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בר  -כוכבא נשיא ישראל

:

מעמדו בראש האומה

לאור המקורות

משתתפים

:

אהרן אופנהיימר
דוד גודבלאט

ישראל בן  -שלום

הדיון נערר בחיפה  ,על  -ידי המרכז לחקר ארץ  -ישראל ויישובה של יד יצחק בן  -צבי
ואוניברסיטת חיפה  ,כ ' אייר תשמ " ב ( . ) 13 . 5 . 1982

דברי פתיחה
אהרן אופנהיימר

מתנד

שורת המרידות בשלטון הנוכרי בארץ  -ישראל  ,המרד היחיד הקרוי על שמו של מנהיג המרד

הוא מרד בר  -כוכבא  .דומה כי אין זה מקרה  ,שכן אחד הגורמים לעוצמתו ולהיקפו של המרד הוא
התלכדותו של העם מאחורי מנהיגותו של בר  -כוכבא  .בר  -כוכבא לא היה רק מפקד צבאי  ,הוא ניהל
את חיי האומה לתחומיהם השונים  ,ועסק בין היתר בהחכרת קרקעות ובארגון קיומן של מצוות .

המקורות אינם משופעים בעדויות על מרד בר  -כוכבא  .בירור אופיה של הנהגת בר  -כוכבא כרוך

בקושי נוסף  :במידה שמצויים מקורות בנושא  ,הרי הם  ,מטבע הדברים  ,מגמתיים ובעלי התייחסות

אמביוואלנטית כלפי בר  -כוכבא  .ההפרדה בין עדויות המשקפות את המצב בעת המרד עצמו  ,לבין
עדויות שבדיעבד  ,אשר חלקן מאוחרות למרד מאות שנים  ,היא כמעט בלתי  -אפשרית  .הספרות

התלמודית כוללת אגדות אחדות המשרטטות את כוחו הפיסי המופלג של בר  -כוכבא  ,ומטילה בו
דופי על יחסו כלפי שמים  .החשובה שבעדויות התלמודיות לגבי בר  -כוכבא היא זו המעמתת את

הכרזתו של רבי עקיבא  ' -דין הוא מלכא משיחא '  ,עם תגובתו של רבי יוחנן בן תורתא  ' -עקיבה

יעלו עשבין בלחייך ועדין בן דוד לא יבא ( נוסח אחר  :ועדין אינו

בא ) ' .

אבות הכנסייה מתארים אותו

בתור ליסטים תאב רצח  ,המוליך את העם שולל  .ההיסטוריון הרומי דיו קאסיוס  ,אשר דבריו מהוים
את התיאור השלם ביותר של המרד  ,אינו מזכיר את בר  -כוכבא כלל .

כל האמור מחריף את השאלה  -מה הכשיר את בר  -כוכבא בעיני העם לעמוד בראש המרד
בתור מנהיג יחיד

?

בכללותה של התקופה הנידונה  ,ניכרים שלושה קריטריונים המכשירים אדם

להנהגה  -חכמה  ,ייחוס ומעמד כלכלי  .אין עדויות מכריעות  ,על  -פיהן ניתן לייחס לבר  -כוכבא

אחת מכשירויות אלה  .בר  -כוכבא אינו נמנה עם חובשי בית  -המדרש  ,לא נתכנה בתואר רבי  ,ולא

נזכר הימנו דבר בהלכה או באגדה  .גם אגרותיו אינן נושאות אופי של דברי חכמים  ,לא מצד תוכנן
ולא מצד סגנונן  .המקורות אינם כוללים כל ידיעות על עושר או נכסים שבבעלות בר  -כוכבא  ,ואין
יסוד להניח שנמנה עם חוגי עשירים ושועים  .אין גם כל ידיעות ברורות בדבר ייחוסו של בר  -כוכבא .

אין להניח  ,כי בתקופה הנידונה היו משפחות אשר שימרו בידיהן מגילת  -יחס לבית דוד  ,וממילא
רחוק מן הדעת לשער  ,כי ייחוסו של בר  -כוכבא לבית דוד הכשיר את הקרקע למנהיגותו  .אפילו
מדבריו של רבי יוחנן בן תורתא לא עולה  ,שהיו כאלה אשר ייחסו א ת בר  -כוכבא עצמו לבית דוד  .גם

אם היו כאלה אשר ייחסוהו לבית דוד  ,הרי הדברים הם בדיעבד  ,על  -מנת לחזק א ת הנהגתו של בר -
כוכבא ולהגביר את סמכויותיו .

בעיה אחרת היא  ,מה היה מעמדו המדוייק של בר  -כוכבא

תאריו

?

בהנהגה  ,מה

היו סמכויותיו ומה טיב

רבי עקיבא מציג את בר  -כוכבא בתור משיח  ,אולם עדיין קימת השאלה  ,האם נתפס בר -

כוכבא בתור משיח במובן של גואל ומושיע בעל אופי אלוהי

ועל  -טבעי  ,או שהמושג

במוכן ריאלי יותר  ,וכוונתו לציין את בר  -כוכבא בתור מצביא ומנהיג ארצי

?

משיח משמש

התלמוד מדבר על

בר  -כוכבא נשיא ישראל

' מלכות בן כוזיבא '  ,על המטבעות והאגרות מופיע התואר נשיא  .האם כוונת התואר נשיא לייחד את
בר  -כוכבא בתור מלך אידאלי  ,נוסח הנשיא בחזונות אחרית הימים של יחזקאל  ,או שהכוונה לציין

את הנהגתו בתור שלטון מוגבל  ,אשר אינו שווה  -ערך למלכות

?

ברכ  -כוכבא לבין הנהגת העם בימים שקדמו
בעיה נוספת היא  ,מה היה היחס בין מנהיגותו של אבכו

למרד  ,ואיזה תפקיד מילאה הנהגה זו בימי המרד עצמו ? -מן ה תגליות האחרונות של מערות המס תור
בשפלת  -יהודה ובאזורים אחרים  ,כמו גם מדברי דיו קאסיוס ומן העדות התלמודית עולה  ,כי מרד

בר  -כוכבא לא פרץ באופן ספונטאני  ,אלא קדמו לו הכנות מדוקדקות  .מתוך כך ברור עוד יותר  ,כי
אין להפריד את מרד בר  -כוכבא מתקופת יבנה שקדמה לו  ,ושאלת היחס בין הנהגת בר  -כוכבא לבין
ההנהגה הנורמאטיבית של העם מקבלת חשיבות יתר .
כל התקדמות בדרך לפתרונן של בעיות אלה תסייע לפיזורו של הערפל העוטה א ת תולדות המרד

בכלל  ,ולפיצוח חידת בר  -כוכבא בפרט .

תמיכת התנאים או השפעת הכוהנים
דוד גודבלאט

הבא לדון במעמדו של בר  -כוכבא כמנהיג האומה  ,מייד עולה לפניו השאלה  ,מניין שאב בר  -כוכבא
את סמכותו כמנהיג

וללכת אחריו לקרב

?

?

איך הצליח להביא כל כך הרבה יהודים לקבל את מרותו  ,לתמוך במרד ,

איך נסביר את העובדה שבמרד השני לא חזר אותו חזיון של פירוד בעם  ,עד

כדי מלחמת אחים  ,שאפיין את המרד הראשון  -מרד החורבן

?

לפי הדעה הרווחת במחקר  ,התשובה לשאלות אלה היא  ,שמנהיגותו של בר  -כוכבא נשענה על
תמיכתם של החכמים  ,התנאים בני אותו

הדור .

ן

רובם  ,כולל החשובים שבהם  ,לא רק שתמכו

במרד  ,אלא אף היו שותפים להנהגתו  .ויש להוסיף  ,שתמיכת החכמים היתה חיונית לבר  -כוכבא  ,כי
לפי דעה זו  ,החכמים הם ששלטו בעם מאז חורבן

הבית .

אולם נראה  ,שיש לערער על טיעון זה  .המקורות שמביאים כדי לבססו  ,אינם רבים ואין בהם כדי

לאששו .

א
למעשה  ,קיים רק מקור אחד המציג את החכמים כנותני הוראות לבר  -כוכבא  ,כמשמשים מעין

' מועצת גדולי התורה ' שלו  .המקור הוא סיפור המופיע בירושלמי ובמדרש  ,שככל הנראה יש ליחס
אותו לרבי יוחנן  ,שחי כמאה שנה ויותר לאחר

המרד .

2

מסופר שם שבר  -כוכבא היה בודק את אלה

שרצו להצטרף לשורות לוחמיו על  -ידי כריתת אצבע  .בדרך זו  ,בחן את גבורתם ויכולתם לעמוד
בסבל  .שלחו לו ' החכמים '

:

' עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין

?'

שואל בר  -כוכבא ,

כיצד עליו לפעול  ,והחכמים מציעים לו לבדוק את המגויסים בדרך אחרת  .הצעתם היא  ,שכל מי

שיכול לעקור ארז  -לבנון תוך כדי דהירה על סוס  ,ראוי להתגייס  .בר  -כוכבא מקבל את ההצעה ,
והסיפור מסתיים בכך שהיו לו מאתיים אלף חיילים שנבדקו בדרך האחת ומאתיים אלף שנבדקו

בדרך השנייה  .לא רק המבחן הראשון אינו מתקבל על הדעת אלא גם השני  ,שהרי אין ארזי הלבנון
נפוצים ביהודה  .אבל כבר נאמר שאין שואלים על האגדה  ,והרי ברור שלפנינו סיפור אגדי המאוחר
מאה שנים ויותר לימי המרד  .נכון הוא שגם סיפור אגדי יכול להכיל גרעין היסטורי  ,אבל קשה
מאוד  ,לפחות בסיפור שלפנינו  ,להפריד בין הקליפה לגרעין  .ספק בעיני  ,אם אגדה מאוחרת כזו
יכולה לספק לנו מידע היסטורי על מהלך
1

2

המרד .

ראה  ,למשל  ,את הדעות המובאות בקובץ מרד בר  -כוכבא ( בעריכת א ' אופנהיימר )  ,ירושלים תש " ם .

ירושלמי  ,תענית ד  ,סח ע " ד ; איכה רבה ב  ,ב ( דפוס וילנא  ,כא

ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב
הערה  , ) 1עמ '
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ע "א ).

והשווה

 :ג ' אלון  ,תולדות

היהודים בארץ -

תשכ " א  ,עמ '  [ 35להלן  :אלון  ,תולדות ] ; אופנהיימר ( לעיל ,

לפי מסורת הגאונים  ,נפטר רבי יוחנן

ב 279 -

לספירה .

w

.

בר  -כוכבא נשיא ישראל

טענה אחרת היא שבביתר ישבה סנהדרין של חכמים  ,שמן הסתם היתה שותפה להנהגת המרד .
טיעון זה מסתמך על מקור אחד ויחיד בתלמוד הבבלי  ,המאזכר סנהדרין בקשר לביתר  .אלא
שבמקור המקביל בתלמוד הירושלמי אין ביתר נזכרת כלל וכלל  .על  -פי הכלל שקבע פרופ '
3

4

אפרון  ,שמקורות ארץ  -ישראל מהימנים יותר ככל שנוגע למאורעות בארץ  ,עלינו לקבל את גירסת

הירושלמי .

5

לפיכך אין אנו רשאים ללמוד מכאן על קיומה של סנהדרין בביתר .

טיעון שלישי אומר  ,שבביתר ישב בית הנשיא  ,בית גמליאל  ,וזאת על  -פי עדות משמו של רבן
שמעון בן גמליאל  ,ששימש כנשיא אחרי מרד בר  -כוכבא  .לפי עדות זו  ,ישב שמעון בן גמליאל
בביתר בזמן המלחמה  ,ואם הוא היה שם  ,מן הסתם משפחת גמליאל היתה שם ונטלה חלק כלשהו
בהנהגת המרד  .מדובר במקור בו אומר שמעון בן גמליאל שהיו בביתר חמש מאות בתי  -סופרים ,

ובקטן שבהם אין פחות מחמש מאות תינוקות  ,ובסוף נהרגו כולם במלחמה  .ומסיים שמעון בן
גמליאל ואומר  ' :מכולם לא נשתייר אלא אני '  ,וקורא על עצמו את הפסוק מאיכה ג נא  ' :עיני עוללה

לנפשי מכל בנות עירי '  .לפנינו  ,אם כן  ,עדות מיד ראשונה  ,שרבן שמעון בן גמליאל היה בביתר ,
ומכאן שמשפחת הנשיאות היתה

שם .

6

מובן  ,שהטקסט כפשוטו הוא בלתי אפשרי

;

אם היו שם

חמש מאות בתי  -סופרים  ,ובקטן שבהם חמש מאות תינוקות  ,יוצא שיותר מרבע  -מיליון תינוקות
של בית רבן למדו בביתר הנצורה  .אלא שהמדובר הוא שוב באגדה  ,שיש לחפש בה את הגרעין
ההיסטורי  .אבל יש להעיר למקור מקביל בבבלי ( בבא קמא פג ע " א  ,סוטה מט
בשמו של רבן שמעון בן גמליאל את הדברים הבאים

:

ע " ב) .

שם מביאים

' מה דכתיב עיני עוללה לנפשי מכל בנות

עירי  -אלף ילדים היו בבית אבא  ,חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמה יוונית  ,ולא
השתייר מהם אלא אני כאן ובן אחי

בעסיא ' .

לפי גירסה זו  ,מעיד שמעון בן גמליאל שישב בבית

אבא ולא בביתר  ,כלומר בבית גמליאל השני ביבנה  ,שנים לפני המרד השני  .אם נקבל גירסה זו  ,אין
שום עדות להימצאותו של שמעון בן גמליאל בביתר ולהימצאותה של משפחת הנשיא שם  .אמנם
כאן אנו בוחרים להעדיף גירסה בבלית על גירסת הירושלמי  ,בניגוד לכלל שהזכרנו של פרופ '
אפרון  ,יתרון נוסח הבבלי שאינו מפליג בדמיון כנוסח הירושלמי ואף שאול ליברמן הציע לבכר
במקרה זה את גירסת

הבבלי .

7

מקורות אחדים מתארים  ,לכאורה  ,תנאים מסוימים כשותפים להנהגת

המרד .

סיפור אחד

המופיע בירושלמי ובמדרש מוסר שבזמן המצור על ביתר ישב רבי אלעזר המודעי  -תנא המוכר

ממקורות תלמודיים אחדים  -בתעניות ובתפילה  ,כדי למנוע אסון  .לבסוף נהרג על  -ידי אחיינו ,
בר  -כוכבא  ,בגין אשמת בגידה

שהעליל עליו שומרוני אחד .

8

מסיפור זה רוצים החוקרים ללמוד לא

רק שרבי אלעזר היה בביתר בזמן המצור  ,אלא שרבי אלעזר זה הוא אלעזר הכהן ששמו מופיע על

ש ' ייבין  ,מלחמת בר  -כוכבא  ,ירושלים תשי " ז , 2עמ ' . 79 - 77

3

סנהדרין יז ע " ב  .וראה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

4

ירושלמי  ,שקלים ה  ,מח ע " ד  .והשווה אלון  ,שם  ,שם .

5

י ' אפרון  ' ,שמעון בן  -שטח וינאי המלך '  ,מ ' דורמן  ,ש ' ספראי ומ ' שטרן

אביב תש " ל  ,עמ '
6

; 38

( עורכים ) ,

ספר זכרון לגדליהו אלון  ,הל -

. 70 - 69

ירושלמי  ,תענית ד  ,סט ע " א

;

איכה רבה ג  ,ע ( דפוס וילנא  ,בז ע " א ) והשווה  :בבלי  ,גיטין נח ע " א  ,אלא ששם

עדותו של רשב " ג חסרה  .וראה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ ' . 40 - 39
ליברמן  ,יוונית ויוונות בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ג  ,עמ '

7

ש'

8

ירושלמי  ,תענית ד  ,סח ע " ד  -סט ע " א

המודעי ובין בר  -כוכבא מופיע רק

;

, 228

איכה רבה ב  ,ב ( דפוס וילנא ,

בירושלמי .

הערה . 33

כא ע " א ) .

הקשר המשפחתי בין רבי אלעזר

ft

1

דוד גודבלאט

מטבעות של המרד השני  .מכאן סברו שתנא זה נמנה עם הנהגת

המרד .

9

אלא שיש להעיר הערות

אחדות על סיפור זה  .ראשית  ,הסיפור עצמו אינו מייחס כל תפקיד מנהיגותי לרבי אלעזר ; נאמר רק

שהיה בביתר  ,ישב בתעניות והיה קרוב  -משפחה של בר  -כוכבא  .יתירה מזאת  ,הסיפור משופע
במוטיבים אגדיים ופולמוסיים  :המוטיב האנטי  -שומרוני  ,המשותף להרבה אגדות המאשימות את
השומרונים במעשי בגידה והתנכלות לעם

ישראל .

0ן

המוטיבים המוכרים לנו מאגדות החורבן ,

כוללים ישיבה בתענית למנוע אסון וקירבה משפחתית בין תנא למנהיג המרד  .באגדות החורבן
]

נזכרות התעניות של רבי צדוק  ,ונטען שרבן יוחנן בן זכאי היה דודו של אחד מראשי

המורדים .

י

ובאשר לזיהויו של רבי אלעזר המודעי כאלעזר הכהן מן המטבעות  ,אין לנו שום מקור האומר
שהראשון היה כוהן

;

2ן

ומן השם אלעזר אין להוכיח דבר  ,שכן ברור לנו ששם זה היה בין השמות

הנפוצים ביותר בשלהי תקופת בית  -שני ובדור
' אלעזר ' היה השם הנפוץ ביותר אחרי ' שמעון ' ,

3ן

המרד .

מכתבי יוסף בן  -מתתיהו עולה שהשם

וגם בדורו של בר  -כוכבא היה השם נפוץ מאוד .

בתעודות מנחל חבר ומוואדי מורבעאת  ,מדור המרד השני  ,מניתי כעשרים אישים שונים שנשאו
את השם

אלעזר .

4ן

עולה כי אין כל בסיס לזהות את רבי אלעזר המודעי כאלעזר הכהן מן המטבעות

ואין ליחס לתנא זה תפקיד בהנהגת

המרד .

החוליה החשובה ביותר בטיעון שהחכמים נימנו עם הנהגת המרד השני היא דמותו של רבי

עקיבא .

מקובל שרבי עקיבא היה המנהיג הרוחני של מרד

בר  -כוכבא .

5ן

אולם המחפש מקור

מפורש לטיעון זה  ,יתקשה למצאו  .דעה זו מסתמכת על מכלול של מקורות ומסורות  ,רלוואנטיים

יותר או פחות  .נתרכז כאן בשלושה מהם  ,שהם לדעתי הרלוואנטיים ביותר  .הראשון הוא הסיפור

הידוע על תלמידיו הרבים של עקיבא שמתו כולם בזמן אחד  .מקור זה  ,המופיע בכמה מקומות

במדרש ובבבלי  ,מתחיל בפסוק מקוהלת יא ו  ' :בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידיך '  .אחר  -כך
באים מדרשים אחדים לפסוק זה בשמם של רבי אליעזר  ,רבי יהושע  ,רבי ישמעאל ורבי

עקיבא .

למשל  ,רבי ישמעאל דורש  ' :אם למדת תורה בנעורתך  ,למוד תורה בזקנותך  ,שאי אתה יודע איזה

מהם מתקיים  -הזה או הזה  ' .לעומת זאת  ,דורש רבי עקיבא

:

' אם העמדת תלמידים בנעורתך ,

העמד תלמידים בזקנותך  ,שאין אתה יודע איזה מהם הקב " ה מכתב עליך  -הזה או הזה  ' .אחרי

המדרש הזה בא סיפור  ,שלא מפי עקיבא  ,המספר על עשרים וארבעה אלף תלמידים שהיו לעקיבא
ושמתו כולם בפרק  -זמן אחד  ,ואז הקים עקיבא עוד שבעה תלמידים שהפכו להיות עמודי התווך

השני .

של דור אושה  ,לאחר המרד
9

10
11

6ן

טענת החוקרים היאי שלא ייתכן שהיו לעקיבא עשרים

ראה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '  ; 41 , 37אופנהיימר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 15
השווה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '  ; 24אופנהיימר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 19
השווה
12
ראה  :איכה רבה א  ,לא ; בבלי  ,גיטין נו ע " א .

 .ק ) . Schalit , Namenwdrterbuch zu Flavius Josephus Leiden 1978 ,ע

13

ראה

14

ראה רשימת השמות אצל

40 :

.
Murabba 'at.

אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

Les Grottes de

 . 297 - 298 , 299 - 300קק Desert , 11 , Oxford 1961 ,

.

De Vaux

" tke

.א ש
)

Milik

.ז  .נ

. 37

 . Benoit ,ק

בינתיים

!  , Discoverieyולנחל חבר ראה
 . /1 . Fitzmyerנ

Harrington , .1 Manual Of' Falestinian
Aramaic Texts Rome 1978 , Texts 51 ,
/

:

: ]( . 3 .ש

56 , 64
15

כך ניסוחו של אופנהיימר ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  . 15לרשימה של חוקרים המחזיקים בדעה זו ראה  . Schjfer , :ק

.

 . 3מ  . 65 ,ק Srudien zur Geschichte und Theologie des Rabbinischen Judentums Leiden 1978 ,
16

בראשית רבה סא  ,ג ( מהדורת תיאודור  -אלבק  ,עמ '

; ) 660

קהלת רבה יא  ,יא ( דפוס וילנא  ,כט

ע "א ) ;

בבלי  ,יבמות

סב ע " ב  .בקוהלת רבה גם הסיפור על התלמידים מיוחס לרבי עקיבא  ,אבל הנוסח שבבראשית רבה ובבבלי עדיף ,
בין היתר  ,כיוון שמדרשו של עקיבא מופיע בלי הסיפור גם כאבות דרבי נתן נוסח א  ,פרק ג  ,ונוסח ב  ,פרק ד
ובתנחומא  ,חיי

8

שרה .

;

בר  -כוכבא נשיא ישראל

וארבעה אלף תלמידים ממש  ,אלא לפנינו רמז לחיילי בר  -כוכבא שנהרגו במלחמה  .ואם בכל זאת
נקראו חיילי בר  -כוכבא תלמידיו של עקיבא  ,סימל שהיה האחרו 7רבם

ומנהיגם הרוחני .

לן

אולם גם

כאל יש להעיר כמה הערות  .קודם כל  ,המקור עצמו מפרש מדוע מתו עשרים וארבעה אלף
התלמידים

:

מפני שהיתה עיניהם צרה אלו באלו בתורה  .כלומר  ,היה בהם פגם מוסרי האופייני

לעולמם של תלמידי  -חכמים  .מזה יוצא שמדובר בתלמידים במובן הרגיל  ,ולא בחיילים  .זאת ועוד ,
גם מקור זה משופע במוטיבים אגדיים ודידאקטיים  .המספר העצום של תלמידים הוא מוטיב
החוזר בכמה וכמה הקשרים בתלמוד  ,וכבר נתקלנו

ברבע  -מיליון תינוקות של בית רבן בביתר .

ובקשר לרבי עקיבא עצמו  ,בסיפור הידוע על חזרתו לאשתו לאחר היעדרות ממושכת למטרות
לימוד  ,נזכרת פמליה של עשרים וארבעה אלף

תלמידים .

גם המוטיב ' שמתו כולם בפרק

8ן

יחד עם המספר  , 24מופיע בסיפור שבירושלמי על ' עשרים וארבע קריות של בית

רבי ' .

9ן

אחד ' ,

המוטיב

האגדי  -דידאקטי החשוב ביותר כאן הוא כשלונם של הרבים  -האלפים שהיתה עיניהם צרה
בתורה  ,והצלחת המעטים  -השבעה שתלמודם התקיים

בידם .

נוסף לכל זה  ,יש גם קושי

כרונולוגי בפירוש ההיסטורי של המקור  .אם מתו התלמידים בעיצומו של המרד  ,וכך יש לפרש אם
מדובר בלוחמים  ,מתי היה סיפק בידי רבי עקיבא להקים דור חדש של תלמידים

? ס2

למעשה  ,כל

הסיפור נראה כהמצאה אגדית שנועדה להמחיש את המדרש המקורי של רבי עקיבא על הפסוק

מקהלת  -תופעה מוכרת בספרות

התלמודית  -מדרשית .

ן2

ישנן מסורות על כך שרבי עקיבא נעצר ונהרג בהקשרו של המרד  .ייתכן שהדברים נכונים  ,אבל
מכאן אין להוכיח שרבי עקיבא היה שותף להנהגת המרד  .רבים נעצרו ונהרגו במהלך המרד  ,ולא

רק מנהיגים  .גם ייתכן שרבי עקיבא נעצר ונהרג בגין עבירה על הגזירות נגד דת ישראל  .לפי זה
נוכל להסיק רק שהוא התמיד בקיום המצוות  ,למרות הסכנה  .ועמדה כזו אינה מצביעה בהכרח על

גישה פוליטית  -אקטיביסטית  ,ותוכיח פרשת רבי חנינא בן

תרדיון .

22

לבסוף  ,מצביעים החוקרים על

המקור הנמסר בשמו של רבי שמעון בן יוחאי  ,תלמידו של עקיבא  ,האומר שעקיבא היה דורש על
בר  -כוכבא את הפסוק ' דרך כוכב מיעקב ' ; ועוד נמסר שם שרבי עקיבא  ,כאשר היה רואה את בר -

כוכבא  ,היה אומר זה הוא המלך

המשיח .

23

המקור אומר שעקיבא הכיר בבר  -כוכבא כמשיח  ,אך

ברור שלא כל מי שהכיר בבר  -כוכבא כמשיח  ,נתמנה מנהיג  .לסיכום  ,אפילו לגבי רבי עקיבא  ,אין

ראה אופנהיימר ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '  ; 15ש '

מפראי  ,ר ' עקיבא בן יוסף חייו ומשנתו  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

. 29 - 27
ראה  :בבלי  ,כתובות סב ע " ב  -סג ע " א ; נדרים נ ע " ב ; אבותדרבי נתן נוסח ב  ,פרק יב  .לדוגמא נוספתשל מספר
עצום של תלמידים ראה התיאור של ' מתיבתא דרב הונא ' בבבלי  ,כתובות קו ע " א ובשאילתות וזאת הברכה ,
מהדורת הנציב  ,סימן קטה  ,מהדורות מירסקי  ,סימן

.

ירושלמי  ,סנהדרין  ,א יח

ע"ג.

השווה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

. 43

ראה  . 263 - 269 :קק Studies, 25 ) 1974 ( ,

על מקורות אלה ראה שפר ( לעיל  ,הערה
( מהדורת פינקלשטיין  ,עמ '

קפ " ד .

) 346

 , ) 16עמ '

.

Neusner , ~ From Exegesis 10 Fable ' Journal of

. 121 - 65

.נ

על פרשת חנינא בן תרדיון ראה ספרי דברים שז

והמקבילות המסומנות שם  .השווה  :ש ' ליברמן  ' ,רדיפת דת ישראל '  ,ספר היובל

לכבוד שלום ברון  ,ניו  -יורק תשל " ה  ,עמ ' ריח  -רכב  .ולעניין המניעים של עקיבא השווה ליברמן  ,שם  ,עמ ' רכו ,
הערה

. 92

ירושלמי  ,תענית ד  ,סח ע " ד ומקבילות  .והשווה שפר ( לעיל  ,הערה

, ) 16

עמ '

. 121 - 65

ךל ך

דוד גודבלאט

כל הוכחה שנימנה עם מנהיגות המרד  .לכל היותר אפשר לומר  ,שעקיבא נסחף בתסיסה המשיחית
שליוותה את המרד ותמך

בו .

מעיוננו במקורות עולה  ,שבספרות התלמודית  -מדרשית עצמה אין בסיס של ממש לטיעון ,

שהתנאים ככלל או חלק מן התנאים נימנו עם הנהגת המרד השני  .ניתן לטעון  ,שרבי עקיבא תמך
במרד  ,אבל אי  -אפשר להסיק מכאן דבר על דעתם של תנאים אחרים ועל השפעתו של עקיבא
בעניין זה בקרב

העם .

24

ואילו מחוץ לספרות התלמודית  -מדרשית  -במקורות הספרותיים

ובעדויות האפיגראפיות  -אין כל זכר לא לעקיבא  ,לא לשום תנא אחר  ,ולא לתנאים בכלל  .י 2גם

אין להביא ראייה לזיקה שבין התנאים ובר  -כוכבא מאדיקותם של האחרון ואנשיו ; מכך שהקפידו

על שמירת השבת  ,מצוות ארבעת המינים  ,הפרשת תרומות ומעשרות ועוד  .יש להניח שגם אחרי

החורבן הקפיד הכלל  ,כל אחד כדרכו  ,על שמירת המצוות .
מה שעולה מדברי עד כה הוא  ,שבעצם אין בסיס לטיעון הרווח  ,שהתנאים היו שותפים להנהגת
מרד בר  -כוכבא ; אם אכן כך היה  ,מוזר הוא שהדבר לא השאיר את רישומו על המקורות  ,ובמיוחד
על המקורות

התלמודיים  -מדרשיים .

ובאין הוכחה לכך שהתנאים תמכו במרד  ,קשה לקבוע

שתמיכה זו היוותה משענת עיקרית למעמדו של

בר  -כוכבא .

ב
שאלתנו הראשונה עומדת אפוא במקומה
האומה

?

אפשר

לשאול

את השאלה

האידיאולוגית  -דתית של המרד השני

?

:

מה היו מקורות הסמכות של בר  -כוכבא כמנהיג

אחרת ,

בצורה

רחבה

יותר

:

מניין באה ההשראה

ראינו שהמקורות העומדים לרשותנו אינם מאפשרים ליחס

השראה זו לחוגי התנאים  .ישנם סימנים המורים על מקור אחר להשראה האידיאולוגית של המרד
 הם החוגים הכוהניים  .מחמת קוצר היריעה אצטרך להסתפק בראשי  -פרקים בלבד  ,והדבריםיתפרסמו בהרחבה במקום

אחר .

26

על חלקם של החוגים הכוהניים אפשר ללמוד מן הראיות

א.

ראשית  ,על חלק ממטבעות המרד מופיעה הכתובת ' אלעזר הכהן '  .כלומר  ,אחת מרשויות

ההנפקה היתה דמות

24

הבאות :

כוהנית .

27

 -' he Role ofKך ' G . S . Aleksandror ,
למסקנה דומה כבר הגיעו  .נ  the Bar Kokhba Rebellion ' ,מ ] qiba
,
 . 422 - 436קק  , Eliezer Ben Hyrcanus The Tradition and rhe Man 1 , Leiden 1973 ,ן4 .ט)
Der' Bar
,
.Kokhba
ושפר ( לעיל  ,הערה  . ) 16על המקורות התלמודיים  -מדרשיים למרד בכלל ראה ספרו של שפר ,

.

.

.

 . 156 - 193קק - Aufstand T bingen 1981 ,
25

אחת

~
מאזכרת איש בשם ' רבנו בטניה בר מיסה '  ,אולם הוא לא מוזכר בספרות התלמודית -
מאגרות בר  -כוכבא

מדרשית  .גם אין כל ביטחון שהתואר ' רבנו ' מעיד על השתייכותו לחוג התנאים  .השווה י ' ידין  ' ,מחנה ד " ,
מערות מדבר יהודה  ,א  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ ' 59
26

שנערך מטעם יד יצחק בן  -צבי ואוניברסיטאות
27

;

פיצמייר והרינגטון ( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ '

. 101

ראה מאמרי  ' ,התואר " נשיא " והרקע הדתי  -אידיאולוגי של המרד השני '  ,שיתפרסם בדברי הכנס על בר  -כוכבא
ראה :

. theלעיל  ,הערה
א ' קינדלר  ' ,מטבעות מלחמת בר  -כוכבא '  ,מרד בר  -כוכבא (
Bar

  . 77ק ק % 1 ) 1949 ( ,108

תל  -אביב וחיפה ( בדפוס ) .

,

Kokhl
lba % ebellion ' , .Historia
~
~

,)1

5תן סם Elazar

off

עמ '
'' The

; 177 - 154

].

4[ ildenberg ,י

בר  -כוכבא נשיא ישראל

ב.

ברור שלכוהנים  ,כמעמד  ,היה אינטרס מובהק במניעת הפיכתה של ירושלים לעיר נוכרית  .גם

שיקום המקדש וחידוש הקרבת הקרבנות היו אינטרס כוהני

ג.

עליון .

לדעתי  ,עצם התואר שנשא בר  -כוכבא  ' -נשיא '  -רומז להשפעה כוהנית  .כבר הראה ש '

ספראי  ,שאין כל הוכחה שראשי הפרושים והתנאים נשאו בתואר זה לפני שנת

התלמודית אין תקדים לנשיאות מן הסוג שגילם

בר  -כוכבא .

. 132

28

גם בספרות

מדובר בנשיאות בעלת אופי

אסכאטולוגי מחד גיסא  ,ומתחלקת בשלטון עם דמות כוהנית מאידך גיסא  .המקור לתורת נשיאות

זו מצוי בספר יחזקאל  ,והדה היחיד בספרות בית  -שני נמצא בכתבי כת קומראן  .ואפילו צודק
גדליהו אלון  ,הטוען שראשוני החשמונאים נשאו אף הם את התואר ' נשיא '  ,יש לזכור שגם
החשמונאים היו ממוצא

כוהני .

29

תורת הנשיאות שהתגלמה בדמותו של בר  -כוכבא נראית לי

כתורה כוהנית  ,ומכאן  -עדות להשפעה כוהנית בקרב הנהגת

ד.

המרד .

המקורות העתיקים מוסרים לנו שבר  -כוכבא רדף את הנוצרים רדיפת

דמים .

30

למדיניות

אנטי  -נוצרית חריפה זו אין תקדים אצל הפרושים  .להיפך  ,הן הברית החדשה והן יוסף בן  -מתתיהו

מסכימים שהפרושים גילו יחס סובלני כלפי ראשוני הנצרות  .ואפילו התנאים של דור יבנה  ,אם גם
גילו יחס יותר שלילי לנוצרים  ,ודאי שלא הרחיקו לכת עד כדי התרת דמם  .בעצם  ,רק בקרב חוג

אחד ביהדות  ,באותה העת  ,נמצא מדיניות של רדיפת דמים של הנוצרים  -ראשי הכהונה בשלהי
ימי

הבית  .יי

וכאשר אנו מוצאים מדיניות כזאת שוב אצל בר  -כוכבא  ,ייתכן מאוד שהדבר מצביע

כוהנית .

על השראה

בניגוד לשלבים המאוחרים של מרד החורבן  ,אין במרד בר  -כוכבא סימנים של רדיקאליזם

ה.

חברתי  .דבר זה ודאי הקל על הכוהנים בתמיכתם במרד  .כמו  -כן  ,בניגוד למרד הראשון  -כאשר

מפראי  ,בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה  ,ירושלים תשמ " א ,

ש'

28

ברומא '  ,ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

עמ ' 7

] ;

 , 151הערה

הנ " ל  ' ,ביקוריהם של חכמי יבנה

.1

ספראי כבר עמד על כך לפני כן ,

במאמר ביקורת על ספרו של ח " ד מנטל  ' ,מחקרים בתולדות הסנהדרין ( המהדורה האנגלית ) '  ,קריית ספר  ,לט
( תשכ " ד )  ,עמ '

29

. 7 ] - 70

ראה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '  . 36אלא שאלון מציין את תוארו העברי של שמעון החשמונאי כ ' שר עם אל '  .כלומר

אלון מתבסס על תוארו היווני של שמעון  ' -אחנרכס '  -המופיע גם כתוארם של הנשיאים מבית גמליאל

במקצת מקורות לועזיים  .אולם אין כל עדות שבר  -כוכבא כונה ' אתנרכס '  .אבל השווה הצעתו של י ' ידין  ,מגילת
מלחמת בני אור בבני חושך  ,ירושלים

 , 1955עמ ' , 42 - 41

הערה  . 16להופעת התואר ' נשיא ' בכתבי קומראן  ,ראה

הקונקורדנציות לספרות זו  .המקומות נידונים במאמרי ( לעיל  ,הערה . ) 27
30

המקורות הם נוצריים  :יוסטינוס  ,המצוטט על  -ידי אוסביוס  ,תולדות הכנסיה  ,ד  ,ח  .ה ( אצל ייבין [ לעיל  ,הערה , ] 3
עמ '

; ) 181

עמ '

. ) 184

חזון פטרוס ( אצל אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '
לטענתו של אלון ( שם  ,עמ ' - 40

, ) 41

; ) 34

ואוסכיוס עצמו  ,כרוניקון ( אצל ייבין [ לעיל  ,הערה , ] 3

ובעקבותיו ייבין ( שם  ,עמ '

, ) 185 , 184

שמדובר בנוצרים  -יהודים ,

אין כל בסיס  .כמו  -כן  ,טענתו של אוסביוס  ,שסיבת הרדיפה היתה סירובם של הנוצרים להתגייס למרד  ,אינה
מופיעה במקורות האחרים  -יוסטינוס וחזון פטרוס  -שדווקא הם מזמן המרד  .על מקורות אלה ראה

לאחרונה שפר ( לעיל  ,הערה
31

ראה

הסקירה אצל

 , ) 25עמ '

the Gospel

"

. 60 - 59

ן Persecution of Christians

 . 20 - 43קק 5 !. Mathew, Cambridge 1976 ,

!0

.

D . R . M . Hare , The Theme of

 Accordingעל עמדת הפרושים ראה From :

Neusner ,

 . 71 - 72קק  ,י 1979וזסץ  Piety, Newמ  - POlltlCSוהשווה גם ש ' ספראי  ,בשלהי הבית השני ( לעיל  ,הערה
עמ '

.

81

. 23

ולגבי יחסם של חכמי יבנה לנוצרים  ,ראה  ,בין היתר

א  Late Antiquity' , E . P . Sandersתן

Jewish Prayer

 . 226 - 244 , 391 - 403קק 11 , London 1981 ,

המצוינת

שם .

the :

.

"

3.
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חן 18 -~ Minimן Kimmelman , ~ Birkat

.א

1 ] -Christianת 14חב Lack of Evidence for

/-:Definitionא , Je )/ ish and Christian 5ן% .נט) והספרות

די זן

דוד גודבלאט

בר  -כוכבא
( שנה ראשונה למרד ,
132 - 3

_- -

לספה " נ ) .

פנים

:

גב

אלעזר הכהן .

:

שמע

האוליגרכיה הכוהנית  ,ששלטה בחסדי רומא  ,היססה לצאת למלחמה  -במרד השני כבר לא היה
למעמד הכוהנים מה

להפסיד .

לסיכום  ,ראינו שאין הוכחה לכך  ,שמעמדו של בר  -כוכבא נשען על תמיכתם של החכמים ,
ושהתנאים נימנו עם הנהגת המרד  .מאידך גיסא  ,יש  ,לדעתי  ,רמזים לא  -מעטים המצביעים על
השפעה כוהנית בקרב מנהיגי המרד

להתקדם מעבר לסיכום

זה .

השני .

כל עוד לא נמצא מקורות חדשים  ,ספק אם נוכל

מעמדו של בר  -כוכבא כראש האומה
ותמיכת החכמים במרד
ישראל בן  -שלום

מבוא
פרופ ' גודבלאט השמיע לנו הערב הרצאה מעניינת שבה באה לידי ביטוי גישה שונה לגבי מרד בר -
כוכבא  ,מהמקובלת במחקר

בארץ .

יש לברך כמובן על כל נסיון לבחון ולערער מוסכמות ולהעביר תחת שבט הביקורת השקפות
הנראות מבוססות ומוצקות  .בהשמעת גישה חדשה  ,או לפחות בלתי מקובלת במחקר בארץ  ,יש
תמיר מן הברכה  ,כי היא תורמת לריענון המחשבה ולהפרייתה ובסופו של דבר לקידום המחקר

ולהעמקתו .
עם זאת  ,עלי להודות  ,שלעצם העניין לא השתכנעתי בצדקת טענותיו ואת נימוקי אציע

להלן .

כאשר אנו באים לדון על הנהגת מרד בר  -כוכבא  ,הרכבה ומקומם של החכמים בה  ,עומדת

בפנינו בעיית המקורות המתארים את המרד וטיבם  .כידוע  ,אין בידנו תיאור מהימן  ,מקיף  ,רצוף
ומפורט של המרד דוגמת תיאורו של יוסף בן  -מתתיהו ( על אף מגרעותיו ) את המרד

הראשון .

לפיכך חסרים אנו ידיעות על מהלך המלחמה  ,ובעיקר על הגוונים השונים שייתכן והיו במחנה
המורדים  ,על ארגון ההנהגה והרכבה ועל האישים שעמדו בראש
המקורות העומדים לרשותנו הינם מקוטעים

;

המרד .

ן

בחלקם מגמתיים במודע  ,כגון תיאורי אבות

הכנסייה  2 ,ובחלקם תלמודיים  -הן ההלכתיים  ,שבהם הפרטים ההיסטוריים מובאים באקראי ,

תוך כדי דיון הלכתי ; והן האגדתיים  ,עם כל המגרעות הכרוכות במקור מסוג זה מבחינה היסטורית .
גם המקורות ההיסטוריים המובהקים אינם מועילים לענייננו  .דיו קאסיוס  3 ,ממנו אנו שואבים
פרטים חשובים ומהימנים על המרד  ,אינו מזכיר אפילו את שם מנהיגו  ,בר  -כוכבא

שמו של בר  -כוכבא ב ' היסטוריה
1

ראה לאחרונה

:

2

Libr . duo

5

א ' אופנהיימר  ' ,מרד בר  -כוכבא  -ייחודו ומחקרו '  ,א ' אופנהיימר

ירושלים תש " ם  ,עמ '

.

אוגוסטה ' .

.9

Chronicorum

,

5 , 2 , 6 ; Eusebius-Hieronymus

( ( Patrologia Graeca 15 COIS . 558 - 560

[ להלן

!

4

כן אין מוזכר

דיו קאסיוס ] .

"

י1

( עורך ) ,

מרד בר  -כוכבא ,

Eusebius , Historia Ecclesiastica,

3

Cassius , LXIX , 12 - 14

4

ברוכ  -כוכבא  ,על אף האור הרב שהן זורות על המרד  ,ועל אף הפרטים הרבים שהוסיפו לנו  ,כגרן אישור
גם אגרות אבכ

]( 10

:

האמיתי של בר  -כוכבא  ,קווים לדמותו כמפקד  ,דאגתו לקיום מצוות  ,וכן פרטים חשובים על משטרו ועל
שמו
ארגון המורדים  -אינן עונות על השאלה שהצבנו במרכז דיוננו  :הנהגת המרד ומקום החכמים בחברה  .על

דאגת בר  -כוכבא לקיום המצוות ראה לאחרונה א ' אופנהיימר  ' ,בר  -כוכבא וקיום מצוות '  .המאמר יופיע בקובץ

:

מרד בר  -כוכבא  :המלחמה היהודית הרומאית הגדולה האחרונה  ,מאמר שיופיע בדברי הכנס על מרד בר  -כוכבא

שנערך מטעם יד בן  -צבי ואוניברסיטאות תל  -אביב וחיפה  .תודתי נתונה למורי ד " ר אופנהיימר שאיפשר לי
להשתמש בכתב
5

היד .

Spartianus , Hadrianus 14 , 2

,

gustae

Scriptores Historiae

ישראל בן  -שלום

מכאן  ,שעל ההיסטוריון לוותר מראש על כל נסיון לזהות את האישים שהיוו את הנהגת המרד ,
ובוודאי שאין ללמוד משתיקת מקורות מקוטעים על מקומם ועל השפעתם של חכמים מרכזיים

המרד .

וידועי שם ( כמו רבי עקיבא  ,למשל ) בהנהגת

ובקפדנותך

לעומת זאת  ,נדמה שניתן לקבוע במידה רבה של וודאות  ,שהמרד הוכן בחשאי
וזכה לתמיכה עממית רחבה

הפרושי .

8

ביותר .

7

כן ניתן להוכיח את תמיכת החכמים במרד ואת אופיו
 9על כוחות

די לנו  ,אם נצביע על המלחמה הממושכת שנאלצה רומי לנהל נגד המורדים ,

הצבא האדירים שרוכזו על  -ידי הדריינוס בארץ ,

0ן

ועל האבדות הכבדות של הצבא

כדי להיווכח  ,שבמרד בר  -כוכבא התייצב עם ישראל ככח מאוחד נגד

הרומי י י -

רומי .

כאן המקום להידרש לשאלת תמיכת החכמים במרד בר  -כוכבא ולאופיו הפרושי של מרד

זה .

בהעדרם של תיאורים ישירים ניתן לברר שאלה זאת באופן עקיף  ,על  -ידי בחינת עמדת הפרושים

כלפי רומי בימי הבית השני ובתקופת יבנה  ,וכן על  -ידי הערכה של השפעת החכמים על ההמונים
בתקופות האלו  ,ובעיקר בתקופה שקדמה למרד בר  -כוכבא  -תקופת

יבנה .

אבל עיקר מאמצנו בבואנו לענות על שאלה זאת יהיה מוקדש לבחינת העדויות על התייחסות
חכמים למרד ולבר  -כוכבא  ,ולניתוח האגדות על המרד ועל חורבן ביתר  ,המובאות בספרות

הארץ  -ישראלית .

התלמודית

2ן

בגלל קוצר היריעה לא נוכל אלא לעמוד בקצרה על שאלת הרקע  :מעמדם של הפרושים  ,כוחם

והשפעתם בקרב העם בימי הבית השני  ,מפעלם בתקופת יבנה ויחסם לרומי  .נשתדל להתרכז יותר
בבחינת העדויות על עמדת החכמים כלפי המרד וכלפי בר  -כוכבא ובניתוח האגדות על בר  -כוכבא

ביתר .

ועל חורבן

מעמד הפרושים בימי בית  -שני
באשר למעמד הפרושים בקרב העם בימי הבית השני  ,כבר הראה גדליהו אלון  ,שהם היו הזרם
3ן הפרושים לא הכירו
הראשי בעם  ,והם הם שריכזו סביבם את ההמונים ועמדו בראש מאבקיהם .

6

דבר המצביע על סמכות ההנהגה ועל כושרה הארגוני עוד לפני פרוץ המרד  .ועיין אצל א ' אופנהיימר ( לעיל ,
הערה

7

8
9
10

,)1

 מימי בר  -כוכבא ? ' .דיו קאסיוס . 69 , 12 ,
על כך נדון להלן .
דיו קאסיוס ,

12

; 69 , 13

קתדרה ,

26

( טבת תשמ " ג )  ,עמ ' 4

אופנהיימר ( לעיל  ,הערה

נ )  ,עמ ' 16

ואילך .
ואילך .

ראה  :ג ' אלון  ,תולדות היהודים בארץ  -ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  ,ב  ,תל  -אביב תשכ " א , 2עמ '
[ להלן  :אלון  ,תולדות ] ;  . 687 - 690קק  Leip g 1920 ,י] . Scharer , Geschichte des Jddischen Volkes 1

. 28 -27

.

[ להלן :
11

עמ '

. 12

וראה דיונם של ע ' קלונר  ,א ' אופנהיימר  ,מ ' גיחון וי ' ידין  ' ,מערכות המסתור בשפלת יהודה

שירר] .

~

דיו קאסיוס  . 69 , 14 ,ועיין אופנהיימר ( לעיל  ,הערה

,) 1

עמ '

. 20

על הערך ההיסטורי של האגדה הארץ  -ישראלית ועל ההבדלים המכריעים בין המסורת הארץ  -ישראלית ובין
הגירסה הבבלית למרד הגדול (  70 - 66לספירה ) ולמרד בר  -כוכבא  ,עיין במאמרו של רבי ומורי  ,פרופ ' י ' אפרון ,
' מלחמת בר  -כוכבא לאור המסורת התלמודית הארץ  -ישראלית כנגד הבבלית '  .כעקבותיו אני הולך בכל הקשור
לניתוח המקורות הללו  .המאמר יופיע בקובץ  ' ,מרד בר  -כוכבא  :המלחמה היהודית הרומאית הגדולה האחרונה ' ,
לעיל  ,הערה

13

14

.4

תודתי לפרופ ' אפרון שאיפשר לי להשתמש בכתבי

היד .

ג ' אלון  ,מחקרים בתולדות ישראל  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ז , 2עמ ' 5נ  [ 47 -להלן  :אלון  ,מחקרים ] ; וראה גם  :י ' אפרון ,

,

'

5י

יויג.4
ט

שי~ נהגן

י144קען

ה,

' לישוע בן גלגולא ריש המחניה שלום  .שידע יהי לך שהפרה

מכתב של בר  -כוכבא לישוע בן גלגולא ( . . .
שלקח יהוסף בן ארצטון מן יעקב בן יהודה . . .

')

מעולם בזכותה של רומי לשלוט על עם ישראל  ' .דינא דמלכותא דינא ' היא  ,כידוע  ,הלכה בבלית

שחודשה במאה השלישית על  -ידי שמואל .

4ן

חקרי התקופה החשמונאית  ,תל  -אביב תש " ם ,

רומי היתה בעיני החכמים והעם

עמ ' , 13 - 7

, 22 - 17

' אדום '

280 - 279 , 143 - 141 , 136 - 134

5ן

' המלכות

[ להלן

:

אברון ,

חקרי ] ; ועיין אצל ש ' מפראי  ' ,משנת חסידים בספרות החנאים '  ,והנה אין יוסף ( קובץ לזכרו של יוסף אמוראי
ז " ל ) תשל " ג  ,עמ ' . 152 - 136

כבלי  ,גיטין יב ע " א

ע " ב  .ועיין אצל ג ' אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ ' . 10

14

ראה

15

ראה למשל  :ירושלמי  ,תעניות ד  ,סח ע " ד  .ראה מקורות נוספים אצל י ' בן שלום  ' ,בית שמאי ומקומו בהיסטוריה

:

;

כבא קמא קיג ע " ב ; בבא בחרא נד

הפוליטית והחברתית של ארץ  -ישראל במאה הראשונה לספירה '  ,ב  ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור

לפילוסופיה  ,אוניברסיטת תל  -אביב  ,תל  -אביב

, 1980

עמ '

 , 390הערה 160

[ להלן

:

בן שלום  ,בית

שמאי] .

ישראל בן  -שלום

הרשעה ' ,

6ן

' החיה הרביעית ' של דניאל .

לן

לכל היותר  ,היתה מטה זעם בידי הקדוש  -ברוך  -הוא  ,כדי

לייסר את עמו ולהענישו על חטאיו ופשעיו  .אולם  ,מאחר שרומי היתה ' המלכות הרשעה '  ,הרי
שמובן מאליו  ,שלא היתה לה כל זכות חוקית לגבות מסים  .ואכן  ,הזכות להערים על המוכסים
ולשקר להם מוכרת במפורש בהלכה הפרושית 8 .י ואילו השנאה לגבאים ולמוכסים  ,העולה מן
ההלכה והאגדה הפרושית  ,היא מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה 9 .י
אמנם נכון הוא  ,שמימי הורדוס ואילך  ,מסתמנות שתי מגמות ברורות ומנוגדות בקרב
הפרושים

:

זו המתונה  ,המיוצגת על  -ידי בית הלל  ,אשר חששו מהתנגשות חזיתית עם רומי ; וזו

הקנאית  ,הבלחי  -מתפשרת של בית שמאי  ,אשר הביאה בסופו של דבר לפריצת המרד הגדול נגד
רומי

( 70 - 66

לספירה ) .

20

אולם חילוקי הדעות ביניהם  ,על אף חשיבותם המכרעת מבחינה

פוליטית  ,לא היו עקרוניים אלא תכסיסיים  .הוויכוח נסב על העיתוי ועל האמצעים שיש לנקוט
במאבק נגד רומי

;

ההשקפה הקנאית של בית שמאי קראה למאבק נגד רומי  ,ואילו בית הלל

נרתעים בפני ' דחיקת הקץ '  ,בפני מרד ברומי  ,אשר עלול להביא לתבוסה

לענייננו  ,יש לציין שגם האידיאולוגיה הקנאית היא

פרושית .

ולחורבן .

מכל מקום ,

ן2

ניצניה מופיעים כבר בשנות

החמישים לפני  -הספירה  -שנות המאבק של אריסטובולוס השני ובניו נגד רומי  ,ואילו שורשיה
נעוצים במסורת הקנאית החסידית של מרד

החשמונאים .

22

מכל האמור לעיל עולה שבימי הבית השני  ,על אף ריבוי הזרמים היריבים בקרב העם ולמרות
העוצמה של המעמדות הגבוהים ,

ששאבו את כוחם מרכושם  ,מעמדות  -מפתח במקדש

23

ומשיתוף  -הפעולה שלהם עם רומי - 24גדולה היתה השפעתם של חכמי הפרושים  ,משני הבתים

גם יחד  ,על העם  .ואילו את האידיאולוגיה הקנאית יש לראות כמעוגנת בהשקפת העולם ובהלכה

שמאי .

של בית

25

ההנהגה הפרושית בתקופת יבנה והסיבות לפריצת המרד
את תקופת יבנה מציין איחוד רוב העם היהודי בארץ  -ובמידה מסוימת גם בתפוצות  -תחת
הנהגת חכמי

הפרושים .

26

הנהגת החכמים התבטאה בתחומים שונים

:

הדתי  ,החברתי  ,הכלכלי

שם  ,ב  ,עמ '

, 391

הערה

. 161

19

שם  ,ב  ,עמ '

 , 393הערה

שם  ,ב  ,עמ '

, 391

הערה

. 162

20

שם  ,ב  ,עמ '

ואילך .

שם  ,ב  ,עמ '

 , 392הערה

. 163

613

כנ " ל שם  ,עמ '  617וראה לאחרונה  :א ' כשר  ' ,הרקע הסיבתי והנסיבתי של מלחמת
( עורך )  ,המרד הגדול  ,הסיבות והנסיבות לפריצתו  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ ' 9

יהודים ולא יהודים בארץ  -ישראל והמרד הגדול '  ,שם  ,עמ '
הגדול ברומי '  ,שם  ,עמ '
ראה

:

עמ '

; 48

 . 48 - 175קק 1956 ,

עיין
ראה
25

 , ) 21עמ '

ואילך .

:

א ' רפפורט  ' ,יחסי

ואילך  ,וכן הנ " ל  ' ,הערות על סיבותיו של המרד

.

'W . R. Farmer , Maccabees Jealots and

;

אפרון  ,חקרי ,

. 608 - 607

 ( 75 - 74 , 13הערות  ; ) 82 - 81ב  ,עמ ' , 327 - 326

. 620 - 619

. 438 - 437

אלון  ,תולדות  ,א '  ,עמ '

; 201 - 53

ש ' ספראי  ,בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה  ,ירושלים תשמ " א  ,עמ '

ואילך  :הנ " ל  ' ,הישוב בדור יבנה '  ,צ ' ברם  ,ש ' ספראי  ,י ' צפריר ומ ' שטרן

שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

6

היהודים
ועיין

ברומאים '  ,א ' כשר

. 18

בן שלום  ,בית שמאי  ,א  ,עמ '

שם  ,ב  ,עמ '
:

New-York

בן שלום  ,בית שמאי  ,ב  ,עמ '

ראה כשר ( לעיל  ,הערה
:

. 421 -417

,

159

. 164

18

ואילך .

( עורכים ) ,

ארץ  -ישראל מחורבן בית

בר  -כוכבא נשיא ישראל

והמשפטי  ,אולם לא היתה לה סמכות רשמית באדמיניסטראציה ולא עמדו לרשותה כלים מקובלים
של שלטון

סדיר .

27

ההנהגה המרכזית נשענה על השפעתם של החכמים ושל תלמידיהם המפוזרים

ברחבי הארץ  ,שפעלו באמצעות בתי  -ועד מקומיים  .תפקידם של אלה היה להסדיר ולפתור בעיות

הלכתיות שונות  ,המתעוררות בלי הרף  ,לתקן תקנות מקומיות בתחומים שונים  ,לשמש כבתי  -דין
וכן

העיונית .

כבתי  -מדרש ללימוד ההלכה

דרשת החכם בבית  -הכנסת בשבתות  ,בחגים

28

ובהזדמנויות נוספות שימשה גם כן כאמצעי רב  -ערך של השפעה על המוני העם .

29

ידוע גם על

נסיעות וביקורים תכופים של הנשיא ושל החכמים המרכזיים במקומות שונים בארץ ובתפוצות ,
אשר מטרתם היתה להדק את הקשרים בין ההנהגה המרכזית לבין ההנהגה המקומית  ,לפקח על
הנעשה במקומות אלו ולחזק את השפעתה ואת סמכותה של ההנהגה

המרכזית .

30

לא כאן המקום להיכנס לפרטים ולהתעכב על האספקטים השונים והמורכבים של פעולת
החכמים בתקופת

יבנה .

אולם  ,אם נכונה השקפת אלון וממשיכיו על תקופת יבנה ; כלומר  ,אם

ן3

נכון הוא  ,שהעם היהודי בארץ התלכד והתאחד סביב הנהגת חכמי הפרושים  ,שבראשה עמדו
הנשיא ובית הוועד ביבנה

32

-

הרי שאין לעלות על הדעת שמרד בר  -כוכבא  ,שהיה  ,כאמור  ,מרד

של רוב העם ושהצטיין בהכנות מדוקדקות ובחשאיות למופת  ,היה יכול להתבצע ללא הסכמת

החכמים וברכתם  .זאת ועוד  :במקום אחרת ניסינו להוכיח  ,שתקופת יבנה פותחת פתח לתהליכים ,

שבמוקדם או במאוחר היו צריכים להביא בהכרח לידי התמרדות מחודשת נגד רומי  .ציינו שם בין
היתר  ,שהאופי הדיאלקטי שאפיין את תכנית השיקום של ההנהגה ביבנה  -תכנית ששאפה

לנורמליזאציה ולמילוי החלל הריק שנוצר עם חורבן בית  -המקדש מחד גיסא  ,אולם דגלה בסיסמה
שבה האמינה באמונה שלמה  ' ,שבמהרה יבנה המקדש '  ,מאידך גיסא

34

-

טמנה בחובה את זרע

המרד לעתיד  .מסתבר  ,שסיסמה זו שלאורה התנהלה פעולת השיקום והאיחוד של היישוב  ,ושעל

ברכיה התחנך הדור שישא על כתפיו את מרד בר  -כוכבא  ,הפכה לשטר העומד לפרעון  ,לפצצת זמן

שסופה להתפוצץ במוקדם או במאוחר  .מה עוד שהשלטון הרומי בארץ לא שינה את טעמו ואת
שיטותיו  ,שאפיינוהו לפני החורבן ושגרמו בשעתו לפריצת המרד הגדול

ראה

אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

; 201 - 128 , 113 - 107 , 91 - 77

ש ' ספראי  ' ,מצוות שביעית במציאות שלאחר חורבן בית

שני '  ,בקובץ שמיטה  ,מקורות  ,הגות מחקר  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

7נ; 164 - 1

ראשון במציאות שלאחר חורבן הבית השני '  ,סיני  ,פג ( תשל " ח )  ,עמ '

א ' אופנהיימר  ' ,הפרשת מעשר

רסח  -רעג .

. 196 - 195

אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

; 71

אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

, 297 - 296

 . 306 - 304על הדרשה בכלל  ,על מלניה ומטרותיה ראה

בציבור בתקופת התלמוד  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '
אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

( . ) 70 - 66

35

לדעתנו

7

:

י ' היינמן  ,דרשות

ואילך .

. 156 - 146

31

עיין שם  ,א  ,עמ '

294 , 201 - 128

ואילך .

יש לשים לב  ,שהכינוי ' סנהדרין ' לגבי בית הוועד המרכזי ביבנה הוא מינוח בבלי  ,ואילו המסורת הארץ -
ישראלית משתמשת בדרך  -כלל במונח ' בית  -ועד ' או ' כיח  -דין '  .ראה אפרון  ,חקרי  ,עמ '

. 259 - 257

במאמרי  ' ,תהליכים ואידיאולוגיה בתקופת יבנה כגורמים עקיפים למרד בר  -כוכבא '  ,אשר יופיע בקובץ ' מרד
בר  -כוכבא

:

המלחמה היהודית הרומאית הגדולה

ראה אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ ' 1 - 67ד ;

על האדמיניסטראציה

האחרונה ' .

. 166 - 159

הרומית בפרובינקיות ראה

:

Brunt, ' Charges of Provincial Malad -

P.A .

 . 189 - 227קק  . ministratlon Under the Principate ' , .Hisroria , 10 ) 1961 ( ,המאמר תורגם לעברית ומופיע

בקובץ ' המרד הגדול ' ( לעיל  ,הערה

, ) 21

עמ '

. 143 - 103

ונציביה בימי הקיסרות היוליוקלאודית '  ,שם  ,עמ '

כמו  -כן ראה

; 102 - 93

:

מ ' שטרן  ' ,מעמד הפרובינקיה יודיאה

הנ " ל  ' ,המשטר הרומי בפרובינציה " יודיאה " מן

החורבן ועד למרד בר  -כוכבא '  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ( לעיל  ,הערה
-1

] ; 1

 , ) 26עמ '

ש ' אפלבאום  ' ,המצב האגררי לאחר חורבן בית  -שני '  ,מרד בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה ] )  ,עמ ' . 286 - 277

די ון

ישראל בן  -שלום

ההנהגה ביבנה קלטה וזרעה מבלי משים רעיונות שאפיינו בשעתו את הדרך המחשבתית והרגשית
של חוגים פרושיים קנאיים  ,שהתרכזו לפני החורבן סביב בית שמאי ובמסגרתו  .הרעיונות הללו ,
בלי ספק  ,באו לידי ביטוי מחודש ומלא בימי מרד

בר  -כוכבא .

מכל האמור לעיל עולה  ,שאין כל אפשרות לנתק את מרד בר  -כוכבא מהתקופה שקדמה לו -

תקופת יבנה  -ולשלול את אופיו הפרושי של מרד

זה .

קביעתנו זו מתחזקת עוד יותר  ,אם נבחון את הסיבות הישירות שהביאו לפריצת המרד  .העילה
העיקרית לפריצתו -

קפיטולינוס בירושלים

36

תכניתו של הדריאנוס לבנות עיר אלילית ולהקים מקדש ליופיטר
-

היתה בבחינת ' יהרג ואל יעבור ' בשביל החכמים ורוב העם  ,ויש בה

כדי להסביר את האופי העממי והמלוכד של המרד  .תכניתו של הדריאנוס לא נפלה בחומרתה

מהפיכת בית  -המקדש בירושלים  ,על  -ידי אנטיוכוס אפיפנס למקדש אלילי ,
קליגולה להכניס פסל

להיכל .

38

37

או מנסיונו של

כאז כן עתה  ,היתה זו מצווה של קידוש השם  ,להילחם נגד מחללי

הקודש  ,והיה צפוי שהעם יקום כאיש אחד  ,כדי לסכל את המזימה  .איסור ברית המילה  -הסיבה
האחרת השנויה במחלוקת בין החוקרים לפרוץ המרד  ,אין בה כדי להפחית  ,אלא רק להוסיף משנה
תוקף לדברים האמורים

ובעידודם .

לעיל .

מכאן  ,שמותר להסיק שמרד בר  -כוכבא פרץ בברכת החכמים

ואכן  ,הדבר מתבטא בתמיכת רבי עקיבא במרד ובהימצאות בית הנשיא

מסתבר  ,שגם סנהדרין של חכמים פעלה

שם .

40

בביתר .

39

גם הימצאותו של רבי אלעזר המודעי בביתר

הנצורה אינה מקרית ואינה קלת ערך  ,כפי שעוד נראה

להלן .

אנו שונים בירושלמי  ,תעניות ד  ,סח ע " ד  ' :תני רבי שמעון בן יוחי  ,עקיבה רבי היה דורש דרך

כוכב מיעקב  .דרך כוזבא מיעקב  .רבי עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר דין הוא מלבא
משיחא ' [ תרגום

:

רבי עקיבא  ,כאשר היה רואה את בר כוזבה היה אומר  :זה הוא מלך

המשיח ] .

ן4

זוהי עדות מפורשת על תמיכתו הנלהבת והבלחי  -מסויגת של רבי עקיבא בבר  -כוכבא  ,כראש
האומה המתמרדת נגד רומי  ,וכמי שעתיד להביא גאולה

לישראל .

42

נוסיף עוד  ,שהברייתא הנ " ל

נשנית בשם רבי שמעון בן יוחאי  ,תלמידו של רבי עקיבא  ,כלומר בשם מוסר מהימן ביותר  .וכן יש
לשים לב שמימרתו זו של רבי עקיבא נמסרת לאחר כשלון המרד  ,כלומר לאחר התבדות דבריו ,
ומכאן חיזוק משמעותי למהימנותה  .אם נציין עוד שרבי עקיבא נמנה עם גדולי החכמים בתקופת

36

דיו קאסיוס , 12 ,

. 69

ספר חשמונאים א  ,א  ,לו  -לט

37

ראה

38

פילון  ,מלאכות אל קיום ,

:

נדון

. 260 -207

;

נד

;

חשמונאים ב  ,ו  ,א  -ז

;

יוסף בן  -מתתיהו  ,קדמוניות יב ,

יוסף בן מתתיהו  ,מלחמות ב ,

; 203 - 185

. 253 -251

קדמוניות יח . 309 - 261 ,

להלן .

39

על כך

40

ראה בבלי  ,סנהדרין יז ע " ב  ' :אמר רב יהודה אמר רב כל עיר שאין בה שנים

סנהדרין ובביתר הוו שלושה וביבנה

ארבעה ' .

לדבר ואחד לשמוע אין מושיביי

על משמעות ' שנים לדבר ואחד לשמוע '  ,ראה  :ר ' מרגליות ,

מרגליות הים  ,ירושלים תשל " ז , 2עמ '  , 76סעיפים ג  -ד  .אמנם  ,בירושלמי  ,שקלים ד  ,מח ע " ד אין ביתר

אולם  ,כבר העיר ג ' אלון ( תולדות  ,ב  ,עמ '

, ) 38

בה

מוזכרת .

ש ' אין עובדה זו מקפחת באמיתה של המסורת שבבלי  ,מפי רב ,

שישב ימים רבים בארץ  -ישראל בדור השני שלאחר המלחמה  ,ובידו הרבה מסורות עתיקות לנאמנות על
המתרחש בארץ בימים

עברו ' .

איכה רבה  ,ב ( מהדורת בוכר  ,דף

41

והשווה

42

על המשמעות של ' דרך כוכב מיעקב ' ועל משמעות ההמשך בארמית שם  ,ראה במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה

:

 , ) 12עמ '  ( 5 - 4בכתב  -יד )

ע11

ובהערות שם ,

, 30

נא ) ,

. 36

וראה אלון  ,תולדות  ,ב '  ,עמ '

. 40 -32

בר  -כוכבא נשיא ישראל

יבנה וראש הדברים בסופה  ,נוכל לסכם במידה רבה של ודאות  ,שעמדתו כלפי בר  -כוכבא מבטאת
גם את עמדת רוב חכמי

דורו .

43

עדותו של רבן שמעון בן גמליאל על היותו בביתר מעידה  ,כפי שכבר ציין ג ' אלון  ,על
הימצאותו של בית הנשיא בעיר

למרד .

הנצורה .

במלים אחרות  ,לפנינו עדות על הצטרפות בית הנשיא

44

45

האגדות על מרד בר  -כובבא וחורבן ביתר בספרות התלמודית הארץ  -ישראלית
האגדות על מרד בר  -כוכבא וחורבן ביתר המובאות בספרות התלמודית הארץ  -ישראלית נוצרו
בחוגי החכמים ותלמידיהם  ,ומטרתן היתה להסביר את סיבות האסון הגדול שבא על עם ישראל

בגין כשלון מרד בר  -כוכבא .

46

חורבן יהודה  ,החללים הרבים שנפלו במלחמה  ,השבויים לאין

ספור  ,שנמכרו לעבדות על  -ידי הרומים  ,גזירות השמד האכזריות  -הכול דרש חשבון  -נפש

והסבר  .ראוי אף לזכור  ,כי לפי השקפת העולם הדתית של עם ישראל בימי קדם  ,אין נובע הנצחון
או הכשלון במלחמה מצירוף של סיבות פוליטיות וצבאיות ריאליות  ,אלא מרצון ההשגחה
העליונה  ,מהקדוש  -ברוך  -הוא  ,הנוהג עם עמו על  -פי קנה  -מידה של צדק  .אם העם ראוי  ,הרי שהוא
יזכה להסרת עול מלכויות ולגאולה שלמה

;

אך אם אירע ההפך  ,סימן הוא שהחטא גרם לכך .

חשיבותן העיקרית של האגדות הללו  -שהחלו להתרקם כבר בדור אושה  ,ושגיבושן הסופי
הושלם כנראה בדורו של רבי יוחנן  ,במאה השלישית לספירה

47

-

איננה בפרטים ההיסטוריים

שניתן אולי לדלות מהן  ,אלא במגמה המבוטאת בהן  .חשיבותן נעוצה בגורמים שעליהם מצביעים
רוקמי האגדות  ,כגורמים שהביאו לאסון
43

המחריד .

אמנם  ,בצד מימרתו של רבי עקיבא  ,מובאת גם מימרתו של רבי יוחנן בן תורתא

:

' עקיבה  ,יעלו עשבים בלחייך

ועדיין בן דוד לא יבא ' ( ירושלמי  ,תעניות ד  ,סח ע " ד )  .אולם ברור הוא  ,שאין להשוות בין השפעתו וחשיבותו
הציבורית של רבי עקיבא לבין השפעתו ומשקלו הציבורי של רבי יוחנן בן תורתא  .וראה במאמרו של אפרון

( לעיל  ,הערה

, ) 12

עמ '

, 7 -6

וכן אצל ש ' מפראי  ,עקיבא בן יוסף  ,ירושלים תשל " א  ,עמ '

29

ואילך  .וכאן המקום

להזכיר גם את עדותו של רבי יהודה ברבי אילעאי  ,בן דור אושה ותלמידו של רבי עקיבא  ,המוסר בשם רבו  ' :תני

א " ר יהודה בי רבי אלעאי ( ברוך ) רבי היה דורש  :הקול קול יעקב והידים ידי עשו  ,קולו של יעקב צווח ממה
שעשו לו ידי עשו בביתר '  .ירושלמי  ,תעניות ד  ,סח ע " ד  .והשווה  :בראשית רבה  ,סה ( מהדורת תיאודור  -אלבק ,
עמ '  . ) 740ועיין במנחת יהודה  ,שם  .וראה  :איכה רבה  ,ב ( מהדורת בובר  ,עמ '
מה שכתב בובר שם

(נ) .

גם במלים אלו של רבי עקיבא  ,שנאמרו לאחר נפילת ביתר  ,אין כל התרסה נגד בר -

כוכבא ואין כל הסתייגות
44

אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

, ) 100

ושם גירסה משובשת  .וראה

. 39

מהמרד .
והשווה לבבלי  ,גיטין נח ע " א ( ' אמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון בן

גמליאל ' )  ,שם גירסה תניינית לירושלמי  ,אך המאשרת בכללותה את המסורת המובאת בירושלמי  .ועיין  :בבלי ,
סוטה מט ע " ב  ,שם גירסה משובשת התלושה מכל הקשר היסטורי  .ועיין באיבה רבה  ,מהדורת בובר ,

עמ ' , 104

המביא בשינויים מסוימים את אותה המסורת הארץ  -ישראלית שבירושלמי  .אמנם  ,השמועה הנמסרת מפי רבן
שמעון בן גמליאל בבבלי גיטין נח ע " א אינה מזכירה את הימצאותו בביתר  ,אך היא מוכיחה את הזדהותו של רבן

שמעון בן גמליאל עם המרד  .במלים אחרות  ,הימצאותו של רבן שמעון בן גמליאל בביתר מקוימת על  -ידי שני
מקורות  ,ועל  -ידי סיוע עקיף של העדות בבבלי גיטין כח ע " א  ,לעומת מקור אחד שאפסותו צריכה להיות ברורה
לכל עין בלתי  -משוחדת  .וראה במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה
45

על הלבוש האגדתי של עדות זו נדון

46

ועיין במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ ' 13

ובהערות , 86

 . 87ועיין שם  ,עמ ' . 21

להלן .
, ) 12

עמ '

,2- 1

וכן עמ '

17

ואילך  ,העומד על ההבדלים ועל השינויים שחלו

בין המסורת הארץ  -ישראלית הקדומה והרבדים המאוחרים במדרש הארץ  -ישראלי  ,וכן ביניהם לבין המסורת
הבבלית .
47

ראה שם  ,עמ '

. 10

ען

די ןן

ביתר  -מראה כללי של החורבה

היינו מצפים  -והדבר הוא אך טבעי לאחר כל תבוסה  -שהאשמה לכשלון המרד תוטל

קודם כל ובצורה חד  -משמעית על בר  -כוכבא ; שהחטא במלואו יגולל עליו  ,כאיש שדחק את הקץ ,

כמשיח שקר שגרם לשואה הנוראה  .אולם עובדה היא  ,שאין זכר לכך באגדה הארץ  -ישראלית
המתארת את המרד  ,את בר  -כוכבא ואת נפילת ביתר  .לביקורת המסויגת על בר  -כוכבא  ,כפי שהיא

באה לידי ביטוי במסכת תעניות שבתלמוד הירושלמי ובמדרש הארץ  -ישראלי איכה רבה  ,תיתכן
סיבה אחת בלבד

:

המעורבות הרגשית והמעשית של החכמים ושל תלמידיהם במרד  .מסתבר ,

שמעורבותם היתה גדולה מכדי שתעלה על הדעת האפשרות להפוך את בר  -כוכבא לאשם הבלעדי .
אפשר להניח  ,שאלמלא המעורבות הזאת  ,היה בר  -כוכבא מוצג כמשיח שקר  .וניתן ללמוד זאת מן
הנאמר בבבלי  ,סנהדרין צג ע " ב

:

בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא  .אמר להו לרבנן  :אנא משיח  ,אמרו ליה

דמורח וראין  ,נחזין אנן אי מורח ודאין  .כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין

[ תרגום  :בן כוזיבא מלך שנתיים וחצי ,
כתוב שהוא מריח ודן ,

49

48

:

במשיח כתיב

קטלוהו .

אמר להם לרבותינו  :אני משיח  .אמרו לו  :במשיח

נראה אנו אם הוא מריח ודן  .כיוון שראוהו שאינו מריח ודן

הרגוהו ] .
מקור זה שייך לרובד מאוחר בתלמוד הבבלי והוא משולל כל ערך

היסטורי .

50

אולם חשיבותו

לענייננו היא בכך  ,שהוא מדגים בצורה קיצונית  ,כיצד יכול היה להיות היחס לבר  -כוכבא המובס ,
לו החכמים בדורו היו מתנגדים למרד  ,או אפילו ממלאים בו תפקיד פאסיבי ושולי
48

שנתיים וחצי הן פרק  -זמן סטריאוטיפי בבבלי  .עיין אצל מרגליות ( לעיל  ,הערה

 , ) 40עמ ' , 144

סעיף יג  .וראה  :א '

אופנהיימר  ' ,מרד כר  -כוכבא '  ,ארץ  -ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי ( לעיל  ,הערה
הערה
49

, ) 26

עמ '

, 58

. 51

ישעיהו יא ג

;

מריח ודן  ' ,שמריח באדם ויודע מי החיים ' ( רש " י )  ,או שמריח ודאין  ,בוודאות  .ראה מרגליות

( לעיל  ,הערה  , ) 40עמ '  , 144סעיף

:20

בלבד .

יא .

בר  -כוכבא נשיא ישראל

אך נחזור לתיאורי המרד באגדה הארץ  -ישראלית  .קודם כל  ,עלינו לציין  ,שאין למצוא שם כל
הסתייגות  ,ולו הקלה ביותר  ,מעצם המרד נגד רומי  .מדוע נכשל המרד

?

אמנם  ,הרומים ריכזו  ,על -

פי האגדה  ,כוח רב  ' :אמר רבי יוחנן  ,שמונים אלף זוג תוקעי קרנות היו מקיפין את ביתר  .וכל אחד
ואחד היה ממונה על כמה
התמונה

חיילות ' .

אולם עוצמת צבאו של בר  -כוכבא ואיכות חייליו מאזנות את

ן5

:

והיה שם בן כוזבא והיה לו מאתים אלף מטיפי
עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין

[ = קטועי ]
?

אצבע .

52

שלחו חכמים ואמרו לו

אמר להן  :וכי היאך איפשר לבודקן

?

:

אמרו
53

לו  :כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן לבנון לא יהיה נכתב באיסרטיא
שלך  .היו לו מאתים אלף כך מאתים אלף כך ( ירושלמי  ,תעניות ד ' סח

[ = צבא ]

ע "ד) .

במלים אחרות  ,בעל האגדה רוצה לומר לנו  -והגוזמאות בהן הוא משתמש משרתות את מטרתו
 -שביתר לא נפלה בגלל עוצמת הרומים או בגין חולשת היהודים  .גורמים מחוץ לדרך הטבע

פעלו והביאו לכשלון המרד ולנפילת ביתר  .אולם נוסף לכך  ,אנו לומדים מקטע זה גם על מעורבות
החכמים במרד ועל סמכותם לגבי בר  -כוכבא  .הם נוזפים בבר  -כוכבא  ,והלה נשמע להם  .עצת

החכמים לבר  -כוכבא והפתרון המוצע על  -ידם מעידים על הזדהותם המלאה עם המלחמה  .ובאשר

לבר  -כוכבא  ,אין הוא מופיע כאן באור שלילי  .ייתכן שהוא פזיז ובלחי  -שקול בדרך שבחר לבחון
את חייליו  ,אבל לא יותר

מזה .

הזדהות החכמים עם המרד באה לידי ביטוי גם בעדותו של הבן שמעון בן גמליאל  ,בנו של רבן
גמליאל דיבנה ונשיא בית הוועד באושה

:

תני רבן שמעון בן גמליאל אומר  :חמש מאות בתי סופרים היו בביתר והקטן שבהן אין פחות
מחמש מאות תינוקות והיו אומרים

:

אם באו השונאים עלינו במכתובים הללו אנו יוצאין

עליהן ומנקרים את עיניהם  .וכיוון שגרמו עונות היו כורכים כל אחד ואחד בספרו ושורפין
אותו ומכולם לא נשתייר אלא

אני .

54

נוסף לידיעה החשובה על הימצאותו של רבן שמעון בן גמליאל בביתר  ,בולטת כאן שוב ההזדהות
המלאה של רבן שמעון בן גמליאל עם המרד  .הפעם המדובר בתינוקות רבית רבן  ,והגוזמאות

באות להדגיש את גדולתה של ביתר ואת גודל האסון שפקד את העיר  .תינוקות דבית רבן מוכנים ,
כאמור  ,לצאת נגד ' השונאים '  ,ולהלחם ב ' מכתובים ' שבידיהם ולנקר את עיניהם  .אולם גרמו

50

על

אגדות בעלות אופי היסטורי כביכול  ,הפזורות על  -פני התלמוד הבבלי  ,ואשר סיבכו לא במעט את המחקר

ההיסטורי  ,ראה אצל אפרון  ,חקרי  ,עמ '

132 - 131

ובהערות שם  .על הרבדים השונים מהם מורכבת הסוגיה

הבבלית  ,עיין אצל ד ' הלבני  ,מקורות ומסורות  ,סדר מועד  ,ירושלים תשל " ה  ,במבוא  ,עמודים

; 12 - 1

וכן ראה  :ש '

פרידמן  ' ,פרק האשה רבה בבבלי בצירוף מבוא כללי על דרך חקר הסוגיא '  ,ח " ז דימיטרובסקי ( עורך )  ,מחקרים
ומקורות  ,מאסף למדעי היהדות  ,א  ,ניו  -יורק תשל " ח  ,עמ '  283ואילך  .ולענייננו  ,ראה דעה אחרת אצל אלון ,
תולדות  ,ב  ,עמ '  , 42הרואה בסיפור על הריגתו של בר  -כוכבא בידי החכמים אגדה  ' ,שבאה מבית מדרשם של

מתנגדי בר  -כוכבא '  .אולם  ,ראה במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ ' 18

ואילך  .במקרה זה  ,לדעתי  ,יש

לראות באגדה על הריגתו של בר  -כוכבא כידי החכמים דרשה מאוחרת  ,אשר הושתלה על הדרשה של רבא ,
ממנה היא שאבה גם את אשראתה
51

:

'. . .

ירושלמי  ,תעניות ד  ,סח ע " ד  .והשווה

איכה רבה  ,ב ( מהדורת בובר  ,עמ '

ערוך השלם  ,תל  -אביב תש " ל  ,עמ '

52

קטועי אצבע  ,ראה

53

איסרטיא = צבא  ,ראה

54

ירושלמי  ,תעניות ד  ,סט ע " א

:

:

רבא אמר דמורח ודאין ויכתיב וכו '  ,ועיין

:

שם  ,א  ,עמ '
;

נא ) .

גז .

קעא .

איכה רבה  ,בוצר ,

עמ ' ; 104

בבלי גיטין נח ע " א .
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מכתב של בר  -כוכבא לבן  -גלגולא ( ' משמעון בן כוסבה לישע בן גלגלה ולאנשי הכרך שלום  ,נועיד אני עלי

תשמים . . .

כל אדם שאני נתן הכבלים

העוונות ואירע מה

שאירע . . .

ברגלכם . . .

)

ושוב אין אנו מוצאים שמץ של ביקורת על בר  -כוכבא  .וחשוב לציין

שעדות זו נמסרת בידי חכם פרושי  ,שבתור נשיא בית הוועד ( הסנהדרין ) באושה  ,נאלץ לשאת
בתוצאות הקשות של המרד ולהתמודד במציאות המחרידה שנוצרה בעקבות כשלונו  .האם זקוקים
אנו להוכחות חותכות יותר  ,על תמיכת החכמים בפולמוס האחרון ועל מעורבותם בו

?

ואכן  ,ההסבר החוזר ונשנה לסיבת כשלון המרד הוא המוטיב של אשמת הכלל  ' -העוונות

גרמו '  ' ,החטאים

גרמו ' .

55

אולם נדמה  ,שניתן להבחין בהתפתחות מסוימת בהסברים לכשלון

המרד  ,בשני רבדים במסכת האגדות בעניין זה  -רובד קדום ורובד מאוחר יותר  .ברובד הקדום ,

השייך לתקופת אושה  -בעדויות הנמסרות מפי חכמיה  -מודגשת האשמה

הקולקטיבית .

ואילו ברובד המאוחר יותר  ,המתגבש כנראה סופית בימי רבי יוחנן  ,במאה השלישית  ,מובלטת
ייתכן אמנם  ,שההאשמות נגד בר  -כוכבא מקורן בחילוקי  -דעות ובאי -

אשמתו של בר  -כוכבא .
הבנות שנפלו בינו ובין החכמים בשלבים האחרונים של המרד .
55

56

ראה במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה
ראה

:

אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

; 42 - 41

, ) 12

עמ '

11

56

אולם מכל מקום  ,אין אנו מוצאים

ואילך .

א ' אופנהיימר ( לעיל  ,הערה

 , ) 48עמ ' . 59 - 58

מכל מקום  ,כפי שעוד נראה

להלן  ,הדברים הם בגדר השערה גרידא  ,כי המקורות אינם מצביעים במפורש על חילוקי  -דעות פוליטיים או
צבאיים  ,עקרוניים או

:2 :2

תכסיסיים .

בר  -כוכבא נשיא ישראל

זכר להאשמות כאלו בעדויות מפי חכמים מתקופת אושה  .כאמור  ,הן בעדותו של רבי שמעון בן

יוחאי על תמיכתו של רבי עקיבא בבר  -כוכבא והן בעדותו של רבן שמעון בן גמליאל  ,אין למצוא
כל הסתייגות מבר  -כוכבא  .דומה שלעדויות אלו ניתן להוסיף את ההסבר המיוחס לרבי יוסי בן
חלפתא ,
מסתבר ,

בן דורם של רבי שמעון בן יוחאי ושל רבן שמעון בן גמליאל  ,על סיבת נפילתה של ביתר .
שביתר חרבה  ,אליבא דרבי יוסי  ' ,על שהדליקה נירות לאחר חורבן בית המקדש '  .אולם

סיבת השמחה המוזרה של אנשי ביתר על נפילתה של ירושלים היא בגלל נישולם מאדמותיהם על -

ידי ' בולווטי ירושלים ' [ = חברי הבולי  ,מועצת העיר] .
לאיד לא ינקה ' ( משלי טז ה ) 58 .

אבל גם ביתר באה על ערנשה  ,כי

57

' שמח

נראה  ,שהסיפור על התעללות ' בולווטי ירושלים ' באנשי ביתר  ,כפי

שהגיע לידינו  ,עבר גלגולים ועיבודים רבים וספג סממנים השייכים למציאות הפוליטית
והחברתית של סוף המאה השנייה ותחילת המאה השלישית

לספירה .

משקף התיאור את המצב החברתי ששרד בארץ בסוף ימי בית  -שני

,

59

6

אולם ביסודו של דבר
סיפור זה מבטא אפוא

השקפה  ,הרואה בנפילת ביתר סיום פרשה של חטאים אשר גרמו גם לחורבנה של ירושלים ,
חטאים המוזכרים במימרתו של רבי יוחנן בן תורתא

...

:

מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי ע " ז ומגלי עריות ושופכין דמים  .אבל

בשני מכירין אנו אותם שהיו יגעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרות וכל וסת טובה היתה

בהן אלא שהיו אוהבין את הממון ושונאין אילו לאילו שנאת חינם ( ירושלמי  ,יומא א  ,לח

ע " ג) .
בסיפור על נפילת ביתר המיוחס לרבי יוסי בן חלפתא  ,בן דור אושה ותלמידו של רבי עקיבא  ,אין
בר  -כוכבא מוזכר כלל  ,וממילא אין מייחסים לו כל אחריות לנפילת

העיר .

העובדה שבגירסה קדומה  ,הקרובה ביותר לתקופת המרד  ,אין מופיעה כל ביקורת על בר -
57
58

בולווטי = חברי הברלי  ,מועצת העיר  .ועיין
ירושלמי  ,תעניות ד  ,סט ע " א  .והשווה
להזכיר את רבי

59

:

:

ערוך השלם  ,ב  ,תל  -אביב תש " ל  ,עמ '

צב .

איכה רבה  ,ב ( מהדורת בובר  ,עמ ' נב )  ,שם מובא הסיפור בסתם  ,בלי

יוסי .

הזכרות אנשי הבולי והארכונים אופייניים לסוף המאה השנייה ולתחילת המאה השלישית  .לתקופה זו שייך עניין
הפחד להתמנות לארכונטס  ,לראש הבולי  .והשווה

'. . .

:

בראשית רבה  ,לו ( מהדורת תיאודור אלבק  ,ב  ,עמ '

: ) 904

זו מלכות הרשעה שמכנסת עיין רעה בממונו של אדם  ,פלן עתיר נעבדיניה [ פלוני עשיר  ,נעשהו ] ארכונטס ,

.

פלן עתיר נעבדיניה בוליוטיס ' ועיין  :ירושלמי  ,מועד קטן ב  ,פא ע " ב  ' :אמר רבי יוחנן אם הזכירוך לבולי יהא

הירדן בעל גבולך '  .כלומר  ,לפנינו מציאות השייכת למאה השלישית לספירה  .וראה
 . 139 - 140קק

. 1940 ,

וכן

ofthe Roman Empire,

.

 . 389 - 391קק 19712 ,

The Greek City, Oxford :

~4 . Rostovtzeff, The socal and Economicי

אולם  ,כדאי לשים לב  ,שרוסטובצף רואה את תחילת התהליך של הטלת

האחריות האינדיבידואלית על תשלום המסים עוד בסוף ימי טריאנוס  ,כלומר במחצית הראשונה של המאה

. ) 391

השנייה ( שם  ,עמ '

על המצב בימי קרקלה (  217 - 198לספירה ) ,

Municipal Admi
 theתlinistration 1

0 . 185 .א

ראה בפפירוס מאוכסירינכוס

:

 ,ת50תא0 . 1 , 405 , Abbot - [ 0א 5 , Pap .טOxyrhynchl

 . 538 - 540קק  . [ . , 1926 ,א  ( Roman Empire , Princeton ,הפפירוס הוא

משנת  200לספירה ) .

לפי פפירוס זה ,

אדם שמרנה לתפקיד ממשלתי במצרים מוותר על רכושו לטובת איש אחר  ,בתנאי שהלה ימלא את התפקיד

הממשלתי במקומו .
60

המדובר הוא בשחיתות ובניצול ששררו בסוף ימי בית  -שני  ,כפי שהם באים לידי ביטוי אצל יוסף בן  -מתתיהו ,
קדמוניות כ ,

; 2 ] 4 - 213

פסחים גז ע " א  .וראה

:

שם ,

 ; 181 - 179ובמסורת

תוספתא  ,מנחות יג יח  -כא ( מהדורת צוקרמנדל  ,ירושלים תשכ " גנ  ,עמ '

בירושלים ראה  :אלון  ,מחקרים  ,א  ,עמ '

בר  -מאיר ) ירושלים
, ) 12

עמ '

התלמודית  -ירושלמי  ,יומא א  ,לט ע " א  ,והשווה  :בבלי ,

תשל " ה  ,עמ ' . 24

50

. ) 533

על הבולי

ואילך  .ועיין גם אצל א ' ביכלר  ,הסנהדרין ( תרגמו  :נפתלי גנתון וצבי

אך ראה אפרון  ,חקרי  ,עמ '

 . 268 -265ועיין

אצל הנ " ל במאמרו ( לעיל  ,הערה

. 14 - 13
ץ;21

די

ישראל בן  -שלום

כוכבא  ,מוכיחה שוב את מעורבות החכמים במרד ואת הזדהותם עם מטרותיו ועם

מנהיגו .

בבדוק עתה תיאור של נפילת ביתר באגדה אחרת  ,אשר מטילה אשמה ישירה על בר  -כוכבא
כגורם לחורבן ( בירושלמי  ,תענית ד '  ,סח ע " ד )  .י 6בגלל חשיבות הדברים לענייננו  ,נביאה כלשונה ,
תוך השמטות מסוימות

:

שלוש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ביתר והיה רבי אלעזר המודעי יושב על השק

ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר  :רבון העולמים אל תשב בדין היום אל

תשב בדין היום .

בעא אדריינוס מיזל ליה  .אמר ליה חד כותיי  :לא תיזיל לך דאנא חמי מה מיעבד ומשלים לך

מדינתא . . .
אודניה  . . .חמוני בני מדינתא ואייתוניה גבי בן כוזבא  .אמרון ליה  :חמינן ההן סבא משתעי
לחביבך  .א " ל מה אמרת ליה ומה אמר לך  . . .א " ל  :אמר לי דאננא משלים מדינתא  .אתא גבי
רבי אלעזר המודעי  ,אמר ליה  :מה אמר לך הדין כותייא  .אמר ליה  :לא כלום  .מה אמרת
ליה ? אמר ליה  :לא כלום  .יהב ליה חד בעוט וקטליה .
[ תרגום  :ביקש אדריינוס לילך לו  .אמר לו כותי אחד  :אל תלך  ,כי אני רואה מה לעשות
ומסגיר לך את העיר  . . .נכנס ומצא את רבי אלעזר המודעי עומד ומתפלל  ,עשה עצמו לוחש
לו באוזנו ( של רבי אלעזר )  . . .ראוהו בני העיר והביאוהו אצל בן כוזבא  .אמר לו  :ראינו זקן
זה מדבר אל דודך  .אמר לו ( בר  -כוכבא לכותי )  :מה אמרת לו ( לרבי אלעזר ) ומה אמר לך . . .
עאל ואשכח רבי אלעזר המודעי קאים

מצלי .

עבד נפשיה לתיש ליה בגו

אמר לו הכותי  :אמר לי ( רבי אלעזר ) שאני ( רבי אלעזר ) מסגיר לך את העיר  .בא

( בר  -כוכבא )

אצל רבי אלעזר המודעי  ,אמר לו  :מה אמר לך הכותי הזה ? אמר לו ( רבי

אלעזר ) :

בעט בו בעיטה אחת

והרגו ] .

מה אמרת לו

?

אמר לו ( רבי

אלעזר ) :

לא

כלום .

לא כלום ,

מיד יצאת בת קול ואמרה  . . . :הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל ועין ימינם .
לפיכך זרועו של אותו האיש יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה  62 .מיד נלכדה ביתר ונהרג בן

כוזבה .
' שלוש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ביתר '  ,וכבר הראה אפרון  ,שהכוונה היא לחציו של
' השבוע ' האחרון של שיעבוד המוזכר בספר דניאל ( ט כז )  .בהתבססו על הירונימוס  ,אשר מצביע
בפירושו לספר דניאל על כך שהיהודים מחלקים את ' השבוע האחרון ' בין המרד הגדול
לספירה )

ובין מרד בר  -כוכבא  ,כותב אפרון

:

' עדות היירונימוס מתאמתת לאור מחצית השבוע

בגירסת הירושלמי שעליה מוסיף מדרש איכה עוד מחצית בסגנון דומה

הקיף אספסיינוס את

ירושלים " ' .

( 70 - 66

:

" שלוש שנים ומחצית

63

במלים אחרות  ,בעל האגדה מתכוון להשמיענו שלו ישראל היו ראויים  ,היו נגאלים בזמן הנקוב
אצל דניאל  .אך מאחר שהחטא גרם  ,הפכה הגאולה הצפויה לפורענות גדולה  ,שהעמיקה עוד יותר

את השיעבוד  .מכאן  ,שגם בקטע שלפנינו באה לידי ביטוי ההשקפה  ,שעוונות הכלל גרמו לנפילת
ביתר  ,כפי שהם גרמו בזמנו לנפילת ירושלים ולחורבן

בית  -המקדש .

64

מלשון תפילתו של רבי אלעזר  ' -רבון העולמים אל תשב בדין היום '  -אנו מבינים שגורל

61

62
63
64

24נ

והשווה

:

איכה רבה  ,ב ( מהדורת בובר  ,עמ ' נא

על  -פי זכריה יא יז .
אפרון במאמרו ( לעיל  ,הערה
ראה שם ,

שם .

, ) 12

עמ '

. 16 - 15

ואילך ) .

בר  -כוכבא נשיא ישראל

ביתר נחרץ  ,שהחטאים הכריעו את הכף ; אולם תפילתו מעכבת את הפורענות  .מכאן  ,שרבי אלעזר
המודעי ממלא בביתר תפקיד מרכזי ומכריע ; בזכותו אין ביתר נופלת

!

65

ושוב אנו לומדים על

הזדהות החכמים עם המרד ועל מעורבותם הגדולה בו  .אין כל מקום לפקפק בעצם הימצאותו של
רבי אלעזר המודעי בביתר הנצורה  .גם הזדהותו עם המרד אינה מקרית  ,שכן הוא מוצג באגדה

כ ' חביבו ' ( דודו ) של בר  -כוכבא והיה בעל השקפה חסידית  -קנאית  .כך  ,למשל  ,הוא מופיע בשורה
של פלוגתות עם רבי יהושע בן חנניה המתון

והמפוכח .

אין אפוא חכם מתאים יותר  ,מבחינת

66

דעותיו  ,לעמוד במרכז ההתרחשויות בביתר  .כאמור  ,אין המקור האגדתי מאפשר לנו לקבוע את
התפקיד שמילא רבי אלעזר בהנהגת המרד ואת מקומו בהירארכיה הממשלתית של

בר  -כוכבא .

אולם די לנו בכך שהמסורת התלמודית קושרת אותו קשר כה הדוק למרד ולגורלה של

67

ביתר .

מן האגדה עולה  ,שלאחר שלוש שנים ומחצה של מצור על ביתר מתייאש הדריינוס מהסיכוי
לכבוש את העיר  .ואז מתערב כותי אחד  ,מפציר בקיסר שלא ילך לו ומבטיח להסגיר לרומים את

העיר  .הכותי מצליח להתגנב לביתר ומעורר בתכסיסי עורמה את חשדותיו של בר  -כוכבא ברבי

אלעזר המודעי  .לדברי הכותי  ,מתכונן רבי אלעזר להסגיר את העיר לרומים  .תשובותיו של רבי

אלעזר אינן משכנעות את בר  -כוכבא  .והלה בועט בו והורגו  .רבי אלעזר המודעי מת וגורלם של
ביתר ושל בר  -כוכבא נחרץ סופית ; לאחר שיוצאת בת  -הקול  ' ,מיד נלכדה ביתר ונהרג

בן כוזיבה ' .

אגדה זו זורה אור על השקפת חוגי החכמים שמסרוה  .יש כאן  ,כאמור  ,הזדהות גמורה עם
המרד  .בגלל חטאי העם נחרץ גורל המרד  ,אולם בזכות תחנוניו של רבי אלעזר המודעי נדחה יום
הפורענות  .עוצמת הרומאים אינה עומדת להם והדריינוס עומד להסיר את המצור ולהפסיק את

המלחמה  .ואז מתערב הכותי ומצליח להביא לנפילת ביתר  .לא ברור  ,אם לדעת בעלי האגדה

התכוון בר  -כוכבא להרוג את רבי אלעזר המודעי  .אך גם אם לא נתכוון לכך  ,הרי החשד שהטיל בו
והעובדה שהעז לבעוט בו  -דיים כדי לחשוף את חסרונותיו ואת עוורונו של בר  -כוכבא  .הוא לא
הבין שרק בזכות תפילתו של רבי אלעזר אין ביתר נכבשת

על  -ידי הרומים .

68

העובדה שביתר לא

נפלה בגלל עוצמת הרומים מובלטת הן על  -ידי בת  -הקול היוצאת מיד אחר הריגתו של רבי אלעזר
המודעי והן

על  -ידי הסיפור על מות בר  -כוכבא .

מגמת בעלי האגדה באה לידי ביטוי במשפט

המושם בפיו של הדריינוס  ' :אמר אילולי אלאה דקטלינון מאן הוה יכול קטליה ' [ אמר  :אילולא
אלהים שהרגו  ,מי היה יכול

להורגו ? ' ] .

זאת ועוד  .אין טעם לחפש באגדה הזו דברים שאין בה  .אין

למצוא בה כל רמז לחילוקי  -דעות עקרוניים או תכסיסיים בין בר  -כוכבא לרבי אלעזר המודעי על
אופן ניהול המלחמה או על הצורך להשלים עם
65

רומי .

69

באגדה על חורבן ירושלים ( איכה רבה  ,א [ מהדורת בובר  ,עמ '

אמנם  ,שלא כמו בגירסה על נפילת ביתר
) ] 68

ממלא רבי צדוק בירושלים אותו התפקיד כמו

רבי אלעזר המודעי בביתר  .ונראה שהמוטיב הושאל מהאגדה על רבי אלעזר המודעי  .וראה במאמרו של אפרון

( לעיל  ,הערה
66

67

, ) 12

הערה

. 67

רוב רובן של הפלוגתות בין שני החכמים מובאות במכילתא דרבי
עם

ישמעאל  .ועיין במאמרי ( לעיל  ,הערה . ) 33

זאת  ,בהתחשב בתפקיד המכריע שמילא ר ' אלעזר המודעי בביתר  ,על  -פי המסורת הארץ  -ישראלית  ,אין

הסף את האפשרות שהוא הוא ' אלעזר הכהן '  ,המופיע בטבעות המרד  .וראה אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ ' . 37

לדחות על
ברוכ  -כוכבא  ,ירושלים , 21957
ועיין גם אצל ש ' ייבין  ,מלחמת אבכ

עמ ' 63

ואילך .

. 10 -9

68

ועיין במאמרו של אוירון ( לעיל - ,
הערה  , ) 12עמ '

69

שלא כמו באגדה על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים ( איכה רבה  ,א [ מהדורת בובר  ,עמ '

, ) ] 66

היודעת

לספר על חילוקי  -דעות תכסיסחם בין רבן יוחנן כן זכאי לבין בן בטיח  ,המייצג את הקנאים  .וראה לעיל הערה
ועהן

גם במאמרו של אפרון ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

, 57

. 11
25

די ון

י ".

'ט

" יי
.

.

4 ,.

4

יי

*"

או ך ענ"לגן %
/

"

ג_

י.

שתשלח שבו [ תבואה

~

?]

"

חמשת

ב
בורין . . .

)

עיין
י "' '
'

הנמסרת מפי רבי יוסי  ,מבליטים כאן את חלקו ואת אשמתו של בר  -כוכבא בנפילת העיר  ,ויש
לראות בהבלטה זו שלב נוסף ומאוחר לגירסה המיוחסת לרבי

יוסי .

את ההאשמה החמורה ביותר המוטחת כלפי בר  -כוכבא  ,אנו מוצאים בסיפור על התפילה שבר -
כוכבא היה נוהג להתפלל בצאתו לקרב

:

וכד דהוה נפק לקרב הוה אמר [ וכאשר היה יוצא לקרב היה

אומר ] :

ריבוני ' דעלמי לא תסעוד

ולא תכסוף הלא אתה אלהים ונחתנו ולא תצא בצבאותינו ( תהלים ס

יב ) .

70

בהאשמה חמורה זו  ,שכאילו ויתר בר  -כוכבא מראש על כל עזרה מן השמים במאבקו נגד

הרומאים  ,ובסיפור על הריגתו של רבי אלעזר המודעי  -יש לראות  ,לדעתנו  ,את הנדבך האחרון
במסכת האגדה הארץ  -ישראלית  ,הבאה לספר על המרד האחרון ולהסביר כשלונו  .אולם גם בנדבך

זה  ,השייך כנראה לאמוראי ארץ  -ישראל בני המאה השלישית  ,אין למצוא התנערות מהמרד ואין
ביכולתו או בכוונתו לטשטש את מעורבות החכמים
70

ע) :2

ירושלמי  ,תעניות פ " ר  ,סח ע " ד

;

בו .

מדרש איכה רבה  ,בוכר עמ '

נא .

בר  -כוכבא נשיא ישראל

סיכום
בתחילת דברינו הדגשנו את העובדה שהמקורות המקוטעים המוסרים על מרד בר  -כוכבא אינם

המרד .

מאפשרים לשחזר את הרכב הנהגת

ראינו  ,שאין כל הצדקה להסיק מסקנות כלשהן משתיקת המקורות הללו  .אולם דומה שאפשר
לסכם ולומר  ,שהנתונים והמקורות שסקרנו מחזקים את סבירות השערתו של גדליהו אלון על אופי
המשטר אשר הונהג על  -ידי המורדים  .לדעתו  ,חידשו המורדים ' את המשטר החשמונאי הראשון ,
שלא הכיר במלכות אלא בנשיאות ' .

ן7

ובהמשך  ' :אותו משטר יכול להיבנות  ,ברצונה של אומה  ,על

יסוד המסורת של מלחמות החירות הראשונות בימי בית שני  ,מלחמות החשמונאים  ,מסורת
שהלמה אף נטייתו הראשית של העם

:

ייסוד של הנהגה מדינית ממוזגת

סמכותי ( נשיאות ועם ) בלווית מצע דתי פולחני

( כהונה ) .

72

:

דימוקרטיה ושלטון

נראה  ,שהשערתו זו של אלון מעוגנת

יפה במציאות שהביאה לפריצת מרד בר  -כוכבא  .זוהי מציאות של עם מלוכד סביב הנהגת החכמים

ביבנה  ,אשר טיפח תקוות על הסרת עול מלכויות  ,תקוות לבנייה מהירה של בית  -המקדש  ,ואשר
נדחק  -על  -ידי החלטתו של הדריינוס לייסד את אליה קפיטולינה  -למצב שהמוצא היחיד
ממנו היה המרד  .האם יש להתפלא  ,שבמצב החדש שנוצר  ,קיבלו הדעות הקנאיות  ,שליחן לא נס
גם בתקופת יבנה  ,עוצמה מחודשת וקנו שליטה על רוב העם

?

האם אין זה אך טבעי  ,שהמורדים

העלו על נס את מעשי אבותיהם מימי מרד החשמונאים  ,ושמנצחון החשמונאים שאבו את
הביטחון בנצחונם שלהם

?

גם העובדה שעל חלק ממטבעות המרד מופיע השם ' אלעזר הכהן '

73

-

ותהיה זהותו אשר

תהיה  -אין בה כדי להפתיע  .במרד  ,שעילתו העיקרית היתה שחרור ירושלים מידי עכו " ם
ושתקוותיו קשורות בבניין בית  -המקדש  ,היה זה אך דבר מובן מאליו למנות כוהן אשר יתחיל
בהכנות ממשיות לחידוש עבודת הקרבנות בבית  -המקדש העתיד

לקום .

לאור כל האמור לעיל על אופיו  ,סיבותיו ומטרותיו של המרד  ,לא יהיה זה נכון לראות במלחמת

בר  -כוכבא מלחמה הבאה לשרת אינטרסים צרים של מעמד הכהונה בלבד  .מה עוד  ,שלכהונה היו
נציגות נכבדה ועמדות חשובות ביותר בהנהגת החכמים
לנוצרים  ,ברדיפתם ובהוצאתם להורג

75

ביבנה .

גם באיבתו של בר  -כוכבא

74

אין לראות סימן  -היכר להשפעה כוהנית צרופה דווקא  .לא

היה לכוהנים מונופול על המאבק בנוצרים  .מאבק החכמים נגד הנוצרים בתקופת יבנה  -מאבק

נד

אלון  ,תולדות  ,ב  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 36

. 37 - 36

עיין  :א ' קינדלר  ' ,מטבעות מלחמת בר  -כוכבא '  ,מרד בר  -כוכבא ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ ' , 177 - 159

ובמיוחד עמ '

. 176 - 175
עיין אלון  ,מחקרים  ,א  ,עמ '

; 259 - 255

הנ " ל  ,תולדות  ,א  ,עמ '

. 62 - 61

ואם נקבל  ,על  -סמך שתיקת המקורות

הדלים  ,שהכוהנים עקרו את רגליהם מיבנה של רבן יוחנן בן זכאי  ,הרי נציגותם היתה נכבדה ביותר ביבנה של
רבן גמליאל  .על אף הרגישות המיוחדת של הכוהנים בדורות הראשונים שלאחר החורבן  ,ולמרות העובדה

שנהגו ' סלסול בעצמן ' ( ירושלמי  ,בכורים א  ,סד ע " ד ; בבלי  ,קידושין עח ע " ב ; בכורות ל ע " ב ועוד )  ,הרי שאנו
מוצאים אותם  ,כולל כוהנים מבין המחמירים בשורות החכמים  .ועיין אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

 ; 62ש '

מפראי ,

' בחינות חדשות לבעיית מעמדו ומעשיו של רבן יוחנן בן זכאי לאחר החורבן '  ,מ ' דורמן  ,ש ' ספראי ומנחם שטרן

( עורכים )  ,ספר זכרון לגדליהו אלון  ,תל  -אביב תש " ל  ,עמ '
ראה אלון ,

תולדות  ,ב  ,עמ ' . 41 -40 , 34

203

ואילך  ,ובמיוחד עמ '

ועיין אצל ייבין ( לעיל  ,הערה

, ) 67

עמ '

185 - 184

209 - 207

וכן שם ,

ובהערות שם .
עמ ' . 182 , 176

די ון

ישראל בן  -שלום

שהתנהל בארץ ובתפוצות ובא לידי ביטוי בתקנת ' ברכת

המינים '

76 ,

בהוצאת עשרת הדברות
78

מקריאת שמע ומהתפילין ,

וכמטרה חלקית לפחות  ,בהחלפת תרגום השבעים בתרגום עקילס

77

 אינו מעיד על קיום אחווה בין הנהגת החכמים ביבנה ובין הנוצרים למיניהם  79 . . .גילויי האיבהי 8ובמקורות
בין הפרושים לבין הנוצרים  ,הבאים לידי ביטוי בברית החדשה  80 ,אצל אבות הכנסייה ,
התלמודיים ,

82

הם מן המפורסמות שאינן צריכות ראייה  .על כן מותר להניח  ,שאם לא שמענו על

פסקי  -דין חמורים נגד הנוצרים בבתי  -דין של חכמים בתקופת יבנה  ,סימן הוא שלא היתה להם

הסמכות לפסוק פסקי  -דין כאלה . . .

83

אם צדקנו בניתוח הנתונים והמקורות שהבאנו לעיל  ,ניתן לומר במידה רבה של ודאות  ,שמרד

בר  -כוכבא  -מרד המסיים תקופה של כמאתיים שנות מאבק של עם ישראל נגד רומי מאז כיבוש
פומפיוס ,

מרד שהצליח ללכד באופן מופתי את רוב העם היהודי בארץ במלחמה האחרונה

84

היה מרד שהפרושים נטלו בו חלק עיקרי .

הגדולה נגד ' המלכות הרשעה ' -

76

ברכת המינים  ,שברור כיום ואין כמעט חולקים במחקר שהיתה מכוונת בעיקר נגד הנוצרים  ,יהודים בעיקר  ,אך

היא פגעה ונפגעו ממנה גם נוצרים לא  -יהודים בתפוצות  -היא למעשה התאמת ' ברכה ' ( בלשון סגי
קיימת למטרות החדשות  ,כלומר  ,נגד הנוצרים  .וראה

תשכ " א  ,עמ '

; 284 - 277

:

ל ' גינצבורג  ,פרושים וחידושים בירושלמי  ,ג  ,ניו  -יורק

. 54

ש ' ליברמן  ,תוספתא כפשוטה  ,א  ,באור ארוך  ,ניו  -יורק תשט " ו  ,עמ '

כמו  -כן ראה

אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '  . 192 - 179באשר לעדויות הנוצריות על ' ברכת המינים '  ,עיין  :יוחנן יב מב ; טז  ,א

יוסטינוס מרטיר בדיאלוג עם טריפון 1909
מז ה ; צג ,

ד ועוד ) .

בשכם בשנת
77

ראה

:

; 100

תמיד ה א

;

נהור )

.

Tryphon Paris

.

Archambault ) Dialogue Avec

; ט

כב .

 ( ( ed . )3 .טז  ,ד ;

.

על השפעת ' ברכת המינים ' בתפוצות ראה אצל יוסטינוס  ,שם  ,קכב ב  .יוסטינוס נולד  ,כידוע ,

עדותו הקשורה לברכת המינים חופפת אפוא את תקופת

יבנה .

ירושלמי  ,ברכות א  ,ג ע " ג ; בבלי  ,ברכות יכ ע " א  .וכן ראה Biblical

Albright
' 14

,

'from the Maccabean Age : The Nash Papyrus ' ,, Journal

Lirerarure 56 ) 1937 ( ,

W.

Fragment

.

 . 212 - 217קק  Papyrus Biblique ' , Revue des Etudes Juives 46 ) 1903 ( ,חט '  . Levi ,ג  . 145 - 176 .ק  .וכן
ראה על התפילין בקומראן

 Qumran ' ,מסע  Den PhylakterienמSchneider, ' Der Dekalog 1

:

.נ ,

.א

 . Biblische' Zeirschrifrולענייננו יש לומר  ,שניתן כיום לקבוע שהוצאת3עשרת הדברות מן
.
 . 18 - 31קק ( 3 ) 1959
התפילין חלה בתקופת יבנה  .לאחר שנתגלו בקומראן תפילין עם עשרת הדברות  ,ראה

] . :ך

Barthelemy

.ם

 . 72 - 76קק 411 ] 1 , Qumran (?ave 1 Oxford 1955 ,א  .ואילו בוואדי מרכעאת נתגלו תפילין בהתאם להלכה
המקובלת ( אמנם תפילין של רבנו

תם . . .

ראה

)

:

Revue

De Vaux , ' Les Grottes de Murrabat ' ,

.א

 . 263 ff.קק  Bibligue , 60 ) 1953 ( ,ומאחר שמקובל  ,שמימצאי קומראן קודמים לשנת שבעים ואילו המימצאים

מוואדי מורבעאת שייכים לאנשי בר  -כוכבא  ,יוצא שהתקופה בה הוצאה פרשת עשרת הדברות מהתפילין היא
תקופת יבנה  .וראה גם א " מ הברמן  ' ,על התפילין בימי קדם '  ,ארץ ישראל  ,ג ( 954נ )  ,עמ '

ש ' מפראי ( לעיל  ,הערה

, ) 76

. 353

עמ '  , 226הערה

וכן שירר  ,ג  ,עמ '

78

אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

79

עיין אצל אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ ' . 183 - 181
מתי יב ב ואילך

80

ראה  ,למשל

81

ראה לעיל  ,בהערה מס '

82

לעיל  ,הערה

:

. 78

;

סו א ואילך

83

וראה על

84

משנת

ע:21

. 111
. 439 - 435
טז

;

א  -ד.

. 76

Veruslsrae

,

על המאבק בין היהדות והפרושים לבין הנצרות ראה גם אצל סימון [
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63

;

. 177 - 174

וכן עיין אצל

ואילך וכן בעמ '

כל העניין אלון  ,תולדות  ,א  ,עמ '

129

328

M.

שם .

ואילך  ,וכן עמ ' 81נ . 183 -

לפני  -הספירה  ,זינת כיבוש ירושלים על  -ידי פומפיוס  ,ועד שנת

ביתר .
135

לספירה  ,שנת נפילת

