '

אלעזר בריה הוון טמירין
תלת

דפקע

שנין

עשר

בשמדא  .והוון אכלין חרובין ותמרים

צייד

על פלי דמערתא  .חמא חד

פריס

מצודתיה

למצוד צפרין

שמע ברת קלא אמר דימוס ואתפשת .

טמיר במערתא תלת עשר שנין במערת

קדמאה ושמע ברת קלא אמרה דימיס

שמע

גופו

ואשתזבת  .פרשה זמן חניינה ושמע

ספיקלא ואשתזבת  .אמר אפילו ציפור

חלודה  .לסוף תלת עשר שנין אמר לינה

ברת קלא אמרה ספקלה ואיתפשת אי

מבלעדי שמיא לא יברח כל שכן נפש

נפק חמי מה קלא עלמא  .נפק ויתיב

אפילו ציפור מבלעדי שמיא לא יבדא

בר נש .

חרובין

דתרומה

שהעלה

עד

זמן

ליה על פומא דמערתא חמא חד צייד

ואנן יתיבין הכא .

ניחות

צייד ציפריי פרס מצודתיה שמע ברת

כד שמע דמיליא שדיכן אי ניחות

דטבריה .

קלא אמרה דימוס ואישתיזבת  .אמר

חנינות

וניחסא

ברת

בהדין

קלא

מוי

אמר

דמוקד

נחתין ואיתסון בהדין מוי

וניחסי בהדין די מקר דטבריא  .אמרו

דמוקד

ציפור מבלעדי שמיא לא יבדא כל שכן

צריכין אנו להחזיק טובה כדרך שהיו

לעשות טובה ונהני לבלון בני אתרא

בר נשא  .כד חמא דשדכן מילייא אמר

אבותינו עושין שהיו עושין אטליסין

( בר ' ל " ג )

ניחות ניחמי בהדין דימוסין דטבריא

ומוכרים בזול ועשה אטליס ומכר בזול .

אמר צריכין אנן לעשות תקנה כמו

לטבריא ,

והוה

שעשו אבותינו הראשונים .
ויחן

את

פני

העיר

:

שהיו

אמרו צריכין אנו למדכייא

עוביין

נסב

תורמסין

ומקצץ

ומקליק

בשוקא  .כן הן דהוה תמן מית טייף

איטליסן ומוכרין בשוק .

וסליק ליה .

אמר נדכי טיבריה והוה נסב תורמוסין

אמרין צריכין אנן למדכייא

אמרון

דטבריה

צריכין

כדרך שעשה אבינו יעקב שנ '

ויחן

את

פני

העיר ,

שהיה

אנו

עושה

איטליס ומוכר להם בזול עשר אטליס
ומכר בזול .
אמר צריכין אנו מדכיא טבריא  .מה
עביר נסיב תורמוסין ומקליק בשוקא

לטבריא ,

וכל מן דהוה מית טייף וסליק ליה .

ומקצץ ומקליק וכל הן דהוה מיתא הוה

והוה

נסב תורמסין ומקצץ ומחליק

חמא יתיה חד כותאי אמר לית אנא

טייף וסלק ליה מן לעיל .

בשוקא  .כן הן דהוה תמן מיה טייף

מגחיך בהדין סבא דיהודאי מה עבד

חמתיה חד כותי אמר לינה אזל מפלי

וסליק ליה .

נסב חד מית וטבריה הגו שוקא דדכייה .

בהון סבא דיודאי נסב חד מית אזל

חמתיה חד כותי אמ ' ליה אנא אזיל

א " ת אמרין בגריבה  .אית דאמרין בשוק

עבד ,

דבר קרדימא  .אזל ואמר ליה דכיתיה

מית ואזל איטמריה בחד שוק

שקק פלן  .א " ל אין  .אמר ליה  .ואן

ברוח

דדכי אתא לגבי ואמ ' ליה דכיתה שוקא

אפיקית לך מיניה חד מית  .א " ל גוד

הקודש שנתנו שם ואמר מזר אני על

פלן  ,אי ליה אין  .אמ ' ליה אין אפקת לך

העליונים שירדו ועל התחתונים שיעלו

מיתא מן אחרך  ,אמ ' ליה גד חמי

לי .

שהוא טמן אותו שם  .אמר גוזר אני על

וכן הוות ליה .

צפה ר ' שמעון בן יוחי ברוח הקודש

דין דרביע יקום ועל דקאים ירביע .

קומי מוגדלא שמע קליה

שנתנו שם ואמר גוזר אני על העליונים

וא " ת דאמרי גוזר אני על עילאי יחות

דספרא אמר הא בר יוחי מדכי טיבריא .

שירדו ועל התחתונים שיעלו  .וכן הרה

ועל תתאי יסיק וכן הות ליה .

א " ל יבוא עלי אם לא שמעתי שטבריא

ליה .

מינפק ליה עבר קומי האי כנישתא

עתידה ליטהר  .אפילו כן לא הימנין

מן דנפק עבר קומי כנישתא דמגדלא

דמגדלא שמע קל דינקאי ספרא בן

היית מיד נעשה גל של עצמות .

ושמע קלא דמינקי ספרא דמגדלא אי

יוחאי דכי טבריא  .אמר ( אם לא ) יבא

ואטמריה הן דדכי אתא לגביה רשב " י
א " ל לא דכית אתר פלן איתא ואנא

מפיק לך מן תמן  .צפה רשב " י

מי

עבר

/5

ומדחיק בהדין סבא דיהודאי  .מה
נסב חד

חמי לי  .ציד צפה

רשב " י

ברוח הקדש

תרגום וחלוקה לפסקות
ירושלמי  ,שביעית ט א  ,לח ע " ד

ריטב " י היה

פסיקתא דרב כהנא  ,ויהי

בשלח טז

( מהדורת מנדלבוים  ,עמ '

) 194 - 191

י

קהלת רבה ח

עובר בשנת השמיטה וראה

אדם אחד מלקט שביעית  .הוא אמר לו

' הלא זה אסור ! הרי הם ספיחים

!'

:

ענה

לו  ' [ WIK Jהלא אתה בעצמך התרת ! '
~

אמר לו  ' :והלא חבריי חלקו עלי
עליו [ את

הפסוק ] :

נחש ' ( קהלת י

ח) ,

!'

קרא

' ופורץ גדר ישכנו

וכך היה לו .
2

2

רשב " י

התחבא במערה שלוש  -עשרה

שנה במערת חרובין של תרומה י 2עד

2

מעשה

רשב " י

:

ור '

אלעזר בנו היו

חבויים י " ג שנה במערה אחת בבקע .

הם אכלו חרובין של תרומןנ2

שנתגלעו על גופו פצעים .

עד

רשב " י

ור '

אלעזר בנו היו חבויים

במערת פקע שלוש  -עשרה שנה

והיו אוכלים חרובים

בשמד  .מ

[ ותמרים ] .

שנתגלעו על גופם פצעים .
3

בסוף שלוש  -עשרה שנה  ,אמר  ' :אולי

בסוף שלוש  -עשרה שנה יצא לו

רשב " י

ולסוף שלוש  -עשרה שנה יצא רשב " י

אצא ואראה מה נשמע בעולם ' [ קלא

וישב לו על פתח המערה וראה אדם

וישב לו על שערי [ פילי ] המערה  .ראה

עלמא]  .יצא וישב לו על פי המערה .

אחד פורש מצודה לצוד ציפורים  .פרש

צייד

אחד פררם מצודתו כדי לצוד

ראה צייד אחד שצד ציפורים  .או פרש

פעם ראשונה ושמע בת  -קול אומרת

ציפורים  .שמע בת  -קול אומרת

' פטור '

' פטור ' והיא ניצולה  .פרש פעם שנייה

וניצודה  .שמע פעם שנייה בת  -קול

:

והיא

מצודתו ושמע בת  -קול אומרת

ניצרלה  .הוא [ רשב " י

[ והציפור ]

אמר

]

ושמע בת  -קול אומרת

' בלי

' אשם '

' מבלי [ גזירת ] השמים ציפור לא תאבד ,

ניצודה  .אמר

כל שכן בן  -אדם ' .

אפילו ציפור לא תאבד  ,ואנחנו יושבים
כאן

;

[ גזירת ]

השמים

4

כשראה שנרגעו הדברים  ,אמר

' נרד

ונתרחץ במרחצאות אלה של טבריה ' .

' אשם '

' מבלי [גזירת] שמים אפילו ציפורי לא
תברח כל שכן נפש בן  -אדם .

4

4
:

וניצולה  .הוא אמר

:

?'

כאשר שמע שנרגעו הדברים אמר

' נרד

אומרת

' פטור '

בבית  -מרחץ

ונתרפא

זה

:

של

נח -

בבית  -מרחץ

ונתרפא

טבריה  .אמרו

:

של

זה

' צריכים אנו לעשות

' צריכים אנו לעשות

טובה ונעשה טובה לבני המקום כמו

כמו שעשו אבותינו הראשונים '  ' .ויחן

טובה ( לעיר ) כמו שאבותינו עשו  ,שהיו

שעשה יעקב אבינו שנ ' ' ויחן את פני

[ עשה חן ] את בפני העיר ' ( בראשית לג

עושים איטליסין ומוכרים בזול  .והוא

העיר '

הוא אמר

:

טבריה '  .אמרו

' צריכים אנו לעשות תקנה

[ רשב " י ]

:

-

שהיה עושה איטליס ומוכר

בזול ' .

להם בזול  .הוא עשה איטליס ומכר

' צריכים אנו לטהר את טבריה ' ,

בזול  .אמר  ' :אנו צריכים לטהר טבריה ' .

והיה לוקח תורמוסים

והיה לוקח תורמוסין ומקצץ ומפזר

מה

ופיזר

ומקצץ ומפזר  ,וכל מקרם שהיה שם

בשוק  .כל מקום שהיה שם מת  ,היה צף

[ אותם ] בשוק  .וכל מקום שהיה מת  ,צף

מת  ,היה צף ועולה לו למעלה .

ועולה לו .

יח )

-

שהיו עושים איטליסן [ שווקים

ללא מכס ] ומוכרים
' נטהר

טבריה ' .

בשוק .

24

הוא אמר

אמרו

:

גרץ מתייחס למלה זו כאל שם מקים -
ליברמן  ,עמ ' !  ) 18ומקבילות .

חרובה

:

עשה

( 197

.ק .

איטליס

ומכר

עשה ?

ועלה

לקח

תורמוסים

לו .

 . ( Geschichteעל מקום בשם מגדל חרוב ראה  :תוספתא  ,שביעית ד א ( מהדורת

ופירוש פחות מתקבל על הדעת  -שם מקום  -תרומון .
לפירוש המוגר ' שמד ' בספרות החכמים ראה

:

Third and Fourth Centuries ' , Jewish

the

תן 5 . Lieberman , ' Palestine

 . 330 - 331קק Quarterly Jeeview, XXXVI ) 1946 ( ,
המלה ' שוק ' הוחלפה כאן בטעות המלה

' זול ' .
17

מקורות
ירושלמי  ,שביעית ט א  ,לח

קהלת רבה ח

ויהי בשלח טז
מנדלבוים  ,,עמ
מהדורת דרב כהנא
(פסיקתא
'

ע "ד

י

) 194 - 191

הא בר יוחי דרכי טבריה  .אמ ' ליה ולא

עלי אם אין בידי שמועות כשערות

מן המיניין הויתה  .תלא עינו ואסתכל

ראשי שלטבריא זו עתידה להטהר

ביה ומיד נעשה גל של עצמות .

ועתיד להיות לאוכלי תרומה חרך מזו

ר ' שמעון בר ' יוחאי הוה עבר בשמטתה

ומזו לא הימנוה יתיה  .אמר ליה פרצת

וחמא חד בר נש לקט ספיחי שביעית

גדרן של תלמידי חכמים וקרא עליו

מר ' ליה בר ' ולא שביעית היא ואסור .

א ' ליה ולא את הוא שאת מתיר .

ופורץ גדר ישכנו נחש וכן הות ליה .

א'

ליה ואין תבירי חלוקין עלי  ,וקרא עליו
 -ופורץ גדר ישכנו נחש ( קהלת ח י ) כן

הות ליה .
תרגום וחלוקה לפסקות

שומרוני אחד ראה אותו ואמר  ' :אודי
אני אלך ואשים לצחוק זקן זה של
היהודים  .הוא לקח מת
והטמינו במקום

אחד  ,הלך

שטוהר  .אז בא אצל

רשב " י ואמר לו  ' :לא טהרת מקום זה

אני יכרל למצוא לך מת שם

!'

!

רשב " י

ראה ברוח הקודש שהוא הניח אחד
שם

ואמר

' גוזר אני על העליונים

:

ראה אותו כותי אחד ואמר  ' :הלא אני

הולך ומגחך בזקן זה של היהודים '  .מה
עשה

?

לקח מת אחד והלך והטמינו

בשוק אחד שטיהר  .בא אליו ואמר לו
' האם טהרת שוק

אמר לו

:

טהרת ] ?

שם ,

שירדו ועל התחתונים שיעלו '  .וכך היה
לו .

העליונים

ואמר

ועל

שירדו

6

י

השוק שטיהר  .יש אומרים

בגריבה [ ? ]

ויש אומרים בשוק של בר

קרדימא [ ? ]

הלך ואמר לו
א" ל

:

:

' כן '  .א " ל

על

אני

התחתונים

' האם טהרת שוק

זה

זה ?

:

' ואם אני אוציא לך

?'

א"ל

:

' משוך והראה

רשב " י

ברוח הקודש

שהוא טמן אותו שם  .אמר
על

שיקום ,

ששוכב

:

' גוזר אני

ועל

שקם

שישכב '  .ויש אומרים [ שהוא אמה

:

' גוזר אני על העליונים שירדו ועל

קולו של סופר שאמר  ' :הנה בר יוחאי
שטיהר

?

ברוח הקודש

עבר לפני מגדל ושמע

טבריה ! '  .אמר לו [ רשב " י

עשה

זה של היהודים ' .

מה

לקח מת אחד והטמינו באמצע

לי '  .מיד צפה

שיעלו '  .וכך היה לו .
[ רשב " ]

הולך ומגחך בזקן

משם מת אחד

' גוזר

:

מאחורך '

אמר לו  ' :משוך

לי '  .צפה רשב " י

שנתנו

הוא

אמר לו  ' :כן ' .

' אם אוציא לך מת

[ ממקום שכבר
והראה

פלוני ? '

:

ראה אותו כותי אחד ואמר  ' :הלא אני

התחתונים שיעלו '  .וכך היה

]:

לו .

' יבוא עלי אם לא שמעתי שטבריה

6

6

עתידה להטהר  ,ואפילו [ אם לא כן

כשיצא  ,עבר לפני בית  -הכנסת של

כשיצא לו [ רשב " י

לא היית יחד אתנו בהחלטה

מגדל ושמע קולו של מינקי סופר מגדל

כנסת זה של מגדל  .שמע קולו של

מיד נעשה גל של

' הרי זה בר יוחאי שטהר את

' בן יוחאי טיהר

יהיה ] ,

[ על טיהור

העיר] ? '

אומר

:

טבריה '  .אמר לו

עצמות .

היית ? '

:

' ולא מן המניין

הרים עיניו והסתכל בו ומיד

נעשה גל של עצמות .

ינקאי הסופר

]

הוא עבר לפני בית -

אומר :

טבריה '  .אמר [ רשב " י
אין

בידי

]:

שמדעות

' יבוא עלי אם

כשערות

ראשי

שטבריה זו עתידה להטהר ועתידה
להיות לאוכלי תרומה חוץ מזו ומזו .
[ חוזן

מזה ] הלא במניין

היית ? '

אמר לו

:

' פרצת גדרן של תלמידי חכמים  ,וקרא

עליו ' ופורץ גדר ישכנו נחש '  .וכן היה

11

תרגום וחלוקה לפסקות

ירושלמי  ,שביעית

ט א  ,לח ע " ד

ויהי

פסיקתא דרב כהנא ,
( מהדורת מנדלבוים  ,עמ '

רשב " י היה

קהלת רבה ח

בשלח טז

י

) 194 - 191

עובר בשנת שמיטה וראה

רשב " י היה

עובר בשנת השמיטה  .ראה

אדם אחד לוקט ספיחי שביעית  .אמר

בן  -אדם אחד מלקט ספיחי שביעית .

' בני  ,ולא שנת שמיטה היא וזה

א " ל  ' :והלא

לו

:

אסור ? '

שאתה

אמר לו
מתיר ? '

' והלא אתה הוא

:

אמר לו

[ רשב " י ] :

' והלא

א " ל  ' :והלא שביעית הם

אתה הוא שאתה
שנינו

" כל

!'

טיהרת ?

הספיחין

ולא כך

מותרין

חוץ

וקרא עליו  ' :ופורץ

מספיחי כרוב לפי שאין כיוצא בהן

גדר ישכנו נחש ' ( קהלת י ח )  .וכן היה

בירקותו

שדה " '

( שבעית ט א )  .ואמר לו

לו .

1רשב " י ] :

' ואין

עלי ? '

חברי חולקים עלי

!'

חברי חולקין

וקרא עליו  :ופורץ גדר ישכנו נחש  .וכן
היה לו .

דיוננו במקורות אלה יהיה לפי סדר הקטעים דלעיל .

.1

בירושלמי  ,כמו

בבראשית רבה  ,יש קטע פתיחה לגוף המסורת העיקרי  .הואיל והירושלמי דן

לפני  -כן במנהג ההכרעה על  -ידי הרוב  ,הרי הוא מספר תחילה את עניין שנת השמיטה  .לאחר  -מכן
בא סיפור הטיהור  .לפיכך אין לסיפור הטיהור בירושלמי כל קשר אמיתי לנושא הדיון הכללי והוא
מובא רק כמסורת שהיתה צמודה לעניין השמיטה  .בבראשית רבה קשורה מסורת זו של טיהור העיר
באופן אינטגראלי לפסוק הנדון  .בשני המקורות האחרים אין פסקת פתיחה  .פסיקתא דרב כהנא
מביא מספר סיפורים על ר ' שמעון וכנו ר ' אלעזר והסיפור על הטיהור הוא אחד מהם  .לעומתם

מביא קהלת רבה את הסיפור כקשר לפסוק ' ופורץ גדר ישכנו נחש ' ( קהלת י

ח) ,

הנזכר בכל

הנוסחים .
.2

כל הנוסחים שומרים על שלושה אלמנטים עיקריים  :ר ' שמעון נחבא במערה  ,חי שם שלוש -

עשרה שנה ואוכל חרובים  .אולם אי  -בהירות רבה קיימת באשר לזיהוי החרובים  .מדובר בבראשית

רבה על חרובים של גירודא ; הירושלמי ופסיקתא דרב כהנא מגדירים אותם כחרובי תרומה ; ואילו
קהלת רבה מדבר על תמרים  .מקורות מאוחרים יותר מציעים זיהוי מעורפל למקום המערה  .פסיקתא
דרב כהנא מזכיר

' בקע ' ,

שכוונתו ככל הנראה למקום מסוים ; קהלת רבה קורא למקום ' פקע '  ,שהוא

ללא ספק גרסה שונה של שם זה  .רק קהלת רבה מזכיר את הסיבות להסתתרותך של ר ' שמעון -

רדיפות הדריאנוס ( שמדא ) .
 . 3מקורותינו פותחים בביטוי

' בסוף תלת עשר

שנין '  .רק בבראשית רבה מתחיל הקטע במלה

' בסופא '  ,אף כי רבים מכתבי  -היד של בראשית רבה מוסיפים את המלים

' שלוש עשרה

הירושלמי ובראשית רבה שונים זה מזה בעניינים אחדים  .קיימים הבדלים

קלים  ,כגון השימוש

שנה ' .

במלים שונות לתיאור לכידתה של הציפור ( בראשית רבה  -פשגה ; ירושלמי  -אישתיזבת ) או
ביטויים שונים להפקת מוסר ההשכל  .משמעותית יותר היא העובדה שבירושלמי קיים תיאור אחד
בלבד של הצייד  ,לעומת שניים בבראשית רבה ( האחד בו נמלטת הציפור והשני בו היא

נלכדה ) .

נוסח המסורת של בראשית רבה הוא ארוך ומלא יותר  ,החלק השני של תמונת הצייד  ,זה שנשמט
19
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בירושלמי  ,הוא הקשור באופן משמעותי למוסר ההשכל  .הקול האלהי הוא החורץ את דינה של
הציפור גר ' שמעון מכיר בכך שגורל כזה נקבע רק בידי

שמים , .

 . 4המעבר לעניין טבריה נעשה בפסקה זו באמצעות המלים

' נרגעו הדברים '  .התיאור הפשוט ביותר

:

הוא זה שבבראשית רבה  .לאחר שנרפאו ( ככל הנראה מן הפצעים שלקו בהם ) הציע ר ' אלעזר לטהר
את

טבריה  .אין כאן הסתמכות על פסוק וכל הסיפור כתוב

ארמית  .שלושת המקורות האחרים

מזכירים את הפסוק בבראשית ומפרשים אותו כמתכוון לחסדים שגמל יעקב לעיר  .לפי הנוסח

המופיע בירושלמי  ,פונה ר ' שמעון לאחר  -מכן לטיהור העיר טבריה  .פסיקתא דרב כהנא וקהלת רבה
מרחיבים את היריעה ומספרים שר ' שמעון היטיב עם העיר בשני עניינים  -הוא הקים בה שווקים

,

כפי שעשה יעקב  ,וגם טיהר אותה  .קהלת רבה אף שומר על תיאור מקיף עוד יותר  ,וקטע זה מוצג

פעמיים ובצורה זהה  .תיאור הטיהור עצמו דומה באופן מפתיע בירושלמי  ,פסיקתא דרב כהנא
וקהלת רבה  .הלשון בה כתוב הקטע על טקס הטיהור של העיר ותוצאותיו משותפת לשלושתם .
לעומתם מספר בראשית רבה על השלבים השונים של התהליך בפירוט רב יותר ובסוף הסיפור יש
תוספת  ,לפיה סולקו הגופות מן המקום וכך נטהרה העיר .

 . 5ושוב התיאור של בראשית רבה עומד לבדו ואלה בירושלמי ובפסיקתא דרב כהנא דומים מכמה
בחינות  .המסית בבראשית רבה היה עם  -הארץ אחד ובאחרים הוא שומרוני  .בבראשית רבה אין
המבקר פונה ישירות לר ' שמעון אלא לכלל אנשי העיר  .רק בבראשית רבה אנו מוצאים ביטוי לזמן

בו אירע הדבר ( ' בלילה ' ,

' בבוקר ' )

,

ולא עוד אלא שהשפה של הקטע כולו בבראשית רבה היא

ארמית  ,כולל קללתו הסופית של ר ' שמעון את יריבו  .כן הוא קורא בשמות שווקים אחדים בטבריה .
בבראשית רבה הקללה היא במונחים של מתים וחיים  ,לעומת אלה ממעל ואלה מתחת בירושלמי
ובפסיקתא דרב כהנא .
ראוי לציין שקהלת רבה דומה במקצת לבראשית רבה בדוגמות אלה  .גם כאן יש שימוש בארמית

,

אף כי  ,כדרכו  ,הוא משלב ככל הנראה את המסורות של בראשית רבה  ,הירושלמי ופסיקתא דרב
כהנא  .נזכרים בו שמותיהם של שני שווקים

בטבריה  ,אם

כי אף לא אחד משני מראי המקומות

הנזכרים הינו ברור לגמרי  .הירושלמי  ,פסיקתא דרב כהנא וקהלת רבה דומים ביותר אף בעניין נוסף .
בכל המקורות האלה אומר השומרוני כי ישים לצחוק את הזקן היהודי ובכולם מסייעת רוח הקודש
לר ' שמעון לגלות את התרמית  .לעומת זאת משותף הנוסח המורחב של הדין  -ודברים בין

ר'

שמעון לשומרוני לפסיקתא דרב כהנא ולקהלת רבה .
.6

הסיפור על מגדל ממשיך את הדגם שהתברר למעלה  .הסיפור היסודי משותף אמנם לכל

המסורות  ,אולם בבראשית רבה ובירושלמי משתקפים הבדלים משמעותיים  .בראשית רבה מפורש
יותר באשר לשם העיר ולשם הסופר  .גם הביקורת מנוסחת בצורה שונה במקצת מזו שבמקורות
האחרים  .שם לועג הסופר לר ' שמעון כשהוא פוגש בו ואילו בבראשית רבה הוא טוען ( כנראה בפני
תלמידיו ) ,

25

כמבט

שבעוד שבר יוחאי אמור היה לטהר את טבריה  ,הרי למעשה נתגלו בה ומאוחר יותר
ראשון נראה כאילו שני הנוסחים האחרים הולכים כעקבות בראשית רבה  ,הואיל וגם בהם מתוארים שני

מאורעות  .אולם כאן ,

כבכל הסיפור כולו  ,קיימים קשרים אמיצים כין הירושלמי ופסיקתא דרב כהנא  .שניהם

מספרים על צייד הפורס את רשתו  ,ובשני מקרים ( במלה המשמשת לבריחה

והמוסר  -השכל ) ,

פסיקתא דרב כהנא

משתמש בלשונו של הירושלמי בניגוד לזו של בראשית רבה  .מכאן שפסיקתא דרב כהנא שייך למסורת
ג

או שהרחיב את יריעת הסיפור כאופן

בלתי  -תלוי ,

הירושלמי ,

או בהשפעתו של בראשית רבה  .אפשרות נוספת היא

שהירושלמי היה פעם מקיף ומושלם יותר  ,ומסיבה כלשהי השמיט במשך הזמן חלק מסיפור הצייד  .בתיאור הצייד
קיימת עדות ברורה ביותר לתלותו ולחוסר עצמאותו של קהלת רבה  .הוא מכלכל ומערבב את שני מאורעות

הצייד ,

הואיל ולא הבין את המלים הלטיניות שנזכרו שם  .הוא מתרגם  - dimissioתפוס ו ' - specula -פטור
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ן

בר  -יוחאי  ,עצמות

ר ' שמעון

מתים וטיהורה של טבריה

עצמות מתים  .בשני המקרים תגובתו של ר ' שמעון היא כפולה  .תשובה אחת משותפת לבראשית
רבה ולירושלמי  ' .ולא עמנו היית

במניין ' .

השנייה שונה בירושלמי ובבראשית רבה  .במקור הראשון

מזכיר ר ' שמעון מסורת  ,לפיה עתידה היתה טבריה להיטהר ביום מן הימים  ,ואילו בשני הוא טוען כי
למעשה יש בידיו מסורת שהעיר היתה תמיד טהורה  .בפסיקתא דרב כהנא לא נזכר אף אחד מן
הנוסחים

האלה ,

והוא מזכיר רק את התשובה הראשונה על ההצבעה  .קהלת רבה משלב את שתי

התשובות .

ולבסוף  ,בבראשית רכה נענש הסופר בנכישת נחש ואילו בירושלמי הוא הופך לגל  -עצמות  .העונש
בבראשית רבה הולם יותר את נושא הדיון  .ביקורתו של הסופר את ר ' שמעון היא בבחינת פריצת
הגדר של החכמים ( בכך שחלק על

החלטתם ) ,

שהעונש עליה הוא הכשת נחש  .לעומת זה אין

להפיכה לגל  -עצמות כל מובן מיוחד  .יתכן שמסורת הירושלמי ביקשה להשתמש בהכשת הנחש ,
המרשימה יותר  ,כעונש במקרה שנת השמיטה  ,שהיה בו עניין מיוחד  .מאותה סיבה גם קדם שם
תיאור שנת השמיטה לסיפור הטיהור  .והואיל והירושלמי השתמש כבר בעונש ההכשה  ,שינה את

העונש על העבירה השנייה להפיכת הסופר לגל  -עצמות .
.7

התיאורים השונים על שנת השמיטה  ,הבאים אחרי סיפור הטיהור  ,אחידים  .רק בראשית רבה

מזהה את מקום הפעולה עם עמק בית  -נטופה  ,ואומר כי העונש בא  ,רק לאחר שר ' שמעון הסתכל

באיש  .לפי בראשית רבה היה העונש הפיכתו של הסופר לגל  -עצמות ; הירושלמי ואחריו פסיקתא

דרב כהנא מדברים על הכשתו על  -ידי נחש  .באופן הטיפוסי לו  ,מרחיב קהלת רבה את התיאור של
העכירה בשנת השמיטה בצטטו את המשנה ( שביעית ט

א).

ניתוח המסורות הארץ  -ישראליות
מבדיקת ארבעת המקורות הארץ  -ישראליים מסתמנים מספר דגמים מעניינים  .לעומת בראשית

רבה ,

העומד לעתים קרובות לבדו  ,נראה קשר ברור בין שלושת האחרים  -הירושלמי  ,פסיקתא דרב
כהנא וקהלת רבה .
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מכין אלה שמר הירושלמי על המסורת הפשוטה ביותר  ,שפסיקתא דרב כהנא

כבר הערנו על הקשרים הרכים בין הירושלמי  -בניגוד לבראשית רבה  -ופסיקתא דרב כהנא  .לנוחיות הקורא

יירשמו למטה  ,לפי סדר  ,הפיסקות בהם הם מופיעים
א  .הכשת נחש כעונש על חילול שנת השמיטה -
ב  .חרובי תרומה -

:

7( 1

בפסיקתא דרב כהנא ) .

.2

ג  .צייד פורס רשתו . 3 -
ד  .מונח המשמש לתיאור הימלטותה של הציפור . 3 -

.

ה  .מוסר ההשכל מסיפור הצייד ' ציפור מבלעדי שמיא לו יבדא ' . 3 -
ו  .התקדים של יעקב  ,שווקים פטורים ממכס . 4 -
ז  .תהליך

הטיהור  ' ,נסב

תורמוסין ומקצץ ומקליק ' . 5 -

ח  .תוצאות הטיהור  ' ,סייף לסלק ליה מן לעיל ' . 5 -
ט  .מבקר שומרוני . 6 -
י  .הצהרה בדבר הזלזול בחכם יהודי . 6 -
יא  .המתנגד מציג כפני

ר ' שמעון את ' תגליתו ' -

.6

יב  .רוח הקודש מסייעת בידי

ר ' שמעון לגלות את התרמית -

יג  .הלשון ואופן הביטוי של

ר ' שמעון בקללת השומרוני -

.6

.6

יד  .הסופר ממגדל נעשה לגל  -עצמות . 7 -
היקפה של תלות זאת מתברר עוד יותר בהשוואה לשלושה קשרים בלבד הקיימים כין בראשית רבה ופסיקתא דרב
כהנא

:
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יותר " .

הרחיב אותה במקצתן  :ואילו קהלת רבה  -במידה רבה

נ

כן נראה שקיים יחס  -גומלין ברור בין מקורות קדומים יותר ובין מסורת מקורית ואמיתית יותר .
במלים אחרות  :ככל שהמקורות מאוחרים יותר  ,כן אנו מוצאים דוגמות של מיזוג מקורות  ,הרחבת

היריעה ואפילו בלבולים  .לפיכך ניתן לומר שהמקורות הקדומים יותר  -בראשית רבה והירושלמי
 -מוסרים נוסחים מהימנים יותר של מעשה הטיהור מאשר פסיקתא דרב כהנא וקהלת רבה  .לזה

אין כמובן דבר עם האמיתות ההיסטורית של המסורת  ,ואין אנו טוענים שלמקורות מאוחרים אלה
אין ערך פרט לתולדות המסורת )  -~ raditionsgeschichteך )  .תמיד קיימת האפשרות שמידע היסטורי
חשוב  ,שנשמט מן המקורות הקדומים יותר  ,הגיע

למאוחרים ' .

:

מעניין במיוחד היחס בין בראשית רבה והירושלמי  .הזיקה בין מסורות מקבילות בשני מקורות אלה
היתה זה מכבר נושא לדיון  .בתחילה היתה ההנחה שבמקום שהתלות ברורה  ,שאב בראשית רבה מן
הירושלמי  .צונץ היה הראשון שטען כך וכן חשבו גם פרנקל ווייס .

0

'

אולם במקרים רבים שונות

המסורות המקבילות של בראשית רבה במידה מספקת מן הנוסח הנוכחי של הירושלמי  ,כדי להטיל
ספק בתלות זו  .לכן הוצע שבראשית רבה השתמש בנוסח קדום יותר של
מקורות אחר שהלך לאיבוד  ,או בשניהם

( אלבק  ,אפשטיין  ,לרנר ,

א  .בנו של ר ' שמעון במערה  -פסיקתא דרב כהנא מזכיר את שמו

;

הירושלמי  ,או באוסף

מרגליות )  .י '

בראשית רבה רק מזכיר את ' בנו ' -

.2

ב  .מאורע הצייד הכפול . 3 -
ג  .שמו של הסופר ממגדל  ,אף

כי בשינויים קלים . 7 -

אף באחד מן הקטעים שלמעלה אין הדמיון מוחלט  .קיימים הבדלים כין
המבדילים בין השניים ( וראה
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אשר להרחבות

לעיל  ,הערה

 1ו3 -

ואפילו

כ 2-

יש מספר פרטים

. )3

של פסיקתא דרב כהנא במסורת הירושלמי  :מתן השם

ידי ר ' שמעון כדומה למעשהו של יעקב -

; 4

' בקע ' לאתר המערה  : 2 -הקמת שוק על -

הדין  -ודברים כין ר ' שמעון והשומרוני -

 ; 6זהותו

של הסופר

ותיאור ההתנגשות במגדל  . 7 -רק במקרה אחד משמיט פסיקתא דרב כהנא משהו המופיע בירושלמי  :תשוכחו

הראשונה של ר ' שמעון לסופר . 8 -
28

קהלה רבה מזכיר מקום בשם ' פקע ' המתייחס בבירור למקום המופיע בפסיקתא דרכ כהנא  ' -בקע '  .גם הוא מביא
את המסורת על ר ' שמעון כמקום שווקים פטורי  -מכס  ,הדין  -ודברים בין ר ' שמעון והשומרוני וזיהוי האתר שבו
היתה ההתנגשות במגדל  .חלקים מהמסורת של קהלת רבה מאוחרים למדי  ,כן מבולבלות הודעות רוח הקודש -

.3

שני הנוסחים של הקללה על השומרוני משתמרים -

 , 6והצהרות חוזרות ונשנות ,

בתחילה כעצה וזירוז ולאחר -

מכן בצורה תיאורית  . 4 -מעניינת ביותר העוכרה שקהלת רבה כלל ככל הנראה מספר מסורות שנבעו כמישרים
או שלא במישרים מבראשית רכה  .יש שתי דוגמות לכך  .רק בראשית רבה וקהלת רבה מזכירים שווקים שונים
בטבריה  ,אם כי בכל אחד מהם נזכרים שמות שונים  .ועובדה משמעותית עוד יותר  :קהלת רבה חוזר על אחת

מתשובותיו של ר ' שמעון לסופר  . 7 -תשובה הנמצאת בבראשית רבה בלבד  .ברור שקווי המסורת כאן מסובכים
יותר מכדי שניתן יהיה להתחקות אחריהם בעזרת ארבעת המקורות שבידינו .
29

הדגמה בולטת לאפשרות זאת נמצאת במקור האחרון שנבדק על  -ידינו  .שתי ידיעות המופיעות כקהלת רכה

בלבד ,

הן כעלות חשיבות היסטורית  .הראשונה היא קביעת מקרה המערה לתקופת הרדיפות של הדריאנוס  .אף מקור אחר
לא רומז לכך או לכל מאורע אחר  ,אם כי ברור מכל המסורות שמשבר כלשהו היה הגורם להסתתרותו

.

ק

"

ל ר'

שמעון  .שנית  ,בתשובה על דברי הסופר אומר ר ' שמעון  ,לפי קהלת כי יש בידיו מסורות רבות כי ' טבריא זו עתידה

לטהר ועתידה להיות לאוכלי תרומה ' ( כלומר כהנים )  .הרעיון שבעיות הטהרה של טבריה היו קשורות בעיקרו של
דבר ( אם לא בלבד ) לכהנים מופיע בתלמוד הבכלי  ,וכפי שעוד נראה בהמשך  ,הוא חלק מן הרקע ההיסטורי
האמיתי של מסורות אלה .
30
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.

Genesis Rabba

ר ' שמעון

בקשר למסורת הטיהור ,

בר  -יוחאי  ,עצמות

מתים וטיהורה של טבריה

ניתן להסיק מסקנות אחדות  .ראשית  ,אין יחס ברור בין הסיפורים שנשתמרו

בשני מקורות אלה  .אמנם יש בהם הרבה מן המשותף  ,אך גם ההבדלים ביניהם רבים  .לדוגמה  ,עניין
הלשון  -לפעמים בראשית רבה משתמש בעברית ואילו הירושלמי בארמית ( פסקה

, )2

ולהיפך

( פסקה . ) 6
שנית  ,בירושלמי נראים סימנים ברורים הן של קיצור הן של הרחבה כמסורת זהה או דומה מאוד לזו
שנשתמרה בבראשית רבה  .וכבר הצבענו על ההשמטה בירושלמי של חציו השני של מקרה
קטע שהוא

הציפור ,

בעל משמעות מכריעה למוסר ההשכל של רשב " י ( פסקה  . ) 3כמו  -כן כירושלמי קוצר

באופן ברור ניסוח העונשים שהוטלו על  -ידי רשב " י ( ההכשה על  -ידי נחש וההפיכה

לגל  -עצמות )

וייתכן שכך אף בתיאור הדין  -ודברים עם נקיי הסופר  .לעומת זאת נוספו בירושלמי הערות  -עריכה
אחדות במטרה ' להחליק ' מעברים מסוימים  .רק בירושלמי אנו מוצאים הסבר כיצד ידע רשב " י על
תכסיסו של השומרוני  -הוא נעזר על  -ידי רוח הקודש ( פסקה

בין שתי תשובותיו של ר ' שמעון לסופר ( פסקה

טיפוס

אחד  ,הרי

. )6

; )5

מקור זה גם מספק מעבר מסוים

וכך  ,אף כי לשני מקורות אלה יש כנראה אב -

לכל אחד מהם חותמו המיוחד והוא שלם ועומד בזכות עצמו  .סיפור הטיהור

התגבש אפוא לא יאוחר מראשית המאה החמישית וככל הנראה אף קודם  -לכן .
פרטים מסוימים בבראשית רבה מצביעים על כך שהסידור שם נשען יותר על בסיס היסטורי מאשר
זה שבירושלמי  .במקור זה נזכרים שמות מדויקים של מקומות ( חמת  -גדר  ,מגדל  ,עמק

בית  -נטופה ) ,

אנשים ( נקיי ) ושווקים  .אין אפשרות לוודא את אמיתותם של שמות השווקים  ,ושמו של הסופר

כמעט בוודאות אגדתי  .לעומתם שמות המקומות הם משמעותיים  ,כי הם מצביעים על הכרת

הגיאוגראפיה של האזור  .לפי מסורת זו  ,מתקבל על הדעת  ,שרשב " י נחבא במערה בסביבות חמת -
גדר מעבר לירדן  :בדרכו מטבריה לתקוע ( או אתר גלילי אחר ) עשוי היה לעכור במגדל ואולי אף

בעמק בית  -נטופה  .ואף  -על  -פי  -כן יש לנהוג זהירות בהסקת מסקנות היסטוריות מעדות מסוג זה .
יתכן שהזכרת פרטים אלה היא תוצאה של הנטיה לריאליזם של בעלי המסורה האלה שבבראשית
רבה .
קיימות מספר בעיות חמורות באשר לערך ההיסטורי של מקורות אלה  .האחת קשורה באופי
המסורות  .כפי שנאמר כבר בתחילה  ,מופיעים סיפורי הטיהור במקורות מאוחרים יחסית  ,ובתחילה

בבראשית רבה ובירושלמי מן המאות החמישית  -שישית  .דבר לא ידוע על מאורע זה מחומר ארץ -
ישראלי קודם  -לא מן המשנה  ,התוספתא או מדרשי ההלכה  .כן אין לו אסמכתא אף בחיבורים
מאוחרים באמצעות בן זמנו ( או קרוב לזמנו ) של רשב " י  .לאמיתו של דבר  ,נמסרה מסורת זו תמיד

בעילום שם  .כן לא נכלל מקרה זה בהקשר הלכתי  ,שבו עשוי להיות דיוק רב יותר כמסורות
החכמים .
גם אופיו של הסיפור  ,שיש בו משום מעשה  -נסים  ,מעורר ספקות באשר לאמיתותו ההיסטורית  .לכל

שלב של הסיפור כמעט יש היבט על  -טבעי  :מעשה הציפור  ,מעשה הטיהור והעונשים הנגזרים על -

ידי ר ' שמעון על המזלזלים בו  ,ומתקיימים בהם  .מה אפוא ניתן ללמוד מסיפור כזה

?

לאחר סילוק

האלמנטים על  -טבעיים לא נותר הרבה  ,אף אם נסתפק ב ' גרעינים היסטוריים ' .
ולבסוף  ,אם שיקולים אלה אינם מספיקים כדי להטיל ספק באפשרות להסקת מסקנות היסטוריות ,

הרי המוטיבים הספרותיים  ,הנמצאים במסורת זו בשפע  ,מעלים בעיות נוספות .
רוב הפרטים בסיפורים אלה שייכים לסוגי ספרות ידועים ומופיעים לעתים קרובות בספרות ישראל

ומחוץ לה  .להלן נפרט אחדים מן החשובים בהם ( לפי סדר של הקטעים

שלעיל ) :

ל2

ישראל לי לוין

2א  .הסתתרות כמערה לתקופת  -מה היא מוטיב מקובל בספרות העתיקה  .היא עשויה לקרות

כשמישהו נמלט מרדיפות  ,כפי שעשה  ,לפי המסופר  ,אברהם בבורחו

מנמרוד ' : .

גם אנשים בלתי -

רצויים בחברה עלולים להיות קשורים עם מערה ( ויש להניח שאף גרו בפועל במקומות כאלה )  .כך
מספרים לנו מקורות

חז " ל על שמונים מכשפות  ,שגרו במערה ליד

אשקלון .

ננ

כן אנו מוצאים אנשים

ששהו במערה כדי לקבל השראה  ,לשמוע הודעה מאלוהים ( אליהו במלכים א  ,יט

ד  -יד ) ,

או כדי

לזכות בחכמה ובהבנה  .על יהודה איש הוצא נאמר כי הסתתר במערה במשך שלושה ימים  ,כדי
לפתור בעיה הלכתית שהציקה לו .

4

'

2ב  .המספר ' שלוש  -עשרה '  ,כידוע  ,מקובל ביותר  .הוא מופיע בהקשרים שונים
המקדש  ,ננ  13פרוכות במקדש נ בקרו של ר ' אלעזר בן עזריה שמנה  13 , 000ראש " ,

13 :

"

ר ' הונא " ,

שהיו בבית מדרשו של

ר ' יהודה 1
קיסריה

מכאב  -שיניים ,

י 4ו 13 -

40

נ 13

הפעמים שיש ללמוד את מסכת עוקצין

9 ,נ

13

כניסות לאזור
 13האמוראים

השנים שבהן סבל

השנים של פטור ממיסים שניתנו לר ' ספרא על  -ידי האגורנומים של

13

השנים שבהן שירת אביו של ר ' זירא כמוכס .

42

מעניין אף לציין שהמספר

13

נמצא

לעתים קרובות בשימושם של החכמים לציון התקופה שאותה צריך התלמיד ללמוד בחברת מורו .

בהתאם לנוסח אחד  ,היה ר ' יוחנן תלמידו של ר ' הושעיה כמשך
אליעזר .

44

שנים ' .

4

אליהו .

46

במשך

13

שנים

נ4

וכן ר ' עקיבא אצל

רשב " י עצמו  ,ואתו חנניא בן חכינאי  ,היו תלמידיו של ר ' עקיבא כבני  -ברק במשך

בנו של ר ' שמעון  ,ר ' אלעזר  ,בילה  ,לפי
ולבסוף

שנים .

13

,

שנים בלימוד

המסופר 13 ,

ר'
13

הספרא  ,בהדרכת

בהקבלה למסורת בה אנו עוסקים  ,ואולי נובע ממנה  ,אברהם הסתתר מנמרוד

47

3א  .בתקופה העתיקה היו הציפורים אות מוסמך לחיזוי העתיד  .מעייהן נבדקו  ,כדי להחליט על
מאורעות עתידים או ליישוב חילוקי  -דעות  .ציפורים אמורות להזהיר בני  -אדם  ,כדי שיברחו  ,כפי

שקרה לר ' עיליש  ,שהתעלם בתחילה מבשורת העורב  ,אולם קיבל לאחר  -מכן את עצתה של היונה  .י4

.

במסורת הפגאנית  ,כמו בזו הנוצרית והיהודית  ,היתה הציפור לעתים קרובות קשורה
ובמסורת ישראל זוהתה עם עם ישראל

32

פרקי דרבי אליעזר כו .

33

ירושלמי  ,חגיגה ב ב  ,עז ע " ד

34

ירושלמי  ,נדרים יא א  ,מב

35

מידות ב ג .

40

בבלי  ,בבא מציעא פה ע " א .

41

בבלי  ,עבודה זרה ד ע " א .

42

ככלי  ,סנהדרין כה ע " ב .

א.

'

ירושלמי  ,סנהדרין ו

;

ט,

כג ע " ג .

ע"ג .

43

ירושלמי  ,עירובין ה

44

ירושלמי  ,פסחים ו ג  ,לג ע " ב .

כב ע " ב

;

45

בראשית רכה צה  ,עמ '

46
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פרקי דרבי אליעזר כו  .למראי  -מקומות אחרים  ,ראה 1 11 , Philadelphia :
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[ Ginzberg , Legends

48

בבלי  ,גיטין מה ע " א .
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ע"א .

36

בבלי  ,כתובות קו

37
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38

כבלי  ,כתובות קו ע " א .

39

בבלי  ,כחוכות כ

ע"א .
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בישועה ,

49

ויקרא רבה כא ח  ,מהדורת מרגליות  ,ג  ,עמ ' . 485 - 484
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'

 . 471ק . 1909 - 1938 ,

1 111 , New York 1953 - 1968 ,

וראה  :שיר השירים רבה א סו ב ; ד א ב .

,
'

the Greco-Roman

.

]

Ginzberg , .

~ oftheJews

.

ה ) Goodenough Jewish Symbols

.

].

ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה

3ב  .הקול האלוהי  ,הלוא היא בת הקול הנזכרת לעתים קרובות בספרות חז " ל  ,מתואר לפעמים כנוהג

מנהג בני  -אדם  .י ' קול זה עשוי להישמע בקשר לדיון בענייני
לב לבת  -קול

במקרים כאלה " .
' ר ' חנינא בן תרדיון " ,

הלכה ' : ,

אף כי הכלל הוא שאין לשים

בת הקול עשויה אף לדבר אודות מותם של מקדשי השם

ושבעת בניה ,

4

ר'

עקיבא '

5

של רבן גמליאל השני  .לי סיפורים על מקרים בחיי החכמים עשויים לכלול הזכרות לבת  -קול
כמו במקרה של ר ' בנאהד ורבא בר

:

כזאת ,

חנה " .

3ג  .המונחים המשפטיים  speculaו 15510 -ח ] ט מצויים הרבה בספרות
בכל פעם שהוא מכריז  dimissioולביקורת כשהוא מודיע על a
]

חז " ל .

0

'

el

מלך זוכה לשבחים

לאחר שחטא אדם

~

הראשון  ,פסק האלוהים שיצא זכאי

) dimissus

הפרוקונסול הרומאי היה פסק  -דינו של השופט
.5

האם

והקצין הרומאי שהרג עצמו כדי להציל את חייו

e:

ובסיפור על משפטו של ר ' אליעזר לפני

' דימוס -

:

הרי אתה פטור ' " .

תיאור הגופות ש ' צפו ' לפני הקרקע מוזר ביותר  .כיצד יכולות עצמות להתרומם  ,ועוד יותר לצוף

כשהן קבורות בקרקע

?

,

נראה שמוטיב זה נשאל מהקשר אחר והוכנס לכאן בגלל התקשרותו

האסוציאטיבית ( מציאת עצמות אבודות )  .ואמנם קיימת מסורת לפיה

' נקברה ' גופתו של יוסף

בקרקע הנילוס  .כאשר משה  ,שזכר את השבועה שנשבעו אבותיו להעלות את עצמותיו של יוסף

לארץ המובטחת  ,גילה את מקום קבורתו  ,עמד על שפת הנהר  ,לקח לוחית  -זהב  ,שעליה חרת את שם
ההויה  ,וזרקה למים  ' .מיד צף ' ארונו של יוסף .

לראשונה במסורת יוסף ( או בדומה

לה )

4

'

נראה שמוטיב זה של גוויות צפות היה בשימוש

ולאחר  -מכן צורף לסיפור טיהורה של טבריה .

6א  .ההתנגדות לחכמים נבעה לעתים קרובות מעמי  -הארץ ומן השומרונים  .ככל

הנראה ,

הגיעו

היחסים בין עמי  -הארצות והחכמים לשפל בתקופת מחצית המאה השנייה  .הביטויים של כל קבוצה
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פסיקתא דרב כהנא  ,מהדורת

,4 .

צוקרמנדל  ,עמ '

. 334
 , ) 503וראה  :מ ]  Legal Institutionsחבח ! סא ' 5 . Lieberman ,
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.

 . 20 - 21קק  the Acta Martyrum ' , Jewish Quarterif Review XXXV ) 1944 ( ,חן טחEarly Rabbinics 8
64

מכילתא  ,בשלח  ,א ( מהדורת לאוטרבך  ,א  ,עמ ' : ) 177 - 176

מדובר על חרס

( מהדורת

על  -ידי

בפסיקתא דרב כהנא  ,מהדורת מנדלבאום  ,עמ '

במקום לוח  -זהב  .וראה גם מכילתא דרשב " י  ,מהדורת אפשטיין  -מלמד ,
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.

 , Aspects ofReligiousן4 .ט)  Superstition ' E . S . Fiorenzaטח8
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לגבי השנייה היו מזלזלים וארסיים .

65

בדומה  ,נשתבשו במאות השנייה והשלישית היחסים עם

השומרונים  .לשני סיפורים חשיבות מיוחדת לדיוננו  .יוספוס מספר שבימי הנציב קופוניוס
לספירה )

פיזרו השומרונים עצמות במתחם המקדש בערב

הפסח ,

ובכך טמאו את

( 9 -6

המקום ' .

6

כמאתיים שנה לאחר  -מכן החליט שומרוני אחד להתל בר ' ישמעאל בן יוסי  ,שקנה לעצמו שם

כמפרש חלומות  .הביטוי שבו השתמש זהה כמעט לזה שבירושלמי  ' :אנא אזיל מפלי בהדין סבא

דיהודאי ' ( אני אלך ואהתל ביהודי הזקן הזה ) .

67

וכך שני המרכיבים הראשיים של פסקה זו ( הלגלוג

לחכם וטומאה הבאה ממגע עם גוויות ) הם מוטיבים  ,שמקבילותיהם נמצאות במסורות אחרות של
פגישת יהודים ושומרונים .

8

'

6ב  .רוח הקודש שרתה לעתים קרובות על אנשים צדיקים
הגבוהה ביותר של קדושה .
לה .

70

69

והיתה  ,לדברי ר ' פנחס בן יאיר  ,הדרגה

רק אחד מן החכמים שהתכנסו ביריחו  ,ומאוחר יותר ביבנה  ,נמצא ראוי

על ר ' מאיר נאמר כי בעזרת רוח הקודש הבחין בבעיות המשפחתיות של אשה שבאה דרך קבע

לדרשות השנת שלו  .י7
6ג  .הביטוי ' עליונים למטה ותחתונים למעלה ' ( או הנוסח האחר ' החי ימות והמת יחיה ' ) מופיע
לעתים כקללה  .לפי דיוגנס  ,כשתיאר אזופוס את פעולות זאוס  ,אמר  ' :הוא המשפיל גבוה ומרומם
שפל ' .

72

7א  .דמותו של נקיי היא דמות  -חידה בספרות חז " ל  .נשתמרו אגדות על מידת יראת הכבוד שלו

בקשר למקדש ( המאה
.8-7

הראשונה ! ) ' ,

7

וקליין אף רואה בו את אחד מבעלי המסורה הקדמונים .

74

שתי דרכי ההענשה  -הכשת נחש והפיכה לגל  -עצמות  -קשורות לעתים קרובות עם

החכמים  .קללת חכם עלולה לגרום להכשת נחש .

לפסיקתו של בית הלל .

76

אפילו חכם אחד נפל קרבן לעונש זה כשהתנגד

75

גם למבטו של החכם יש קשר לעונשים אלה  ,והוא נחשב לעתים לקללה

מיידית  .מבט זה עלול לגרום לנזק בל  -יתוקן או אף למוות  .כך  ,למשל  ,כשהסתכל ר ' יוחנן בבנו של

ריש לקיש  ,מיד סילקה אותו אמו מן המקום  ,כדי שלא ייפגע .

77

ועוד על ההיבטים הספרותיים של מסורת זו  .מסורות נוטות להשתמש בצמדים  -מאורעות קורים

בזוגות  ,והצהרות חוזרות פעמיים  .כך גם במסורת הטיהור  .שניים מבקרים את מעשי רשב " י  ,שתי

דרכים לטיהור ( סילוק העצמות

65

והצבעה ) ,

שתי תשובות לסופר ושני היבטים לקללת השומרוני ( או

.

בבלי  ,פסחים מט ע " א  -ע " ב  .ומחקריהם של ביכלר ( עם הארץ הגלילי  ,לעיל הערה  ) 9ואופנהיימר

) The Am

( Ha ' arerz, Leiden 1977

יח  ,ב ,

ב  ,עמ ' . 31 - 29

66

קדמוניות ,

67

ירושלמי  ,מעשר שני ד ט  ,נה ע " ג  .לדוגמה ללעגם של השומרונים לחכם  ,ראה ירושלמי  ,תענית ג

יחסו של ר ' שמעון לשומרונים  ,ראה ירושלמי  ,פסחים א בז ע " ב .

68

על

69

משנה  ,סוטה ט טו  ,וראה גם ירושלמי א ג  ,ג ע " ג

70

71

72

ד  ,סו

ע"ד .

;

בבלי  ,עבודה זרה כ ע " ב .

ירושלמי  ,סוטה ט יד  ,כד ע " ב  :ירושלמי הוריות ג ז  ,מח ע " ג מדבר על שני חכמים כשרים לכך ככל אחת מן
ההתכנסויות .
ירושלמי  ,סוטה א  ,טז ע " ד  .על רוח הקודש בספרות לחכמים  ,ראה  . 122 - 135קק Marmorstein , Studies,
דיוגניס Chl e ,

,

0

.

 , Lifeפרק ב  .וראה גם שמואל א ב ו  -ז .

73

ירושלמי ~ ,מעשר שני ה ב  ,נו ע " א .

74

קליין  ,ארץ הגליל  ,עמ '  , 103וראה גם יעבץ ( לעיל  ,הערה  , ) 5ט  ,עמ '  , 124הערה . 6

75

ויקרא רבה כב ד  ,מהדורת מרגליות  ,עמ '  ; 505ירושלמי  ,שכת ו ט  ,ח ע " ג ; בבלי  ,ברכות סב ע " ב .

ע" ב .

76

ירושלמי  ,ברכות א ז  ,ג

77

בבלי  ,תענית ט ע " א  ,וראה גם בכלי  ,סנהדרין ק ע " א וכן  . 419ק Ginzberg, Legends, 1 1 ,

,

ר ' שמעון

עם  -הארץ ) .

בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה

גם לסיפור הציפור יש שני חלקים  ,ושני שווקים מוזכרים בהקשר לטבריה  .במקורות

מאוחרים אף נאמר על ר ' שמעון כי גמל שני חסדים לעיר .
לאור הנאמר למעלה  ,נראה שסיפור הטיהור  ,שנשתמר במקורות הארץ  -ישראליים  ,הוא מסורת
ספרותית מתוחכמת למדי  ,המשתמשת במספר רב של מוטיבים ודפוסים ונוהגת בהם בכישרון

כבקוביות לבניית סיפור גדוש ומלא על טיהור טבריה  .אולם  ,כפי שנאמר  ,לגבי היסטוריה עצמה
אין ללמוד הרבה ממקורות אלה  .אין ספק כי ניתן להניח שמסורות אלו מבוססות על אירוע
היסטורי  .אך מה בדיוק קרה ומי היה מעורב בו ומושפע ממנו  -את אלה יש להניח לתחום
ההשערה  .התוצאה המצטברת של מוטיבים עממיים אלה ועצם המבנה של הסיפור יש בהם כדי

להמעיט מהסתברותו ההיסטורית  ,לפחות בפרטים מסוימים אלה .
אולם  ,כאמור ,

סיפור אחר  ,בבלי  ,משתייך לאותה מסורת  ,אך בדרך שונה לחלוטין  .עליו יבוא הדיון

כאן .

וננוסח הבבלי

הסיפור בתלמוד הבבלי שונה באופן בולט  .ראשית  ,ניתן הרקע לבריחה אל המערה  .הבבלי מספר על
דיון בין שלושה חכמים מאמצע המאה השנייה

:

ר ' יהודה  ,ר ' יוסי ור ' שמעון  .בדיון על הערכת

השלטון הרומי  ,היתה תגובתו של הראשון חיובית  ,השני סירב להגיב ורשב " י אמר דברי ביקורת .

כתוצאה מכך נאלץ להימלט על נפשו  ,והבבלי  ,שבת לג ע " ב  ,לד ע " א מספר

:

אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא  .כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי  .כי

תקיף גזירתא  ,אמר ליה לבריה  :נשים דעתן קלה עליהן  ,דילמא מצערי לה ומגליא לן  .אזלו טשו
במערתא  .איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא  .והוו משלחי מנייניו  ,והוו יתבי עד

צוארייהו בחלא  ,כולי יומא גרסי  ,בעידן צלויי לבשו מיכסו

ומצלו  ,והדר

משלחי מנייהו כי היכי

דלא ליבלו  .איתבו תריסר שני במערתא  .אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא  ,אמר  :מאן לודעיה
לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה

?

נפקו  ,חזו אינשי דקא כרבי וזרעי  ,אמר  :מניחין חיי עולם

ועוסקין בחיי שעה ! כל מקום שנותנין עיניהן  -מיד נשרף  .יצתה בת קול ואמרה להם  :להחריב
עולמי יצאתם

?

חיזרו למערתכם ! הדור אזול  .איתיבו תריסר ירחי שתא  .אמרי  :משפט רשעים

בגיהנם  -שנים עשר חדש  .יצתה בת קול ואמרה  :צאו ממערתכם ! נפקו  ,כל היבא דהוה מחי רבי

אלעזר  -הוה מסי רבי שמעון  .אמר לו  :בני  ,די לעולם אני ואתה  .בהדי פניא דמעלי שבתא חזו
ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא  ,ורהיט בין השמשות  .אמרו ליה  :הני למה
להו  :לכבוד שבת  - .ותיסגי לך

בחד ? -

חד כנגד ' זכור '  ,וחד

כנגד ' שמור ' - .

לך ? -

אמר

אמר ליה לבריה

חזי כמה חביבין מצות על ישראל ! יתיב דעתייהו  .שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה ונפק
עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה  ,חזי דהוה ביה פילי

:

לאפיה ,

בגופיה  ,הוה קא בכי  ,וקא נתרו

דמעות

עיניה וקמצוחא ליה  .אמר לו  :אוי לי שראיתיך בכך

! -

אמר לו  :אשריך שראיתני בכך ,

שאילמלא לא ראותני בכך  -לא מצאת בי כך  .דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא

 הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי  ,לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא -הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקי .

אמר  :הואיל ואיתרחיש ניסא  -איזיל אתקין מילתא  ,דכתיב ' ויבא יעקב שלם ' ואמר רב  :שלם
27
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בגופו  ,שלם בממונו  ,שלם בתורתו  ' .ויחן את פני העיר ' אמר רב  :מטבע תיקן להם  ,ושמואל אמר

שווקים תיקן להם  ,ורבי יוחנן אמר
אמר  :איבא מילתא דבעי

:

לתקוני ? -

:

מרחצאות תיקן להם .

אמרו ליה  :איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה  ,ואית לבו

צערא לכהנים לאקופי  .אמר  :איכא איניש דידע דאיתחזק הכא טהרה

?

אמר ליה ההוא סבא  :כאן

קיצץ בן זכאי תורמסי תרומה  .עבד איבו נמי הכי  ,כל היכא דהוה קשי  -טהריה  ,וכל היבא דהוה

רפי  -צייניה  .אמר ההוא סבא  :טיהר בן יוחי בית הקברות

אמר לו  :אילמלי לא היית

! -

ואפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו  -יפה אתה אומר  .עכשיו שהיית עמנו ונמנית
זונות מפרכסות זו את זו ,

תלמידי חכמים לא כל

שכן ?

חזייה ליהודה בן גרים  ,אמר  :עדיין יש לזה בעולם

?

עמנו ,

עמנו  ,יאמרו :

יהב ביה עיניה  ,ונח נפשיה  .נפק

לשוקא ,

נתן בו עיניו  ,ועשהו גל של עצמות .

תרגום וחלוקה לפסקות

הלכו הוא

[ רשב " י

]

ובנו והתחבאו בבית  -המדרש  .בכל יום היתה אשתו מביאה להם לחם וקנקן

[ רשב " י

מים והם אכלו  .כשהתגברה הגזירה אמר

]

לבנו

:

' נשים דעתן קלה עליהן  .אולי יצערו

אותה והיא תגלה אותנו ' .
הלכו והתחבאו במערה  .קרה נס ונברא להם חרוב ומעיין מים  ,והיו פושטים את בגדיהם והיו
יושבים עד צוואריהם בחול  .כל היום למדו ובזמן התפילה היו מתלבשים  ,ומתכסים

ומתפללים ,

וחזרו ופשטו בגדיהם כדי שלא יבלו  .הם ישבו במערה שתים  -עשרה שנה  .בא אליהו ועמד על

פתח המערה  .הוא אמר  ' :מי ירדיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה
ראו אנשים חורשים וזורעים  .אמר

י

[ רשב " ] :

גזירתו ? '

הם יצאו .

' מניחים חיי עולם ועוסקין בחיי שעה

שנותנין עיניהם מיד נשרף  .יצאה בת  -קול ואמרה להם

:

' להחרים עולמי

!'

כל מקום

יצאתם ?

חזרו

למערתכם '  .הם הלכו וחזרו .
ישבו שנים  -עשר חודש  .אמרו  ' :משפט רשעים גיהנם  -שנים עשר חודש '  .יצאה בת  -קול ואמרה
' צאו ממערתכם

!'

:

יצאו .

כל מקום שהיה רבי אלעזר מכה היה רבי שמעון מרפא  .אמר לו  ' :בני די לעולם אני ואתה '  .לקראת
ערב בערב שבת ראו זקן אחד שהיה מחזיק שתי חבילות הדסים ורן בין השמשות  .אמרו לו  ' :למה
לך אלה

?'

אמר להם  ' :לכבוד שבת '  ' .ותסתפק

אמר לו לבנו

:

באחת ? '

' אחת כנגד " זכור " ואחת כנגד " שמור " ' .

' ראה כמה חביבין מצוות על ישראל '  .נתיישבה

שמע רבי פנחס בן יאיר חתנו [ של

דעתם .

רשב " י ] ויצא לקראתו  .הכניסו לבית  -המרחץ והיה מטפל בגופו .

ראה שהיו לו סדקים בגוף  ,היה בוכה ונשרו דמעות עיניו והכאיבו לו  .אמר לו  ' :אוי לי שראיתיך

כך '  .אמר לו

בתורה] .

:

' גושריך שראיתני בכך  ,שאלמלא ראיתני כך לא מצאת בי כך ' [ כל  -כך מלומד

בראשונה כשהיה רשב " י מקשה קושיה  ,היה משיב לו רבי פנחס בן יאיר שתים  -עשרה

תשובות  .בסוף כשהיה רבי פנחס בן יאיר מקשה קושיה  ,היה

רשב " י משיב

לו בעשרים וארבע

תשובות .
2

אמר

רב

:

י

[ רשב " ] :

' הואיל וקרה לי נס  ,אני אלך ואתקן דבר כמו שנאמר  " :ויבא יעקב וילן שם " '  .ואמר

' שלם בגופו  ,שלם בממונו  ,שלם בתורתו '  ' .ויחן את פני העיר '  .אמר רב  ' :מטבע תיקן

ושמואל אמר  ' :שווקים תיקן

"

2

להם ' ,

ורבי יוחנן אמר  ' :מרחצאות תיקן להם ' .

להם ' ,

ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה
3

אמר [ רשב " י

' היש דבר שדורש תיקון

]:

?'

אמרו לו  ' :יש מקום אחד שיש בו ספק טומאה  ,ויש צער

לכהנים להקיפו '  .אמר  ' :האם יש אדם היודע שהיתה מוחזקת כאן טהרה

קיצץ בן

עזאי '

7

?'

אמר לו זקן אחד  ' :כאן

תורמוסי תרומה '  .עשה גם הוא כן  .כל מקום שהיה קשה טיהרו  ,וכל מקום שהיה

רפה  ,ציינו .
אמר זקן אחד

:

' טיהר בן יוחאי בית  -הקברות

?'

אמר לו

:

' אלמלא היית עמנו  ,ואפילו היית עמנו

ולא נמנית עמנו  -יפה אתה אומר  [ .אולם ] עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו
מפרכסות וו את זו  .תלמידי חכמים לא כל

ואמר

:

' עדיין יש לזה בעולם

?'

שכן ? '

!'

אמרו

:

' זונות

נתן בו עיניו ומת  .יצא לשוק  ,ראה יהודה בן גרים

נתן בו עיניו ועשאו גל של עצמות .

ההבדלים בין המסורות הארץ  -ישראליות ואלה המופיעות בתלמוד הבבלי מפתיעים  .המרכיבים
העיקריים אמנם משותפים לשני הנוסחים ( מערה ,

מרחצאות  ,טיהור  ,ביקורת ) ,

אך כל אחד מהם

מוצג בצורה שונה לגמרי  .סיפורי המערה והרחצה מפותחים יותר בתלמוד הבבלי ודמיונם לאותם

סיפורים במסורת הארץ  -ישראלית קלוש
הזקנים והאנשים עובדי

השדות ) ,

:

מופיעים טיפוסים חדשים ( אשת ר ' שמעון וחתנו  ,אחד

ר ' שמעון מסתתר פעמיים  ,הוא יוצא לאחר שתים  -עשרה שנים ,

אך נשלח חזרה לשנה נוספת לאחר שהעיר הערות זלזול  ,כל אחת מן היציאות מן המערה מלווה

במאורעות שונים וכן נוספת שיחה במרחצאות בין ר ' שמעון ור ' פנחס בן יאיר  .תהליך הטיהור גם
הוא שונה  .תורמוסים לא פוזרו ועצמות לא צפו למעלה  .בתלמוד הבבלי מופיע צמח תורמוס ,

המיועד לתרומה  ,אשר מסמל את טהרת האתר  .לאחר  -מכן מסומן מקום הקברים  .בבבלי פחות
בולטת ההתנגדות לר ' שמעון  .מקרה השומרוני ( או עם  -הארץ ) מושמט לחלוטין וכן הסיפור על
שנת השמיטה .

אולם לעומת המסורות הארץ  -ישראליות  ,שבהן משולבים בהצלחה כל האלמנטים השונים  ,הרי
בתלמוד הבבלי מופיעים שני קטעים שונים

( )3 , 1

שרק חוליה מלאכותית

( )2

מקשרת ביניהם

( דהיינו הפרשנות האמוראית על הפסוק מבראשית )  .החלק הראשון דן בעניין המערה  ,השני -

בטיהור טבריה  .כפי שנאמר כבר  ,הראשון הוא סיפור אגדתי נרחב עם שפע של תוספות עממיות .
התיאור השני פשוט וישיר  .רק בסוף מופיע מעשה  -נסים  .בעלי המסורת הבבליים  ,שכל המרכיבים

השונים של מסורת רשב " י היו מוכרים להם  ,היו מעוניינים בעיקר במקרה המערה ועליו אף הרחיבו
את הדיבור  .מאורע הטיהור היה בעיניהם בעל חשיבות משנית והושאר בצורתו הראשונית יחסית .
אולם אף אם מקרה הטיהור נראה פחות מעניין מבחינה

ספרותית ,

הרי יש בו משמעותיות

להיסטוריון  ,כפי שנראה בהמשך הדברים  .לצורך דיוננו  ,נתעלם ממסורת המערה של הבבלי  ,הואיל
ולסיפור זה אין קשר לסיפור הטיהור .
סיפור הטיהור של הבבלי הוא מיוחד במינו במספר היבטים נוספים  .האחד מהם הוא שטבריה אף

פעם איננה נזכרת במפורש ורק המקבילות הארץ  -ישראליות ממציאות לנו את זיהוי המקום .

שנית ,

לבעיית הטיהור היתה השלכה רק  ,או בעיקר  ,על כהנים שגרו בסביבה  .שלישית  ,קיים תקדים מימי

בן עזאי לשימוש בתורמוס  ,כהוכחה לטהרת העיר טבריה  .ולבסוף  ,טיהור העיר נעשה על  -ידי ציון
קפדני של מקומות קבורה .
78

בהתאם לכתב  -יד מינכן ( דקדוקי סופרים  ,ב  ,עמ '

ע) ;

לפי הדפוסים  -בן זכאי  .מספר מסורות אחרות מקשרות את

.

בן עזאי עם השוק של טבריה ( בבלי  ,ערובין כס ע " א ; ירושלמי  ,פאה ו  ,יט ע " ד  .ירושלמי סוטה ט  ,בג ע " ג  .לעומת

זה אין כל מסורת אחרת המקשרת את ר ' יוחנן בן זכאי עם עיר זו  .כמו  -כן רגילה ומקובלת הזכרתו של שמעון בן
עזאי בשם אביו בלבד  ,מה שלא כה נפוץ לגבי בן זכאי .

.29

ישראל לי לוין

ההיעדרות הכמעט מוחלטת של אלמנטים ניסיים בסיפור הטיהור של הבבלי ( וכאלה קיימים

כמסורות הארץ  -ישראליות ) תורמת לרושם של אמיתות היסטורית רבה יותר  .רושם זה מתחזק על -

ידי העובדה שפרטים רבים המיוחדים לסיפור זה מצטרפים יפה למידע שבידינו על העיר ועל
פעילויות ר ' שמעון .
הבבלי גורס כי זו היתה בעיה שמשמעותה מוגבלת ונושא הטיהור חזר ועלה מדי פעם  .עסקו בו
בעבר  ,אך נותרו עדיין ספקות  .הבעיה התעוררה עוד בראשית ימיה של טבריה  .יוספוס מעיר כי
הטהרה היתה נושא לוויכוח מאז ייסודה של העיר  .הוא מונה את הזכורות והמתנות הרכות שהוענקו

לתושביה על  -ידי הורדוס אנטיפס

:

' הואיל וידע שהיישוב הוא שלא כחוק ושלא כמנהג האבות של

היהודים  ,מפני שבנייתה של טבריה נעשתה על גבי קברים שהיו מרובים במקום זה וסולקו
והחוק שלנו אומר  ,שהתושבים טמאים שבעה

ימים ' ' .

[ משם ] ,

7

הכסיס החוקי של מנהג זה  ,כפי שהוא מתואר על  -ידי יוספוס  ,איננו ברור  .כבמדבר יט יא  -טז  ,מדובר
אמנם על טומאה הנובעת ממגע עם מתים  .אולם המסורת היהודית המאוחרת יישמה חוקים אלה

בכהנים בלבד  .היוצאים מן הכלל היחידים הידועים לנו  ,פרט למספר מקרים של אדיקות יתירה  ,הן

אחדות מן הכתות בתקופת בית  -שני  ,אולם לפי כל הידוע לנו התרכזו אלה באזורי ירושלים ויהודה .

0

'

לא ברור כיצד יכולה אוכלוסיה עירונית גדולה להיות מושפעת על  -ידי בעיה כזאת  .ולא עוד אלא
שאם אמנם נטשטשו גבולות הקברים  ,הרי נראה שהמכשולים להסדר לא היו צריכים להיות

משמעותיים  .הלכות חז " ל המאוחרות  ,למשל  ,מצביעות על מספר תיקונים שהיו אמורים להפוך
אדמות אלה טובות

לשימוש  ,או מספר

שיקולים למנוע

פסילתן  .י '

נוסף על הסתייגויות אלו קיימות שאלות לגבי אמינותו של יוספוס  .אלמלא הכתוב ב ' חיי יוסף '  ,לא
היתה סיבה לפקפק בעדותו

ב ' קדמוניות ' ,

לגבי טבריה  .אולם מסיפור חוויותיו בשנים

, 67 - 66

כמצביא המורדים בגליל  ,ברור שיוספוס היה מסוכסך עם מספר סיעות שונות בתוך העיר  .בסופו
של דבר לא הצליח למשוך למחנהו את העיר החשובה הזאת והוא מזכיר לעתים קרובות את תושביה
בבוז גמור  .מאחר ש ' חיי יוסף ' נכתב סמוך לזמנו של ' קדמוניות ' ( ששם הוא מתאר את ייסוד

מתעוררת מאליה השאלה  ,אם הניאוצים שהוא שופך על העיר ועל יושביה משקפים את

טבריה ) ,

טינתו האישית שנבעה ממאורעות מאוחרים יותר  ,או שניתן לראות בהם אמת היסטורית של שנת
. 20 - 19

האפשרות שיוספוס הגזים בעניין טומאתה של טבריה מתקבלת מאוד על הדעת .

עדות לכך שטומאתה של טבריה לא היתה גורם כל  -כך מרכזי בתולדות העיר היא ביקוריהם של
חכמים רבים בה בסוף המאה הראשונה ובראשית המאה השנייה לספירה  .כבר הזכרנו את הקשר של
בן עזאי עם השוק בטבריה  ,קשר שידוע עליו יפה

ממסורות חז " ל מאוחרות ' : .

חכמים אחרים שפעלו

79

קדמוניות  ,יח  ,ב  ,ד . 38 ,

80

אפילו כאן לא מילאו כל חברי הכת את המכסה המלאה של חוקי הטהרה  .החכורה הפרושית למשל  ,כללה בין

.

חבריה אנשים מדרגות שונות של טהרה וחסידות ( אבות דרבי נתן א יכ  ,מהדורת

שכטר  ,עמ ' ; 56

,

תוספתא  ,דמאי ב

ב  -ה ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  . ) 69 - 63וראה  Mishnaic Literature ' , :חן 5 . Safrai , 'Teachings 0 Pietists
ewish Studies XVI
Journal
 . Vermes , Jesus the Jew New York 1974ל ) ;  . 15 - 33קק ) 1965 ( ,

.

.

81

תוספתא  ,אוילות סו  -יז  .ראה לדוגמה מאמרו של ריש לקיש  ' :עילא מצאו וטיהרו את ארץ ישראל ' ( בבלי  ,נזיר סה
ע " כ  :בבלי  ,כתובות כ ע " כ )  .לגבי בעיה דומה לזאת בטבריה שהתעוררה כירושלים כתוב ( תוספתא עדויות ג  ,ג ) :
אמר ר ' שמערן בן עזאי מעשה שנמצאו עצמות כירושלם בדיר העצים ובקשו חכמים לטמא את ירושלם .
אמר להם ר ' יהושע

:

בושת היא לנו וכלימה שנטמא את ביתינו ,

איה מיתי מבול

הרוגים שנהרגו במלחמה ועד עכשיו  .אבל אמרו ודאי  -טמא  ,ספק -
82

וראה

לעיל  ,הערה

, 78

וכן בבלי  ,ברכות כב ע " א .

?

טהור .

איה הרוגי נבוכדנצר

?

איה

ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה

בעיר הם יוסי בן קיסמא " ,
חנינא ויוסי הגלילי  " .אחדים

ר ' אליעזר בן יעקב ואתו ר ' מאיר ור ' אלעזר בן

מן התושבים במאה הראשונה דקדקו במצוות עד כדי כך שפנו

לחכמים בשאלות על חימום מים
בבית  -הכנסת המקומי .

7

'

שמוע " ,

ר ' שמעון בן

בשבת ,

6

'

ורבן גמליאל השני ביקר בטבריה מפעם לפעם והופיע

נזהר אותו רבן גמליאל לאכול חולין בטהרה ' .

לפי מסורת קדומה

לא נראה

ו

שבעיות טהרתה של טבריה מנעו ביקורים אלה .

קו  -אופי נוסף של הבבלי הוא הטענה שבעיית הטהרה היתה מיוחדת לכהנים  .כפי שנאמר כבר
למעלה  ,הדברים משתלבים יפה עם מה שידוע על הדאגה לטהרה בישראל בימי קדם  .לא קשה
להבין מדוע עלתה בעיה כזאת בפני אנשי טבריה במאה השנייה  ,זמן כה רב לאחר חורבן הבית .
באותה תקופה עברו כנראה משמרות הכהנים לגליל  ,וארבע מהן שכנו בסביבות טבריה

יחזקאל  -במגדל  ,בצפון

 :משמרת

משמרת

:

ישוע  -בארבל  ,בצפון  -מערב ; משמרת חופה  -בבית -

מעון  ,במערב ; משמרת מעזיה  -בחמת  ,בדרום .

9

'

כן ידוע שטקסי הטיהור מטומאה הבאה ממגע

עם מתים  ,טקסים הקשורים בדרך  -כלל עם כהני המקדש  ,נמשכו גם במאה השנייה ועוד בראשית
המאה הרביעית  .בספרי מסופר על מספר חכמים במאה השנייה 90שדנו בטבריה בהלכות הקשורות
בפרה אדומה ( ששימשה לטיהור מטומאת

מתים ) ,

ור ' שמעון עצמו עסק בעניין דומה בבית -

שערים  .י 9ר ' ירמיה מטבריה נתבקש לטפל בבעיה של מי חטאת מאה וחמישים שנה לאחר רשב " י .

92

דאגתו של ר ' שמעון לטהרת הכהנים נזכרת בבירור בקטע הדן במעמדה של סוריה ובדרכים בהן
ניתן להימנע מהיטמאות  .אומר ר ' שמעון

ובעדירותיי מפני שסמוכין לים או

' יכולנו להאכיל את הכהנים טהרות בבורסקי שבצדון

:

לנהר ' .

94

בדרך  -כלל נראה שרשב " י היה מתון בגישתו לשורה שלמה של בעיות הלכתיות בקשר לטומאת מת .

תרווד מלא אדמה שאליו נוספת אדמת קברים נחשב לטמא על  -ידי משנה סתמית  ,ואילו ר ' שמעון
טוען שהוא
טען ר '

טהור ' .

הוא הדין גם במקרה של בית שפוזר בו תרווד רקב .

9

96

בניגוד לחכמים

שמעון שרבע הקב של עצמות שחוקות טהור  ,כל עוד אין בו עצם כשעורה .

97

האחרים ,

אם אדמה

מסביבות קבר נגבלה ללבנים  ,מגדיר ר ' שמעון את הלבנה כטהורה ( אפילו אם נעשתה במקום

וישלח  ,ח ( מהדורת

83

תנחומא ,

84

ספרי זוטא  ,חוקת יט  ,י ( מהדורת

87

משנה  ,ערובין י י

88

תוספתא  ,חגיגה ג ג ( מהדורת ליברמן  ,עמ '  : ) 387תנא דבי אליהו  ,טז ( מהדורת

; תוספתא ,

בובר  ,עמ '

. ) 161

85

הורוביץ  ,עמ '

. ) 305

86

שבת יג ב ( מהדורת ליברמן  ,עמ '

) 57

שם  ,עמ ' . 302
משנה ,

שבת ג ד .

ומקבילות .
פרידמן  ,עמ '

 . ) 72על דקדקנותה של
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תוספתא  ,אהלות יח ב ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ '  . ) 616גם כאן היתה התנגדות לר ' שמעון  ' :אמרו לו :

( ברכות
95

דגים ,

משנה  ,אהלות ב ב .

?(

הרי פסנים

מפסיק ' .
96

שם  ,ג ב .

97

שם ,

ב ט.
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טמא )  ,כי גוש  -אדמה נחשב טמא  ,כל עוד הוא נשאר בצורתו המקורית .

,

9

ולבסוף  ,כדי לטהר אזור -

קברים  ,דורשת משנה סתמית לקחת שלושה טפחים מחציו האחד של השטח ולהוסיף מידה דומה
 99רק
לחציו השני  .לדברי ר ' שמעון יש צורך לסלק רק טפח וחצי ולהוסיף מידה דומה לחצי השני .

לעתים רחוקות מגלה ר ' שמעון קפדנות ביחסו לבעיות כגון אלו  .בכך הוא שונה בתכלית מבני דורו

ר ' מאיר  ,ר ' יהודה ור ' יוסי 00 .י כפי שניתן לראות במסכת אהלות ( במשנה ובתוספתא )  ,אין עוד חכם
י0ן למעשה אף מסופר
אחר הידוע כל  -כך במתינותו בקשר לבעיות של טומאת מתים וטומאת קברים .
על רשב " י כי אמר שקברי גויים אינם מטמאים  .אם אמנם היו קברי טבריה קבריהם של התושבים

הקודמים הלא  -יהודים במקום  ,הרי אמירה זו מספקת לנו את הסיכה ההלכתית לביסוס יחסו המתון
של רשב " י לבעיה .

02ן

אולם כל ההנחות שהועלו למעלה אין בהן כדי להוכיח שר ' שמעון היה זה שפתר את בעיית טהרתם
של כהנים בקירבת טבריה  .אך הן בכל זאת מצביעות על כך שבעיות אלו אמנם הטרידו את העיר ור '
שמעון היה קשור לבעיות דומות במקומות אחרים  .משום כך האפשרות לאמיתותו ההיסטורית של
רבה  .נ0י

סיפור הטהרה היא

אלמנט נוסף המשותף לבבלי ולמסורת הארץ  -ישראלית דורש בירור  .כל המקורות מזכירים ככדרך
אגב הצבעה

( ' מנייל ' )

לפיה הוחלט לטהר את טבריה  ,אולם באף אחד מהם אין עניין זה נדון

כהרחבה  .בעלי המסורה מדגישים את יוזמתו של רשב " י כנושא זה ועצם עובדת ההצבעה נזכרת

כמשקל נגד הביקורת של הסופר ( או הזקן )  .ההצבעה היתה נוהג מקובל בשאלות

הלכתיות  .לפי

התוספתא  ,היתה הסנהדרין הגדולה מחליטה כהצבעה על בעיות טהרה בתחומי המקדש 04 .י הדיונים

בנושאים אחרים  ,כגון אם לימוד תורה חשוב ממעשים טובים 0 ' ,י מה הן המצוות שקיומן דורש
קידוש

השם ' "

או יישומן של הלכות המעשר07ן ושנת

השמיטה '

במאה השנייה  ,כשהחכמים היו מודאגים במיוחד בגלל בעיות

ט

-

טהרה ,

הוכרעו כולם בהצבעה .
נעשו הצבעות כעניין זה

במספר רב של מקרים  .אין ספק שהמעבר צפונה של תושבי יהודה  ,כתוצאה מן המלחמות נגד

רומא  ,היה לו השפעה על הצורך לטהר חלקים מארץ  -ישראל ומחוץ לה  ,שלא היה להם מעמד כזה

קודם  -לכן  .כך אנו מוצאים חכמים מל המאה השנייה מצביעים על טיהור ערים כמו

98

קיסריה ,

תוספתא  ,אהלות  ,מהדורת צוקרמנדל  ,עמ ' . 616 - 615

99

משנה  ,אהלות ח ה .

100

וראה
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Neusner , Purities ) 92
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שמעון וההצהרה

 -ידי

ר'

כי שאר העיר טהורה  .תהליך כזה ידוע היטב בספרות החכמים  .המשנה מדברת על ציוני קברים

כאלה כשלב  -הכנה לעלייתם של עולי  -רגל לירושלים  ,נסיעה שכדי לקיימה היה צורך בטהרה שתאפשר כניסה
לתחום המקדש ( משנה  ,שקלים א א  :תוספתא  ,שקלים א ד  -ה  ,מהדורת ליברמן  ,עמ '

; 201 - 200

ירושלמי  ,שקלים

ה  ,גה ע " ד )  .בדרך  -כלל עם עכור הזמן  ,היה צורך כציון מחדש של הקברים ( תוספתא  ,כלאים ב טז  ,מהדורת
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ירושלמי  ,מעשר שני ה  ,גה ע " ד ) וידוע כי חכמים עסקו בכך ( בבלי  ,בבא בחרא נח ע " א )  .על ציון

הקברים של טבריה על  -ידי ר ' שמעון בן לקיש  ,ראה כבלי  ,בבא מציעא פה ע " ב ; על מקום ההתרחשות של מאורע

זה בטבריה  ,ראה בבלי  ,מועד קטן כה ע " א

;

בבלי  ,מגילה ו ע " א  ,בראשית רבה צו  ,עמ '

חגיגה ב ט ( מהדורת ליברמן  ,עמ ' . ) 383
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תוספתא ,

105

ירושלמי  ,פסחים ג ז  ,ל ע " ב .
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ירושלמי  ,שביעית ד ב  ,לה ע " א

;

107

תוספתא  ,שביעית ד כא ( מהדורת

108

ירושלמי  ,שביעית ב ו  ,לג ע " ד

;

ירושלמי  ,סנהדרין ג ו  ,כא ע " ב .
ליברמן  ,עמ ' ; ) 185

ירושלמי  ,דמאי ה ט  ,כד ע " כ .
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ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות

אשקלון  ,בית  -צמח

ובית  -גוברין 09 ,י

מתים וטיהורה של טבריה

ואף מבצעים זאת  .בעל ערך מיוחד לדיוננו הוא הסיפור על תיבת

עצמות שהחכמים הצביעו עליה לאחר שהובאה לבית  -הכנסת בלוד  .אף לאחר התייעצות ברופא  ,הם
נשארו חלוקים בדעותיהם אם להכריז על העצמות כטהורות  .רק לאחר שר ' עקיבא חיווה את

דעתו ,

הלכו האחרים בעקבותיו 0 .יי

נראה אפוא שעל  -אף נטייתם של מקורותינו להדגיש את ערכו וחשיבותו של רשב " י  ,מקובל היה
שהצעד הקובע בתהליך הטיהור היתה הצבעתו של גוף מוכר  .לא ברור מה היו הבעיות בהן דנה
קבוצה כזאת  .הדיונים לגבי טבריה עשויים היו להיות עקרוניים  ,כגון הבסיס ההלכתי לטיהור ואף
ההצדקה לצעד

כזה  .ייי

יתכן שדיונים אלה היו בעלי אופי טכני  ,כגון כיצד להחליט על מקומן של

העצמות  ,איך לסלקן או אלה עצמות נחשבות לעניין

טומאה  " .י

מביקורתו של נקיי הסופר  ,נראה

שלפחות השיקול הראשון שהועלה לעיל ( אם ניתן למעשה לראות את טבריה כטהורה ) היה נושא

לדיון  ,אבל יתכן מאוד שהיו גם אחרים .
וכך למרות בעיית האימות הקיימת בקשר למסורות הארץ  -ישראליות  ,נראה שיש מספיק עדויות
מצטברות  ,בעיקר בתלמוד הבבלי  ,כדי שניתן יהיה לטעון למהימנותו ההיסטורית של מאורע כזה .

לא נראה שהסיפור של הבבלי הוא פרי הדמיון ; לא ניכרים בו הדי ויכוח או מגמתיות והוא

מביא ,

כפי שנאמר כבר  ,סיפור פשוט למדי  ,שברובו הוא גלוי  -לב  ,על מאורע בעבר  .כבר נזכרו ההיבטים
השונים של תיאור זה המתקשרים יפה עם מה שידוע לנו על טבריה ועל אחדים מן העניינים
שהעסיקו את החכמים בני המאה השנייה  .הואיל וכך  ,נראה שיש סיבות מספיקות להנחה הבאה

:

לטבריה היתה בעיה של טהרה שמקורה בקברים  ,בעיה זו המשיכה להציק לעיר לפחות עד למאה

השנייה  .ר ' שמעון היה דמות בולטת במאמץ לטפל בבעיה זו  ,אך הוא עשה זאת רק לאחר שהצבעה
נתנה תוקף לצעד זה  .פחות בטוח  ,אך אפשרי ביותר  ,שנסיונו של ר ' שמעון לא היה היחיד בכיוון

זה ,

והבעיה לא נפתרה על  -ידו אחת ולתמיד  .בן עזאי ניסה לעשות משהו דומה דור אחד לפני  -כן  ,ואין
ספק שהיתה התנגדות לצעדו של ר ' שמעון  .הקביעה שהצהרת הטיהור היתה בעיקרה לגבי כהנים
תיתכן גם היא  .שיקולים אחרונים אלה הם אולי  ,בחלקם  ,הסיבה לכך שסיפור הטיהור הזה לא מצא

את מקומו בחיבורים ההלכתיים הקדומים  .ההיקף המוגבל של המעשה  ,והעובדה שלא קיבל את
חסותו של הנשיא ולא התקבל על כל חוגי החכמים  ,מנעו אולי את ציטוטו בוויכוחים בנושא או
בהקשרים הלכתיים דומים  .מסורת זו נכנסה רק במועד מאוחר יותר ומסיבות שונות לגמרי  .נפנה
כעת להיבט זה של המסורת .

109

תוספתא  ,אהלות

סו יח ( מהדורת

צוקרמנדל  ,עמ ' ; ) 617

לו ע " ג  :ירושלמי  ,יבמות ז ב  ,ח ע " א  ,וכן

179 ff ::

ירושלמי  ,דמאי כ  ,כב ע " ג  .וראה  :ירושלמי  ,שביעית ה א ,

 .קק 1956 ,

חסנמס ]

,

~,

. A . BUchler , StudiesinJewishHistory
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110
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ירושלמי  ,ברכות א כ  ,ג ע " א  ,וגינצברג  ,פירושים ( לעיל  ,הערה  , ) 31א  ,עמ '  ; 87 - 86בבלי  ,נזיר נב ע " א  .שתי
דוגמאות נוספות של טיהור  ,לפי הצעת חכמים ( האחד שהשתתפו בו חמישה והאחר  -שלושים ושניים )  ,קרו

בלוד והן נזכרות בתוספתא  ,מקוואות ו י  -יא ( מהדורת צוקרמנדל  ,עמ ' . ) 661 - 660
111

ולדוגמה  ,אם נחשבה העיר כ ' מדור כנענים ' שגהרם  ,הרי היתה טהורה לפי החכמים

112

משנה  ,אהלות כ ג .

( יח  ,ט ) .
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התפתחותה של מסורת הטיהור
לאחר שביררנו  ,במידת האפשר  ,את שאלת האמיתות ההיסטורית  ,וזאת בעיקר בעזרת הבבלי  ,נחזור

למקורות הארץ  -ישראליים במטרה לבדוק בעיה

שונה  ,ההולמת

אולי יותר את החומר שנשתמר שם .

סיכמנו קודם שמסורת זו נתגבשה מוקדם וחזרה ונשנתה בשינויים קלים במקורות מאוחרים יותד .

כן ראינו כמה תשומת  -לב הוקדשה ליצירת מסורת זו  .כיצד אפוא התפתחה
היתה יד בדבר ומתי

?

מדוע נוצרה

?

למי

?

כדי להשיב על שאלות אלה  ,יש לבדוק ראשית את המסורת

בכללותה  .מה היא מנסה לספר ? לסיפור

זה יש ככל הנראה ארבעה נושאים עיקריים  .הראשון  ,טבריה טהורה מבחינת הלכתית  .לא קיימת
יותר בעיה של עצמות וקברים בעיר העלולים לטמא  .כל מה שהיה קודם  -לכן סולק בזהירות
ובשיטתיות  .שנית  ,טיהור זה נעשה בעזרת הקב " ה  .לא זו בלבד שלמעשה הטיהור עצמו היה אופי

של מעשה  -נסים  ,אלא גם המאורעות שקדמו לטיהור ואלה שקרו לאחריו היו בהם סימנים של
הסכמה ואישור מן השמים  .שלישית  ,עצם הטיהור נעשה על  -ידי איש קדוש  ,אדם שחי תקופה
ארוכה

כמערה  ,שמע

בת  -קול וחולל נסים רבים  .ולא עוד אלא שקיבל בהצבעה את תמיכת עמיתיו

לחוקיותו של המעשה  .ולבסוף  ,כל מי שחלק על מעשה זה שילם על כך בחייו  .בחוגי החכמים
ומחוץ להם היו כאלה שביקרו את המעשה וכל אחד נענש קשות על כך .
לאור הנאמר  ,נראה שהיה מישהו שהטיל דופי וספקות בטהרתה של טבריה ובטענה שטומאת
הגוויות סולקה ממנה  .להתקפה כזאת היתה משמעות רבה במאות השלישית והרביעית  .באמצע
המאה השלישית עלתה טבריה כמרכז של חיי העם בארץ  -ישראל  ,ובמידת  -מה גם לגבי האימפריה
הרומית בכלל .

המשיה

המכובדת ביותר בין היהודים  -הנשיאות  -כבר עברה לשם ובית -

המדרש החשוב ביותר בארץ גם הוא שכן שם  .כמו  -כן  ,החל באמצע המאה השלישית ועד לראשית
המאה הרביעית  ,היו הדמויות העיקריות של בית  -המדרש הטברייני חכמים בבליים  ,שמרביתם היו

גם כהנים  .כאלה היו ר ' אלעזר בן פדת ' ין  -עמיתו של ר ' יוחנן  ,ר ' אמי
אבא

6וי

ולבסוף ר '

זירא  .לין

4,

"

ר'

אסי " ,

]

ר ' חייא בר

ההאשמה בטומאה היתה בגדר מכה לא רק לעיר בכללה אלא גם  ,וביחוד ,

להנהגת החכמים שלה .
באותה תקופה חלה התפתחות נוספת בטבריה  ,שלהאשמה כזאת עלול היה להיות קשר אליה  .טבריה

נעשתה אז מקום  -קבורה חשוב  ,בעיקר ליהודי הגולה  .מאז שנות השלושים של המאה העשרים
התמקדה תשומת הלב בבית  -הקברות של בית  -שערים  ,וזה כתוצאה מל הממצאים הארכיאולוגיים
הרבים שנתגלו שם  ' .ין אולם אף מן התגליות המעטות בטבריה  ,ובעיקר בהסתמך על ספרות חז " ל ,

ברור שרבים מיהודי הגולה נקברו בעיר זו דווקא  .נתגלו בה קברים של אנשים מאנטיוכיה

113

ירושלמי  ,ברכות ה ה  ,ט ע " ד

114

נבלי  ,מגילה כב ע " א

115

שם  ,שם .

116

;

;

בבלי  ,מועד קטן כח

ע" א .

בבלי  ,גיטין נט ע " ב .

ירושלמי  ,ברכות ג א  ,ו ע " א

;

אחיו נקרא ר ' כהן  ,בראשית ו ה  ,עמ ' . 44

ע " א ; שם ,

117

ירושלמי  ,ברכות ג א  ,ו

118

ב ' מזר  ,מ ' שובה  ,ב ' ליפשיץ ונ ' אביגד  ,בית שערים  ,ירושלים תשי " ח  -תשל " ב .

ח ה  ,יב ע " ב .

דופן של ארון  -קבורה מטבריה
ועליו כתובת  ' :הדן מש [ כבא ] ' . . .

ומאלכסנדריה ' יי

ומסורות רבות מזכירות

קבורה המובאים לטבריה
אולי

מחוץ  -לארץ 20 .י

"

כמים המתהלכים על  -יד שערי העיר ורואים ארונות -

ר ' הונא הובא מבבל ונקבר בקברו של ר ' חייא

אפילו קינה מיוחדת נתחברה לאותם אנשים מבבל

בטבריה 22 .י

י2ן

אשר חי

שעמדו להיקבר בטבריה " ' .

על

ר ' אבהו מקיסריה  ,ששלח את בנו ללמוד בבית  -המדרש בטבריה  ,מסופר סיפור בעל משמעות

בהקשר זה  .כשנתברר לאב כי בנו מבלה חלק ניכר מזמנו בטיפול במתים  ,כתב לו בלשון חריפה

' המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך

לטבריה ' ( משחק מלים על שמות

יד יא ) .

4מ

:

ברור  ,שכל

חשיבותה של טבריה כמקום  -קבורה גדול היתה נפגעת קשות מהאשמה בטומאה  ,שמקורה בעצמות

ממוצא בלתי  -ידוע  .אתרי  -קבורה צריכים דיון קפדני בין טהור לטמא .
מתעוררת כמובן השאלה מי עלול היה להאשים בהאשמות כאלה  .קיימות אפשרויות אחדות  .האחת

היא הנוצרים  ,אך הנחה זו אינה מתקבלת על הדעת  .פרט

לאפיפניוס 25 ,י

אין כמעט עדויות על יחסם

של הנוצרים לעיר זאת במאות השלישית והרביעית  .הנוצרים לא גילו עניין רב בבעיות הטהרה
ובוודאי לא באלו של יהודים  .שאלות אחרות  ,המטילות ספק בעצם זכות קיומה של היהדות  ,היוו

את חוטי השתי והערב של הפולמוס הנוצרי  -יהודי .
מועמדים מתאימים יותר לתפקיד זה היו השומרונים או אחת מכתותיהם הרבות .

השומרונים ,

שסבלו במאה השנייה רדיפות יחד עם היהודים  ,עברו במאה הרביעית  ,בהנהגתו של בבא

רבא ,

תהליך של תחיה דתית  ,חברתית ומוסדית  .כמו  -כן ניכר במנהגיהם של אחדים מן השומרונים  ,כמו

הדוסיתאים  ,דמיון מפתיע לרבים ממנהגי הפרושים  ,כולל אחדים המתייחסים במיוחד לבעיות של
טומאה וטהרה .
119

120

6מ

העובדה שבאותה תקופה היה פולמוס נמרץ בין יהודים

ושומרונים 27 ,י

וכן

מ ' שובה  ' ,תולדות טכריה '  ,ספר היובל ליוחנן לוי  ,ירושלים תש " ט  ,עמ ' . 249 - 200
וראה  ,למשל

:

בראשית רבה צו ה  ,עמ '

ירושלמי  ,כלאים ט ד  ,לב ע " ד ומקורות אחרים המובאים על  -ידי

; ] 198

ליברמן  ' ,תיקוני ירושלמי '  ,תרבתן  ,ג ( תרצ " ב )  ,עמ ' . 208
 121ירושלמי  ,כלאים ט ד  ,לב ע " ב ; בבלי  ,מועד קטן כה ע " א
122

123

ש ' צורי  ,רב  ,ירושלים תרפ " ה  ,עמ '

בבלי  ,מגילה ו ע " א

:

;

בבלי  ,תענית כה ע " א .

. 69 - 55

.

' גדול הוא בששך [ בבל ] ישב לו ברקת [ טבריה ]  . . .אוהבי שרידים יושבי רקת צאן וקבלו

הרוגי עומק [ בבל ] '  .וראה  :י ' גפני  ' ,העלאת מתים לקבורה בארץ  -קווים לראשיתו של המנהג
קתדרה ,

 ( 4תשל " ז ) ,

עמ '

]3

. 120 - 1

 124ירושלמי  ,פסחים ג ז  ,ל ע " ב .

4 , 1 - 12 , 9 ( Griechischen Christlichen Schri/tsteller, xxvt 338 - 348 ( 125

.

.

xxx ,

Panarion,

ראה

:

 . 84 - 95קק 5 . [ . Isser The Dositheans Leidep 1976 ,

 127ראה

:

 . 137 - 143קק H . G . Kippenberg, Garizim und Synagogue, Berlin 1971 ,

126

והתפתחותו ' ,

ישראל לי לוין

ששומרוני נזכר ברוב המקורות הארץ  -ישראליים של מסורת זו על טיהור טבריה מחזקת אפשרות

זו .

אולם למרות כל הנאמר  ,הקשר בין השומרונים וטבריה כמעט ואינו קיים  .לא ידוע לנו דבר על
נוכחות שומרונית בעיר או

בסביבתה  .כשקבוצה זו גדלה והתפשטה מבסיסה בשומרון  ,היה כיוונה

בעיקר מערבה  ,אל עבר אזור החוף 2 ' .י הואיל וכך נשארת ההצעה להקשר עם השומרונים בגדר
אפשרות מפתה  ,אך רחוקה מדי מכדי לקחתה

בחשבון .

האפשרות השלישית היא ציפורי  .ידוע כי היתה תחרות בין שתי ערים אלה בראשית השלטון הרומאי
בארץ  .המתח בין ציפורי וטבריה היה קיים בעצם מאז נוסדה האחרונה  .בתחילה היתה ציפורי העיר
המרכזית של הגליל  .כשחילק גביניוס  ,בשנת

57

לפני הספירה  ,את הארץ לחמישה

ציפורי לשמש כמקום מושבה של הסנהדרין הגלילית '  :י
( או בית  -הנשק שלו ) .

0

'י

מחוזות  ,נועדה

ומאוחר יותר עמד בה ארמונו של הורדוס

במהומות שפרצו עם מותו של הורדוס היתה ציפורי אחד ממרכזי

והיא נכבשה ונשרפה על  -ידי ורוס " .

ן

הורדוס אנטיפס חזר ובנה את העיר וקרא לה

וייתכן שאף עבר להתגורר בה  .אולם עם בנייתה של

טבריה  ,שכנתה ,

המרי ,

: , Autocratoris

1

'

חל שינוי דרמאטי במוקד הכוח

של הגליל  .עתה נעשתה טבריה למרכזה של ממלכת אנטיפס  .עלייתה של טבריה והתחרות הנמשכת
בינה לבין ציפורי לא נפסקה במשך כל המלחמות בגליל בשנים

בנאום המיוחס על  -ידי יוספוס ליוסטוס מטבריה

, 66 - 67

והיא משתקפת בבהירות

:

ולכן הופיע בפני ההמון והתאמץ להוכיח לו  ,כי העיר [ טבריה ] היתה תמיד העיר הראשית
בגליל  ,ובימי הורדוס הטטרארכוס בונה העיר  ,סרה ציפורי למשמעת טבריה  .השררה

הזאת לא אבדה לאנשי טבריה גם בימי המלך אגריפס האב [ אבי אגריפס המושל

עתה ] ,

וכן היה עד ימי פליכס המפקח על יהודה  .עתה  ,הוסיף  ,נמצאים הם בכל רע  ,כי נירון נתנם

במתנה לאגריפס הצעיר  ,ציפורי לקחה בידיה את שלטון הגליל חיש מהר אחרי קבלה
עליה את עול הרומאים  ,ומאתם [ מאת אנשי טבריה ] נלקחו בתי  -האוצר והפקודות אשר
למלך  .כהנה וכהנה הרבה לדבר נגד המלך אגריפס  ,למען עורר את העם למרד  .גם

הוסיף ,

כי עתה בא הזמן להזדין ולהתחבר עם אנשי הגליל  ,יען כי הם יקבלו בנפש חפצה את
שלטון

[ טבריה ] ,

מפני שנאתם לאנשי ציפורי השומרים אמון לרומאים  ,ויבואו בצבא

להנקם במלך  ' .ני
קשה להניח שמתחים כאלה נעלמו לגמרי במאות הבאות  .נכון שעם ירידתן של הערים ומעבר
משקל הכובד לפקידות האימפריאלית  ,נעשו מקרים של תחרות מן הסוג הזה נדירים יותר  .אך אפילו

במאה הרביעית ואילך  ,הושפעו מאבקים בעולם הנוצרי  ,לפחות חלקית  ,על  -ידי התחרות בין ערים .
כך הדבר בין ציפורי לטבריה  .בראשית המאה השלישית היתה שוב ציפורי המרכז הפוליטי של
יהודי

ארץ  -ישראל ,

בהיותה מקום משכנו של הנשיא ר ' יהודה הראשון ומוקד פעילותם של

החכמים  .אולם ציפורי נדונה לאבד את ההגמוניה לטבריה  .תוך מחצית המאה הבאה עבר הנשיא  ,ר '

יהודה השני  ,לטבריה וגם האמורא הארץ  -ישראלי הידוע  ,ר ' יוחנן  .הסיבה לעקירתו של זה האחרון

.

.

128

ראה  . 107 - 108 :קק 1 . Levine , Caesarea under Roman Rule Leiden 1975 ,

129

קדמוניות  ,יד  ,ה  ,ד  ; 91 ,מלחמת היהודים  ,א  ,ח  ,ה ,

130

. 170

קדמוניות  ,יז  ,י  ,ה ,

: 271

מלחמת היהודים  ,ב  ,ד  ,א . 56 ,

131

קדמוניות  ,יז  ,י  ,ט ,

; 289

מלחמת היהודים  ,ב  ,ה  ,א . 68 ,

32נ

קדמוניות  ,יח  ,ב  ,א ,

133

חיי

יוסף  ,ט ,

. 39 - 37

. 27

ר ' שמעון בר  -יוחאי  ,עצמות מתים וטיהורה של טבריה

מציפורי היתה אי  -הסכמתו עם ר ' חנינא בעניין הלכתי וכן האופי הקנטרני של אוכלוסיית העיר .

4

'י

הערכה שלילית זו של אנשי ציפורי בכלל  ,ושל יחס העיר למרות החכמים בפרט  ,משתקפת במספר

מסורות " ' .
אם כי האנטגוניזם בין שני מרכזים עירוניים גדולים אלה אינו נזכר אף פעם במפורש במקורות

יש ככל הנראה רמזים לו בדיון שנשתמר בתלמוד

החכמים ,

הבבלי  .בדיון בקטרון המקראית

( שופטים א ל ) מזהים החכמים את האתר עם ציפורי  ,וכתוצאה מכך ממקמים אותה בנחלת שבט
זבולון  .זבולון מתואר כמתאונן מרה על האזור הגרוע שהוקצה לו  ,ביחוד בהשוואה לזה של שבט
נפתלי ( שבו מקומה של טבריה )

:

וזבולון מתרעם על מדותיו הוא שנאמר  :זבולון עם חרף נפשו למות  .מה טעם
דנפתלי על מרומי שדה  .אמר זבולון לפני הקב " ה

?

משום

' רבונו של עולם  ,לאחי נתת להם שדות

:

וכרמים ולי נתת הרים וגבעות ? לאחי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרות

?'

6

'י

מרירות זו נמשכה אף לאחר ההבטחות מאת הקב " ה על חשיבותו הכלכלית של השבט ועל  -אף עדות
החכמים על הסביבה הפוריה של ציפורי  .הניחומים לא הועילו  ,זבולון מבכר לקבל את השדות

והבוסתנים של נפתלי  .לאור הידוע על היחסים בין שתי ערים אלה  ,יש לראות בפולמוס זה יותר
השתקפות של יחסים מן המאה הרביעית  ,מאשר תרגיל מופשט בפרשנות המקרא .

7

'י

עדות לכך שהקרע בין שתי ערים אלו היה גדול מכפי שמקורות חז " ל מאפשרים לנו להבחין  ,הוא
המרד של שנת

 " . 351י כל המקורות מסכימים שהמהומות התרכזו בציפוריי "

גם במקומות אחרים  ,כולל

אף כי השפעתן

היהודים בכללם נשארו אדישים והלכו בדרכו של

טבריה 40 .י

ניכית

הנשיא ,

שביכר שקט פוליטי והסתגלות לכוח הרומאים ולשלטונם  .לא זו היתה דרכם של חלק מיהודי
ציפורי  .בגלל אותם מתושביה שהצטרפו
להתחפש  .לבסוף אף נהרס חלק מן

למרד ,

נפל פחד העונש על אנשי ציפורי  ,והם ניסו

העיר  .ן4י

אפיפניוס מביא תיאור אחר על הניגודים של שתי ערים אלה בסיפור המעניין על פעילויותיו של

] 34

ירושלמי  ,ביצה א

א ,ס

ע " ג  ,וכן י ' פרנקוס  ,תלמוד הירושלמי  -מסכת ביצה  ,ניו  -יורק

תשכ " ז  ,עמ ' ; 73 - 72

ירושלמי  ,שביעית ט א  ,לז ע " ג .
135

ירושלמי  ,תענית ד  ,סו ע " ג

;

ירושלמי  ,תענית ד ב  ,סח ע " א ומאמרו של ליכרמן

( לעיל  ,הערה , ) 23

עמ '

: 363

ירושלמי  ,יבמות א ב  ,ב ע " ד .
136

בבלי  ,מגילה ו

137

האפשרות שציפורי וטבריה הן אמנם מוקד הדיון הזה מתחזקת

ע"א .

על  -ידי ההקשר של ההערות שצוטטו לעיל .

התלמוד דן כאן כשמות ובתכונות הטיפוסיות של שלוש ערים שהן יהודיות  ,ארץ  -ישראליות ומרכזיות
ציפורי וקיסריה  .וכן ראה המלצתו של ר ' אליעזר לבכר את בתי  -הדין של טבריה על אלה של ציפורי
סנהדרין ג
138

ב  ,כא

.

חן Frankel ' Der Aufstand

:

. M~ narsschri/r fUr Geschichte und Wissenschaft des Judentums,
'

.

 . 143 - 151קק (  ; ) 1867ליברמן ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '

 . 341 - 336ואילו עם המכסימאליסטיים נמנים

Aurelius Victor , Liber de (Taesaribus, XLII , 2

סוקרטים  ,הסטוריה כנסיתית  ,ב  ,לג

.

תשכ " ב  ,עמ '

ובצרות של שטרן ( לעיל הצרה

; סוזומוס  ,הסטוריה כנסיתית  ,ד ,

2.

Palestina :zur zeit des Gallus ' ,

 . 314 - 318קק  ,ען  Geschichre ,ומ ' אבי  -יונה  ,בימי רומא וביזנטיום  ,ירושלים
139

( ירושלמי ,

ע "א ) .

הדעות על טיבו של מרד זה חלוקות ביותר  .עם אלה הממעטים בהקפו נמנים

xvl

 :טבריה ,

, ) 16

ז ; ירושלמי  ,יבמות טז

. 177 - 161

ב  ,צמ '

ב  ,סו

Graetz ,

ע"ג :

 - 500ן: 50
ירושלמי ,

סנהדרין ג ו  ,כא ע " ב .
140

צינבר  -ירושלמי  .מגילה ג א  ,עד ע " א

;

נוה  -ירושלמי  ,סנהדרין ג ו  ,כא ע " ב ; טבריה  -בראשית רבה לא יא

,

עמ '  . 283תיאורים אחרים של מאורעות אלה  ,ללא הזכרת מקומות מסוימים  ,נמצאים כין השאר בירושלמי ,

שכיעית ד ב  ,לה ע " א ( ירושלמי  ,סנהדרין ג ו  ,כא

ע" א) ;

ירושלמי  ,ביצה א ו  ,ו ע " א  ,ואולי אף ירושלמי  ,כרכות ה א ,

ט ע" א .
141

וראה לעיל  ,הערה  ( 139להוציא אוריליוס ויקטור ) .
37

ישראל לי לוין

הכומר יוסף

בגליל 42 .י

בטבריה הגיבו היהודים על נסיונותיו להקים שם כנסיה במערכת התנגדות

חזקה שהשתמשה  ,לפי אפיפניוס  ,באמצעים רבים ושונים  .בסופו של דבר הצליחו להפר את
כוונותיו  .אולם לא כן בציפורי  .שם הצליח יוסף להקים כנסיה גדולה  .אם סיפור זה אמנם אמיתי -

ובאשר לפרטים מסוימים אלה אין כמעט סיבה לפקפוק  -הרי ניתן להניח שהיו הבדלים

משמעותיים בין אוכלוסיותיהן של שתי ערים אלו בכלל  ,ובאופיין היהודי

בפרט  .הצלחתו של יוסף

במקום אחד וכשלונו בשני היה בהם כדי להחמיר את החיכוך שכבר היה

קיים .

על רקע זה של מחלוקות בעניינים מדיניים ורוחניים בין שתי ערים אלו  ,לא קשה לדמות את קיומם
למעלה  .נ4י

של מתחים ופולמוסים גם במסורות הטיהור שנזכרו

יהי מקורם של דברי הדיבה האלה אשר יהיה  ,היה בכל זאת צורך בפולמוס נמרץ כדי לאמת את
טהרתה של טבריה  .למטרה זאת פותחה המסורת של רשב " י וטיהור העיר  .באמצעות הקשר של חכם
זה  ,בן המאה השנייה  ,עם הטיהור ועיטורו של הסיפור בנסים  ,בת  -קול ועונשים על  -טבעיים  ,היתה
תקווה להשתקת המלעיזים ולקביעת טהרתה של טבריה אחת ולתמיד .

בו בזמן גדל שיעור קומתו של רשב " י  ,גם על  -ידי שורה אחרת של מסורות  .יתכן ואין זה מקרה
שהחכם הטברייני של ראשית המאה

הרביעית  ,ר ' ירמיה  ,מביא מסורות אחדות הנוגעות לר ' שמעון

או מסופרות בשמו  ,מסורות שייחסו לו תכונות כמעט על  -אנושיות  .ארבע מסורות כאלה נראות
כמין

מחזור " ,

אף כי כל אחת מהן מופיעה לבדה או בצירופים בתוך שפע של מקורות

ן

לפי הירושלמי  ,מסר ר ' ירמיה את הדברים הבאים

.1

כל ימיו של רשב " י לא נראתה הקשת

.2

רשב " י אומר

142

וראה לעיל  ,הערה

:

143

:

בענן 46 .י

' בקעה התמלאי דינרי זהב '  ,והיתה מתמלאה .

, 125

ארץ נפתלי  ,ירושלים
מתעוררת

אחרים 45 .י

וכן י ' צפריר  ' ,המאבק בין הנוצרים ובין היהודים באיזור טבריה בתוקפה הביזנטית '  ,כל

תשכ " ח  ,עמ '

. 90 - 79

השאלה מדוע אנשי ציפורי  -אם אמנם פולמוס זה מכוון אליהם  -אינם נזכרים בפירוש כמטילים

ספק בטיהור

?

במלים אחרות  ,מדוע אין הפולמוס נוקב יותר

?

ברור  ,שזו שאלת טעם וסגנון  .יתכן שהדבר נחשב

כלתי  -נחתן ואף בלתי  -רצוי  .לרמז השנון יש כוח משלו  .דיבור גלוי עלול לגרום לעוינות  ,לקומם אחרים ולהכנסת

גורם בלתי  -מהימן לסיפורו קיל

ר ' שמעון  .כתחליף נבחרו מתנגדים מקובלים יותר  -עם  -הארץ או השומרונים .

המסר נשאר ברור .

מן המקורות הארץ  -ישראליים עצמם  ,נראה שמועמדת מתאימה לעוינות כלפי טבריה היא העיר מגדל  ,מושבו של
נקיי הסופר  .המתיחות בין שתי ערים אלה הגיעה לשיאה בתקופת המסע הרומי בגליל בשנים

חיי

יוסף ; 144 - 141 , 100 - 96 ,

מלחמת היהודים  ,ב  ,כא  ,ג  -ד ,

, ) 609 - 606

67 - 66

( וראה  ,למשל

:

וההתנגדות לטיהורו של ר ' שמעון באמצע

המאה השנייה נבעה אולי מעיר זו  .כל ניסיון לנקות את ' כתם ' הטומאה של טבריה לא היה עשוי כנראה להתקבל

ברצון על  -ידי תושביה של טריכיאה  .אולם יש לזכור שאין כל ידיעות על סכסוך בין טבריה וטריכיאה לפני או
אחרי שנת

, 67 - 66

אם כי ברור שעוינות זו לא היתה חדשה  ,ואף נמשכה זמן  -מה לאחר  -מכן  .ולא עוד אלא

שבתקופה הרומית  -ביזנטית  -התקופה בה התגבשה מסורת הטיהור שלנו  -לא היה לטריכיאה תפקיד מרכזי
בחיים היהודים  .למעשה מספרת מסורת חז " ל על חורבנה של העיר ( מוחלט או חלקי ) אי  -שם בסוף המאה

הראשונה או במשך המאה השנייה ( וראה

:

ירושלמי  ,תענית ד ח  ,סט

ע" א ) .

וכסיכום  ,בהסתמך על המקורות

הקיימים  ,אין זה מתקבל על הדעת שבת  -הפלוגתא של טבריה במאות השלישית  -הרביעית היתה שכנתה הקרובה
כצפון  .המועמדת האמיתית היחידה לתפקיד זה  ,מועמדת שהיתה עשויה להגיב בתקיפות כזאת  ,היא ציפורי ( וראה

לעיל ) .
144

ירושלמי  ,ברכות ט ג  ,יג

ע " ד ; בראשית רבה לה

ב,

עמ ' ; 330 - 328

פסיקתא דרכ כהנא  ,מהדורת מנדלבאום  ,עמ '

. 191 - 190
ומנדלבאום .

145

וראה מקבילות הנזכרות אצל תיאודור  -אלבק

146

כאן קיימות מסורות שונות  .באחדות מופיע שמו של ר ' יהושע בן לוי ולא זה של ר ' שמעון ( וראה בראשית רבה ,
לעיל  ,הערה

; ) 145

באחת נאמר שקשת אמנם הופיעה בימי ר ' שמעון

במסורת זו טושטשה במקצת על  -ידי עורך מאוחר יותר .

( בבלי  ,כתובות עז ע " כ ) .

הביקורת הנרמזת

ר ' שמעון

.3

ר ' חזקיה בשם ר ' ירמיה

:

בר  -יוחאי  ,עצמות

כן הווה ר ' שמעון בן יוחי אומר

:

מתים וציהורה של טבריה

' אני ראיתי בני העולם הבא

ומיעוטין הן  ,אין תלתא אינון אנא וברי מן הון  ,אין תרין אינון אנא וברי אינון ' ( אם שלושה הם  ,אני
ובני ביניהם

.4

;

אם שניים הם  ,אני ובני

הם ) .

ר ' חזקיה בשם ר ' ירמיה  :כך היה ר ' שמעון בר יוחי אומר  ' :יקרב אברהם מן גביה ועד גביי

ואנא מיקרב מן גביי ועד סוף כל דרי  .ואין לא  ,יצרף אחיה השילוני עמי ואנא מקרב כל עמא '

[ אברהם היה ' קרוב ' לאלהים מזמנו ועד זמני ( כלומר יכול היה לכפר על עוונות )  .אני אהיה
מזמני ועד סוף כל הדורות  .ואם לאו  ,אחיה השילוני יצטרף אלי  . ,ואני
אין דבר יוצא  -דופן בעשיית הנסים ( פסקה

או במידת הצדקות ( פסקה

)2

' מקרב ' כל
,)1

' קרוב '

העם ] .

המיוחסות לרשב " י .

גיבורים אחרים זכו לשבחים דומים בפי הדורות שלאחריהם  .אולם ההבלטה העצמית ( פסקה
והטענה ליכולת לכפר על עוונות הזולת ( פסקה
אבות ' ( דהיינו אבות האומה ) הוא דבר אחד

)4

יש בהן משום

47י

)3

התרברבות  .המושג של ' זכות

ייחוס תכונות כאלו לחכם הוא דבר שונה לגמרי .

;

תכונות אלו מזכירות ביותר תכונות ' נוצריות '  ,וייתכן שנוצרו ויוחסו לרשב " י עקב ויכוחים עם
נוצרים או לעידוד יהודים בעקבות עלייתה של הנצרות  .ושמא עוינותו הידועה של

ר ' שמעון

לרומא ן4י עשויה היתה לשמש דוגמה מלהיבה ליהודי ארץ  -ישראל של המאה הרביעית  ,שחזו

בחרדה בהצלחת השתלטותה של הנצרות על האימפריה הרומית 4 ' .י תופעה זו היתה מדאיגה

ביותר ,

והיה בה משום חיזוק לטענות הנוצרים לעליונות רוחנית  .אך הסכנות העיקריות שהיו טמונות בה
היו של אפליה ורדיפות  .מכאן ההענקה של ממד גיבורי והמשיכה לדמות שסמלה את
ההתנגדות

ההתקוממות ,

וההצלחה הסופית  .לשם אותה מטרה  ,אף שם מקור מדרשי מאוחר בפי ר ' שמעון תקוות

משיחיות לאחר הנצחון של פרס על

רומא 50 .י

בהקשריו לתקופת המהומות שימש מוטיב המערה

דוגמה להתנגדות היהודים לרומא 5 ] ,י והבבלי עוד מדגיש עמדה זו במוסרו על הטפתו של ר ' שמעון
נגד

רומא  .נ ' י

147

גירסה שונה של מסורת זו  ,ראה כבלי  ,סוכה מה ע " ב .

148

קיימים ביטויים המיוחסים לר ' שמעון  ,שמתוכם משתמעת שנאה לגויים ( וראה  :ירושלמי  ,קידושין ד א סו ע " ג ) .

.

אולם התבטאויות אלה אינן למעשה ממין העניין  .הבעיה כאן היא של פעילות פוליטית ולא של דעה קדומה ,
אישית  .רבים מן החכמים שמרו טינה לרומא  ,אולם שיתפו פעולה עמה במישור
149

המדיני .

תודתי נתונה לפרופ ' מ ' סמית על שהיפנה את תשומת  -לבי לאפשרות זו .
שיר השירים רכה ח

י.

] 50

איכה רבה א יג מא

151

אמינותה ההיסטורית של התנגדותו של ר ' שמעון לרומא איננה ברורה לגמרי  .המקורות שצוטטו אמנם מצביעים

;

על גישה אנטי  -רומית  ,אולם מקורות אחרים מצביעים על גישה הפוכה  .ידוע שלאביו של ר ' שמעון היו קשרים עם

.

הממשלה ( כבלי  ,פסחים קב ע " א ) ובנו  ,אליעזר  ,היה פקיד רומי ( פסיקתא דרכ כהנא  ,מהדורת מנדלבאום  ,עמ '
; ] 95

.

בבלי  ,כבא מציעא פג ע " ב  -פד ע " א  :ירושלמי מעשרות ג ח ,

 . 151 - 156קק XXXVIIII) 1894 ( ,

MGWJ

 ; Shimon alslי ' נוטמן  ' ,על שרותו של
;r
~ mmischerBefehlshaber

ר ' אליעזר ברבי שמעון אצל השלטונות הרומיים
עמ '

(

ע " ד )  ,וראה  Eleasar ben % ' :י ) 5 . Krauss , ' 1

בארץ  -ישראל ' ,

ציון  ,יח

 . 91 - 88אשר לר ' שמעון  -מסורות אחדות מספרות על ביקור

(

תשי " ג ) .

כרומא  ,עזרה

עמ '

; 5-1

אלון ,

מחקרים  ,ב ,

שהגיש למשפחה המלכותית

וקשריו עם פקידי ממשלה ( בבלי  ,מעילה יז ע " ב ; בבלי  ,יומא גג ע " ב ; ויקרא רבה לד ב ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

 . ) 796כמובן שתמיד קיימת האפשרות שלמעשה אין בכך כל ניגוד .

ר ' שמעון

יכול היה להיות שונא וידיד  ,אם שתי

המסורות  ,למשל  ,משקפות תקופות שונות בחייו  .כבר כיצירה מימי  -הביניים  ' ,תפילת רבי שמעון בן יוחאי '  ,אוחדו
שתי המסורות ללא קושי מיוחד ( י ' אבן שמואל  ,מדרשי גאולה  ,ב  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ '  268ואילך )  .אולם כל

אלה הם דברים שכהשערה ובניסיון להגיע לתמימות  -דעים  .בהתחשב בכך שכל המסורות האלו על ר ' שמעון הן

.

מאוחרות מוטב יהיה אם נניח שהן מספרות לנו  ,לפחות  ,כיצד ראו אותן אנשים בני תקופות מאוחרות יותר  .הוא
שימש סמל לאנשים שונים  .בעיני אחדים היו הוא ובני  -משפחתו אוהבי רומא  ,ואילו אחרים

ראו בו פליט מרומא .

מסורת המערה אומצה על  -ידי קבוצה אחרונה זו .
152

בבלי  ,שבת לג ע " ב

:

' פתח רבי יהודה ואמר  :כמה נאים מעשיהם של אומה זו  .תקנו שווקים  ,תקנו גשרים  ,תקנו

ישראל לי לוין

***
סיפור המערה  -פסקה שאין לה באופן ברור קשר עם עצם סיפור הטיהור במקורות הארץ -

ישראליים והבבלי  -רומז להיבט אחר של דמותו של ר ' שמעון  .בימי קדם היה קשר בין איש
קדוש ומערה ( הכולל התגלויות האל  ,בשורות מפי מלאך  ,נסיונות מיסטיים

וכד ' ) .

הזיקה בין רשב " י

ומערה היא ללא ספק סימן של ייחוד  .כל תנא אחר לא זכה לכך  .מסורת זו וסיפור הטיהור הם ראיה
לדמות היחידה במינה של ר ' שמעון בין חכמי ארץ  -ישראל האחרים .
הקבלה מעניינת למסורת ר ' שמעון היא הסיפור על הפילוסוף

הפרי  -סוקרטי  ,אפימנידס  " .י

כבר על  -ידי אפלטון ואריסטו ונדון בהרחבה במאה השנייה לספירה על  -ידי סופרים
פלוטרכוס ,

דיוגנס לארטיוס וקלמנט .

4

'י

הוא נזכר

כפאוסניאס ,

אפימנדיס ידוע בראש וראשונה כמטהר ערים  ,בעיקר

אתונה  .הוא נקרא לעיר זו כדי לטפל כטומאתה והצליח לטהרה על  -ידי צירוף של טקסי

כפרה ,

רפורמה פולחנית ובניית מקדשים  .חלק מתהליך הכפרה  ,שנעשה עוד לפני בואו של אפימנידס  ,היה
סילוקם מן העיר של אותם האנשים שנחשבו לטמאים  .החיים גורשו והמתים הוצאו מקבריהם
והושלכו אל מחוץ לתחומי

העיר  " .י

מספר מרכיבים של סיפור אפימנידס מזכירים ביותר את סיפורו של ר ' שמעון  :עיר העומדת בפני

בעיית טומאה  ,שככל הנראה חזרה ועלתה שם

;

דמות נכבדה המטהרת אותה

;

וסילוק העצמות .

הדימיון הוא אף עמוק יותר  .לפי המסורת היוונית בילה אפימנידס זמן ארוך במערה  ,לפני שטיהר

את העיר  .לפי נוסח אחד  ,ישן כה במשך

57

שנה

;

לפי אחרים  -עסק שם בחקר צמחים  .לדברי

דיוגנס  ,היתה יציאתו מן המערה לאחר שנים כה רבות סימן לחסד אלוהי בעיני היוונים  ,ולכן הוזמן

על  -ידם לאתונה כדי לנסות

ולטהרה 56 .י

כך אפוא הקשר  ,החוזר בכל הנוסחים של מסורת ר '

שמעון ,

בין שהות ממושכת במערה וטיהור עיר קיים כבר במסורת אפימנידס  .מן המקורות הקיימים לא
ברור אם מסורת זו השפיעה על היהודים  ,כשגובש סיפור הטיהור שלהם על טבריה  .אולם לא קשה
להניח ,

שאנשי טבריה היו מודעים למסורת זו  .קירבת הדקפוליס וערי החוף עם אוכלוסייתן

הפגאנית וחיי התרבות הפורחים איפשרו השפעה כזאת  .היהודים שמעו אולי על אפימנידס
בקיסריה  ,בית  -שאן  ,סוסיתה או בצרה ונעזרו בסיפור עליו כשחיברו את המסורת על מעמדה של
טבריה .

מרחצאות  .רבי יוסי שתק  .נענה רשב " י ואמר  :כל מה שתקנו  ,לא תקנו אלא לצורך עצמן  .תקנו שווקין להושיב בהן

זונות ; מרחצאות  ,לעדן בהן עצמן  :גשרים  ,ליטול בהם מכס  .הלך יהודה בן גרים וסיפר דברים ונשמעו
אמרו
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:

למלכות ,

.

יהודה שעילה את מלכות רומי  -יתעלה יוסי ששתק  -יגלה לציפורי  ,שמעון שגינה  -יהרג ' .

תודתי נתונה לפרופ ' אליהו ביקרמן ז " ל על שהיפזה את תשומת  -לבי למקבילה זו .

.

 . 27 - 37 154קק 11 . Diel , Die Fragmente der Vorsokratiker 1 , Berlin 1951 ,
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.

(  . 30ק  . Plutarch , Solon ( ) 11 ( Diel ,קיימות עדויות סותרות לתקופת פעילותו של אפימנידס  :אריסטו  ,פלוטרך
וסווידס מצביעים על הזמן לפני שנעשה סולון לארכון (  : ) 596ואפלטון לתקופה לפני פרוץ המלחמה הפרסית

.

(  . ) 490כמו  -כן הועלתה הסברה שהמגפה היא זו שפרצה כאתונה בתקופת המלחמות הפלופונסיות (  428לערך ) .
נראה שהמסורת המקשרת את אפימנידס עם סולון היא נכונה

;

משום כך ניתן להניח שהוא בא לאתונה כשהעיר

לקתה כטומאה  ,כתוצאה מרצח קיקלון וחבריו  .המסורות האחרות הן אולי נסיונות לקשר את טיהורי אפימנידס עם
עניינים אתונאיים דומים שחזרו ועלו בתקופות מאוחרות יותר  .יתכן שלאתונה  ,כמו לטבריה  ,היו קשיים לסתום
את הגולל על פרשה זו אחת ולתמיד  .ראה
 . 26 - 27קק Mass . 1946 ,
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(  . 32ק 1 , 59 , ( Diel ,
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 . 28 ( ; Clementק 11 , 111 , 1 11 ( Diel ,

.

~. The Prt -

Freeman

Diogenes , Life ofEpimenides

1) .

ר ' שמעון

בר  -יוחאי  ,עצמות

מתים וטיהורה של טבריה

חוליה  -מקשרת זו מעניינת גם מבחינה נוספת  .פלוטרך טוען  ,שאפימנידס הוזמן לאתונה לא רק
בגלל היותו ' ידוע כאדם אהוב על האלים '  ,אלא גם ' בהיות הדבר ידוע כי ניחן בחכמה מסתורית
ושמיימית בענייני דת ' .

7

'י

פלוטרך אינו מספר דבר על חייו של אפימנידס לפני שהגיע לאתונה ולכן

לא נזכר אצלו דבר על מערה  .במסורת היהודית המאוחרת יותר  ,החל ביצירה האפוקליפטית של
המאה השמינית  ' ,נסתרות דר ' שמעון '  ,ו ~ י ידוע רשב " י כבקי בחכמת הנסתר  ,בקיאות שקנה לו
בתקופת שהותו במערה  .ספר הזוהר  ,שנתחבר במאה השלוש  -עשרה  ,מיוחס לר ' שמעון בהסתמך על
מסורת זו  .אולם שורשיו של הקשר זה אינם ברורים כלל  .בכל מסורות חז " ל על עיסוק בחכמת

הנסתר אין ר ' שמעון נזכר כלל  ,וזאת למרות העובדה שרבו  ,ר ' עקיבא  ,וחברו  ,ר ' חנניה בר חכינאי ,
ידועים היטב בשל עיסוקם בתחום זה .

9

"

היכן ומתי נוצר הקשר בין ר ' שמעון לבין חכמת הנסתר

האם הקשר בין מסורת הטיהור של ר ' שמעון למסורת אפימנדיס הוא שגרם לכך

?

?

כשם שלפי

המשוער נעשה אפימנידס לבקי בתורת הנסתר בכלל שהותו הממושכת במערה  ,כן נתקשר שמו של
ר ' שמעון במערה ובצמוד לכך בהטפה נגד תענוגות העולם הזה ובקניית כוחות נסתרים  .במלים

אחרות  ,ביישומה של מסורת הטיהור לעניינה של טבריה נצטרפו להם לחכמים  ,ביודעין או שלא
ביודעין ,

היבטים אחרים של מסורת אפימנידס  .לאלה עתידים היו להיות תוצאות מעמיקות

להתפתחותה של אגדת ר ' שמעון במסורת היהודית המאוחרת .

סיכום
אחת ממטרותיו של מחקר זה היא לגלות מהו הבסיס ההיסטורי  -אם היה כזה  -של מקורות

חז " ל  ,העוסקים בר ' שמעון ובטיהורה של טבריה  .למרות בעיות של אימות  ,הביאה אותנו הבדיקה
למסקנות שהנוסח של הבבלי הוא ככל הנראה הקרוב ביותר למציאות ההיסטורית של המאה

השנייה " .
0

קרוב לוודאי שר ' שמעון ( עם אחרים שהצביעו על כך ) היה מעורב בטיהור טבריה

;

אפשרות הכניסה של הכהנים לעיר היתה שורש הבעיה ; ניסיון זה לא היה הראשון במינו והוא אף
לא הצליח להניח את דעת הכול .
במסורת של ר ' שמעון חל שינוי משמעותי בטבריה  ,אי  -שם כסוף המאה השלישית או בראשית
המאה הרביעית  .שינוי זה היה תשובה לפולמוס נמרץ נגד טהרתה של העיר  .אנשי טבריה לא יכלו
להכחיש את הבעיה  .היא היתה ידועה ברבים ומפורסמת מדי מכדי שניתן יהיה להתעלם ממנה .

האפשרות האחרת היתה לשרות אתה במישרין  ,בטענה שהיא נפתרה מזמן  .הואיל ור ' שמעון היה

מעורב בניסיון אחד כזה לטהר את העיר  ,הרי הצלחתו בטיהור הפכה לאבן היסוד של דברי ההגנה
של טבריה .
לשם כך הורחבה יריעתם של מוטיבים אחדים ואחרים נוספו למסורת המקורות  .הבולט באלה
האחרונים היה סיפור המערה  .בהקשר זה הזכרנו את מסורת אפימנידס  ,הכוללת שהיה במערה
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 158וראה  :אבן שמואל  ,מדרשי גאולה ( לעיל  ,הערה  , ) 151ב  ,עמ ' . 198 - 161
ליברמן  ,עמ ' ) 381 - 380

ומקבילות ; ירושלמי  ,חגיגה ב א  ,יד ע " ב .
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וראה  ,למשל  :תוספתא  ,חגיגה ב ב ( מהדורת

160

אמנם יוספוס ומסורות החכמים הארץ  -ישראליות מסכימים שעניין הטומאה היה רציני והיתה לו השפעה על העיר

כולה  .אולם כל אחד מן המקורות האלה הוא מגמתי בעניין זה  ,ומשום כך אין לסמוך עליו  .אין לדעת אם קיים
קשר כלשהו בין עלילותיו של יוספוס והמסורות הארץ  -ישראליות .

41

ישראל לי לוין

ובצמוד לכך טיהור עיר ( אתונה )  .לא ניתן לקבוע בביטחון  ,אם הקשר של מסורת המערה של

ר'

שמעון לסיפור הטיהור נעשה בהשפעת מקרה אפימנידס אם לאו  .ניתן רק לומר  ,שההקבלה
מפתיעה והאפשרות לראות בכך השפעה קוסמת ביותר .

לאחר  -מכן הורחב סיפור המערה במידה ניכרת וכעבור זמן חובר לנוסח מוקדם יותר של הטיהור .

מכאן הניגוד במסורת הבבלי  -סיפור המערה המאוחר  ,מפותח ומלא מעשי נסים  ,שמקדים סיפור

פשוט  ,ו ' טבעי ' בעיקרו  ,של טיהור .
בדיקתנו את המסורת הזאת הבהירה שרבים מן המעשים המיוחסים

לר ' שמעון הם יותר תוצאה של

עיבוד של המסורת מאשר פעולות של ממש  ,שנעשו על  -ידיו  .במאה הרביעית הפך כבר
למעין גיבור ומוקד של סיפורים ומימרות

ר ' שמעון

רבים  .הצורך לעבד ולשכלל את טיהורה של טבריה היה

כנראה גורם חשוב ביצירת דמות חדשה זו  .ולא עוד אלא שהתגבשותה של מסורת הטיהור סיפקה
את השלבים בהתפתחותה של אגדה נוספת  ,שעתידה היתה להשאיר רישום גדול עוד יותר על

היהדות המאוחרת  .מסורת המערה הקנתה לר ' שמעון שם של בקי בתורת הנסתר  ,ובקיאות זאת היא
שעשתה אותו כסופו של דבר לדמות בעלת ממדים אגדתיים עד ימינו אנו .

