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לזכרו של דודי היקר,
בארי קרפ,
דב יוסף בן חנה בתיה וישראל,
שנפטר בקול דממה דקה
בין כסה לעשור ,תשס"ח
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
אין צורך להכביר מילים על מרכזיותו והשפעתו של רבי יהודה הנשיא )רבי( בחוגי חכמים פנימה,
˘‡ÓÂ¯· ÒÂ¯ÂÂÒ ¯Ú
בחברה היהודית בארץ–ישראל ,בקרב יהודי התפוצות וכלפי האימפריה הרומית במזרח .הרי לנו אדם
©¯‡ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï Â
∏≤®¨ ·¯˜ÚË˜ Ú
שבאישיותו ובפועלו הטביע את חותמו בימיו ,ושמצודתו נפרשה לדורות 1.בפעילותו הספרותית
‰Ù˘Á˘ ˙·Â˙ÎÓ
· ÍÂÓÒ‰ ¨·ÂÁ¯ ·Â˘ÈÈבבית המדרש סידר רבי את קובץ המסורות שהפך למשנה המרכזית בעולם הלימוד של חכמים.
‰·Â ¨Ô‡˘–˙È·Ï
‚ ÌÈÏÂ„Èקבצים כדוגמת משנת רבי נערכו בדורות שלפניה וכן במקביל לה ,אבל היא זו שהפכה ללוז תכנית
¯˘Ï˘ ‰ÓÈ
 ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ÌÈÈ‡Ï˜Áהלימודים בבתי המדרש ולגורם הספרותי המארגן של התלמודים 2.פעילותו של רבי השפיעה על
‰˘· ÌÈ¯˙ÂÓÂ
דור החכמים בני זמנו ,על מקומם בחברה ועל סדר יומם הציבורי .בהקשר זה המעבר של רבי מבית–
ËÂ¯ÈÙÂ ˙ÈÚÈ·˘‰
˙ Ï‡¯˘È–ı¯‡ ÈÓÂÁשערים לציפורי — מעיירה צנועה אל מרכז עירוני הטרוגני ומתפתח — מסמל את האופק הציבורי
˘·Â˜ÈÊÁ‰ Ì‰
 ˙·Â˙Î‰ ÆÏ·· ÈÏÂÚהחדש שנפרשׂ לפני חכמים .לא כל באי בית המדרש ראו את המצב החדש באור חיובי ,ולא כל מי
‰‡ÓÏ ˙Î¯‡Â˙Ó
¢‰ÒÏ ˙È˘È˘‰

1

על רבי יהודה הנשיא האיש ופועלו ראו :ג' אלון ,תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ,ב ,תל–אביב
תשי"בתשט"ו ,עמ'  ;158129ש' ספראי ,בימי הבית ובימי המשנה ,א ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ;267259 ,191187ב,
עמ'  ;626620 ,457446י"ל לוין' ,תקופתו של רבי יהודה הנשיא' ,צ' ברס ואחרים )עורכים( ,ארץ ישראל מחורבן בית
שני ועד הכיבוש המוסלמי ,א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'  ;11894א' אופנהיימר ,הגליל בתקופת המשנה ,ירושלים תשנ"א,
עמ'  ;8460הנ"ל ,רבי יהודה הנשיא ,ירושלים תשס"ז; L.I. Levine, ‘The Jewish Patriarch (Nasi) in Third Century
Palestine’, H. Temporini & W. Haase (eds.), Religion (Judentum: Palaestinisches Judentum) (ANRW, II, 19,
2), Berlin & New York 1979, pp. 654–659; A.I. Baumgarten, ‘The Politics of Reconciliation: The Education of
R. Judah the Prince’, E.P. Sanders, A.I. Baumgarten & A. Mendelson (eds.), Jewish and Christian Self-Definition,
II, Philadelphia 1981, pp. 213–225, 382–391; idem, ‘Rabbi Judah I and His Opponents’, JSJ, 12 (1981),
pp. 135–172; M. Goodman, State and Society in Roman Galilee, Towota, NJ 1983, pp. 111–118; D. Goodblatt,
 .The Monarchic Principle, Tübingen 1994, pp. 147–165, 268–276יש לציין גם את ספרה של ע' מאיר ,רבי יהודה

2

הנשיא :דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל ,תל–אביב  .1999הגם שהמחברת לא ביקשה לתאר אישיות
היסטורית אלא לצייר דיוקן ספרותי ,יש להתמודד עם האתגרים המתודיים והפרשניים שהציבה .ראו :ד' לוין' ,דמות
תלמודית והשתקפותה' ,קתדרה) 106 ,טבת תשס"ג( ,עמ'  .185177בהערה זו ובהערה  4להלן אין כוונה למצות את
הביבליוגרפיה הרחבה על רבי יהודה הנשיא ועל מוסד הנשיאות ,אלא לתת מבט כולל באמצעות מדגם של ספרות
המחקר .וראו ביבליוגרפיות מקיפות בספרו של אופנהיימר )שם( ,עמ'  ;204197ובספרו של ג'ייקובס )להלן ,הערה
 ,(4עמ' .386374
י"נ אפשטיין ,מבואות לספרות התנאים ,ירושלים ותל–אביב תשי"ז ,עמ'  ;233180י' זוסמן' ,תורה שבעל פה פשוטה
כמשמעה' ,מחקרי תלמוד ,ג )תשס"ה( ,עמ'  340339והערה D. Halivni, ‘The Reception Accorded to Rabbi ;43
’ ,Judah’s Mishnahסנדרס ,באומגרטן ומנדלסון )שם( ,עמ' idem, Midrash, Mishnah, and Gemara, ;212204
Cambridge, MA 1986, p. 59; D. Kraemer, ‘The Mishnah’, S.T. Katz (ed.), The Cambridge History of Judaism,
IV: Late Roman-Rabbinic Period, Cambridge 2006, pp. 313–314
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שביקש לו תפקיד ומעמד אכן הצליח להשיגם .עם זאת דורו של רבי היה נקודת מפנה ביחסם של
חכמים לחברה היהודית שסביבם3.
ככל הנראה רבי לא היה הנשיא הראשון ,ברם הוא שהצליח למסד את הנשיאות כמשרה ציבורית
בעלת סמכויות ומעמד כלפי פנים וכלפי חוץ ,משרה שהייתה גורם פעיל בחברה היהודית בארץ
ובתפוצות במשך יותר מ– 200שנה ,עד ביטולה בראשית המאה החמישית .יוקרת המשרה בעיני
המִנהל הרומי הלכה וגברה ב– 100השנים האחרונות לקיומה4.
אחת המגמות הבולטות בפעילותו הציבורית של רבי הייתה שאיפה לנורמליזציה של היחסים עם
האימפריה הרומית ולשילוב מחדש של היהודים במרחב הארץ–ישראלי .לאחר  200השנים הראשונות
והסוערות של שלטון רומי בארץ–ישראל ,שנות מרידות חוזרות ונשנות ובעקבותיהן הרס וחורבן,
נקרתה הזדמנות להגדיר מחדש את היחסים המתמשכים עם שלטון זה .הנוכחות הרומית נתפסה לא
רק כמציאות פוליטית נתונה ,שאין טעם להיאבק נגדה ,אלא אף כאמצעי לקידום שאיפות יהודיות
3

י"ל לוין ,מעמד החכמים בארץ ישראל בתקופת התלמוד :היבטים היסטוריים ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' S. Cohen, ;229
‘The Place of the Rabbi in Jewish Society of the Second Century’, L.I. Levine (ed.), The Galilee in Late Antiquity,
Jerusalem & New York 1992, pp. 169–173

4

אלון קבע במבוא לספרו שישה קריטריונים שבהיעדרם יש להגדיר תקופה כגלותית ביסודה :עצמאות מדינית,
רוב דמוגרפי בארץ ,שליטה על קרקעות ומעורבות כלכלית ,הנהגה עצמאית ,הגמוניה ארץ–ישראלית כלפי יהדות
התפוצות ,עמדה פוליטית אקטיווית .ראו :אלון )לעיל ,הערה  ,(1א ,עמ'  .113עצמאות מדינית בוודאי לא הייתה
בתקופה זו .אך יש לזכור שגם לפני שנת  66לא הייתה מציאות פוליטית מעין זו .העצמאות החשמונאית הסתיימה עם
הופעתו של פומפיוס באזור בשנת  63לפסה"נ ,והתקדים של מלכות–קליינטית הרודיאנית בכל יודיאה לא נמשך לאחר
מותו של הורדוס ,בשנת  4לפסה"נ — למעט בשנות שלטונו של אגריפס הראשון .לעומת זאת חמשת הקריטריונים
האחרים המשיכו לאפיין את היישוב היהודי בארץ–ישראל כמה מאות שנים לאחר החורבן ומרד בר כוכבא ,ולנשיא
היה תפקיד מרכזי בהמשכיות זו .שלושת הקריטריונים האחרונים קשורים קשר גלוי והדוק לפעילותה של הנשיאות
מימי רבי ובמשך כ– 250שנה עד לביטולה .וגם הקריטריונים של דמוגרפיה וכלכלה הושפעו מפעילותו של מוסד
זה .על תיקוף )פריודיזציה( של תולדות ישראל במאות הראשונות לסה"נ ראו :מ"ד הר' ,שאלת הפריודיזציה של ימי
בית שני ותקופת המשנה והתלמוד' ,א' מירסקי ,א' גרוסמן וי' קפלן )עורכים( ,גלות אחר גולה :מחקרים בתולדות עם
ישראל מוגשים לחיים ביינארט למלאות לו שבעים שנה ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  ;7464י"ל לוין' ,בין רומא לביזנטיון
בתולדות עם ישראל :תיעוד מציאות ופריודיזציה' ,הנ"ל )עורך( ,רצף ותמורה :יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית–
נוצרית ,ירושלים תשס"ד ,עמ'  ,487ושם ספרות נוספת .על הנשיאות ראו :אלון )שם( ,א ,עמ'  ;201193 ,7853ב,
עמ'  ;151125ש' ספראי ,בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה ,ירושלים תשמ"ג ,עמ'  ;2925הנ"ל )לעיל ,הערה ,(1
ב ,עמ'  ;626620לוין ,הנשיא היהודי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;688649הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(3עמ' ;12990 ,1916
גודבלאט )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;231131הנ"ל' ,ראשיתה של הנשיאות הארצישראלית המוכרת' ,מבע"י ,ד )תשל"ח(,
עמ' M. Jacobs, Die Institution des jüdischen Patriarchen, Tübingen 1995; S. Schwartz, ‘The Patriarchs ;10289
and the Diaspora’, JJS, 50 (1999), pp. 208–222; idem, Imperialism and Jewish Society: 200 B.C.E. to 640 C.E.,
Princeton, NJ 2001, pp. 103–128; idem, ‘Big-Men or Chiefs: Against an Institutional History of the Palestinian
Patriarchate’, J. Wertheimer (ed.), Jewish Religious Leadership; Image and Reality, I, New York 2004,
 .pp. 155–173על רבי כנשיא הסמכותי הראשון ,שמא כמייסד משרת הנשיאות במתכונתה הנודעת ,ראו :ג'ייקובס
)שם( ,עמ' S. Stern, ‘Rabbi and the Origins of the Patriarchate’, JJS, 54 (2003), pp. 193– ;352348 ,122115
215; L.I. Levine, ‘Bet Se’arim in Its Patriarchal Context’, M. Perani (ed.), ‘The Words of a Wise Man’s Mouth
 .are Gracious’: Festschrift for Günther Stemberger, Berlin 2005, p. 214, n. 80על שאלת מעמדה של הנשיאות
במאה הרביעית ראוJ. Cohen, ‘Roman Imperial Policy towards the Jews from Constantine until the End of the :
 ;Palestinian Patriarchate’, Byzantine Studies, 3 (1976), pp. 1–29ב"צ רוזנפלד' ,משבר הנשיאות בארץ ישראל

במאה הד' לספירה' ,ציון ,נג )תשמ"ח( ,עמ'  ;257239י"ל לוין' ,מעמד הנשיא במאות השלישית והרביעית :מקורות
ומתודולגיה' ,י' גפני )עורך( ,קהל ישראל :העת העתיקה ,ירושלים תשס"א ,עמ' .137103
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מדיניות ,חברתיות וכלכליות .השקפתו הפייסנית של רבי והיעדר אקטיוויזם מרדני מן הצד היהודי,
ושלטונה של שושלת סוורית ,שהייתה קשובה לאוכלוסייה בפרובינקיות ,מן הצד הרומי ,יצרו
מציאות חדשה לעם ישראל הנתון בשלטונה של רומא 5.ביטוי מובהק להשקפתו הפייסנית של רבי
יש ביחסו לתעניות החורבן — ברצונו להמעיט בתוקפן ושמא אף לבטלן כליל 6.כך נוצרה התאמה בין
עמדותיו ההלכתיות של רבי לבין השקפתו שיש לקדם יחסי פיוס עם השלטון ושילוב של האוכלוסייה
5

יש לתת את הדעת לדמיון החלקי שבין המדיניות ההרודיאנית נוכח המציאות הרומית ובין פועלו של רבי .דמותו
של הורדוס המלך זכתה לתיאוריו רחבי האופק של מנחם שטרן' :מלכותו של הורדוס היתה ניסיון גדול של מציאת
 modus vivendiבחיים הפוליטיים בין היהודים ובין רומא ] [...שמו של הורדוס היה גדול בעולם הרומי בזמנו ,והוא
היה לאישיות המייצגת את האומה היהודית בעיני החברה הרומית בתקופתו' )מ' שטרן' ,הורדוס ורומא' ,הנ"ל ,מחקרים
בתולדות ישראל בימי הבית השני ,בעריכת י' גפני ,מ"ד הר ומ' עמית ,ירושלים תשנ"א ,עמ' ' ;(179הנחת היסוד שלו
הייתה שגורל האומה היהודית ] [...כרוך בהווה ובעתיד הנראה לעין בקיסרות הרומית ] [...לאישים מבית הורדוס היה
גם תפקיד ] [...להגן על האינטרסים של האומה היהודית בפני השלטון הרומי' )הנ"ל ,מלכותו של הורדוס ,בעריכת
י' גפני וח' שטרן ,תל–אביב תשנ"ב ,עמ'  .(111על מדיניות זו של הורדוס ראו גם :א' שליט ,הורדוס המלך האיש
ופועלו ,ירושלים תש"ך ,עמ' L.I. Levine, Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period, ;341 ,339
Philadelphia & New York, 2002, pp. 165–169; P. Richardson, Herod, King of the Jews and Friend of the Romans,
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 .Columbia, SC 1996ההיסטוריה היהודית של  200השנים שלאחר זמנו של הורדוס מתאפיינת בזניחת החיפוש אחר
דו–קיום פרגמטי בין השלטון הרומי ובין החברה היהודית .אי היציבות הייתה בשני הצדדים ,הן במרדנות היהודית והן
בשלטון רומי לא עקבי בצורתו ולא אחיד באיכותו בפרובינקיה יודיאה .התוצאות במאה הראשונה והשנייה לסה"נ
ידועות .חורבן ,הגליות וגזרות שמד הביאו להכרה בכך שלגיונות רומא לא יאפשרו לחדש את הריבונות היהודית.
רבי יהודה הנשיא סימן חזרה לדרך הפוליטית הפרגמטית ,דרך שהחזיקה מעמד במשך שלהי העת העתיקה .ראו:
מ"ד הר' ,משיחיות מדינית ריאלית ומשיחיות אסכטולוגית קוסמית בדברי חז"ל' ,תרביץ ,נד )תשמ"ה( ,עמ' ;340337
אופנהיימר ,רבי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;5756 ,5041ע' שרמר' ,מדרש והיסטוריה :כוח האל ותקוות גאולה בעומם של
התנאים בצל האימפריה הרומאית' ,ציון ,עב )תשס"ז( ,עמ'  ,6הערה .3
'ביקש רבי לעקור תשעה באב' )ירושלמי ,תענית ד ,ט ]סט ע"ג[ ומקבילות(; 'רבי היה ] [...רוחץ בשבעה עשר בתמוז' )בבלי,
מגילה ה ע"אע"ב( .ייתכן שהרקע לכך הוא תפיסה משיחית ארצית–ריאלית שהגאולה היא מעתה תהליך שיתפתח טיפין
טיפין ,ולא מאורע חד–פעמי' :כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה ,כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת'
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היהודית בסביבתה הנכרית .דגם זה — שבו דעה הלכתית משמשת בבואה לעולם ערכי רחב ,ותפיסות
חברתיות–תרבותיות מעניקות הקשר והסבר לנורמה מתפתחת — ישמש אותי בהמשך.
מגמת השילוב והנורמליזציה באה לידי ביטוי גם בגישתו של רבי להגדרת תחומי ארץ–ישראל
וגבולותיה לצרכים הלכתיים .שמו של רבי נקשר בכמה שינויים מפליגים להלכה ולמעשה הן במה
שנוגע להיתרי ערים ואזורים כדי שייפטרו מחובת מעשרות ושביעית והן בהקלות בדיני שביעית7.
שינויים אלה הם מוקד העיון במאמר זה.
˘

דמותו של רבי מרשימה מאוד ,אך יש לזכור שדיוקנו המרשים שאוב כמעט כולו מתוך הקורפוס
התלמודי .אלמלא מסורות חז"ל ,לא רק שהעושר והפירוט היו נעלמים מעינינו ,אלא שהיכרותנו
עם דמות זו הייתה אפסית — אפילו שמו של רבי אינו נזכר מחוץ לספרות חז"ל .במצב זה מתעוררת
התלבטות מתודית באשר לשימוש הראוי בספרות חז"ל בעבודה ההיסטוריוגרפית 8.במקרים שאין
בהם אפשרות לבחינת נתונים על פי מקורות חיצוניים ולאימות בלתי תלוי ,יכולתנו להעלות דמות
היסטורית בצורה שקולה וביקורתית ולבחון אותה על רקע זמנה ומקומה תלויה בדרך שבה ניגש

7

)ירושלמי ,ברכות א ,א ]ב ע"ג[( .על דימויים משיחיים ומלכותיים לרבי ולנשיאות ראו :א"א אורבך ,חז"ל :פרקי אמונות
ודעות ,ירושלים תשכ"ט ,עמ'  ;609הר )שם( ,עמ'  ;340339הנ"ל' ,בין בתי כנסת לבין בתי תאטראות וקרקסאות' ,ש'
אליצור ואחרים )עורכים( ,כנסת עזרא :אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר ,ירושלים תשנ"ה ,עמ'  ,106הערה ;11
גודבלאט )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;175141מ' הלברטל וש' נאה' ,מעייני הישועה :סטירה פרשנית ותשובת המינים' ,י'
לוינסון ,י' אלבוים וג' חזן–רוקם )עורכים( ,היגיון ליונה :היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש ,האגדה והפיוט :קובץ
מחקרים לכבודו של פרופסור יונה פרנקל במלאות לו שבעים וחמש שנים ,ירושלים תשס"ז ,עמ'  195194והערה .73
השוו את דבריו של וייס' :ר' יהודה הנשיא לא רצה לעשות התורה והדת למעמסה .אמנם אם באמת ובתמים נבינה
בהוראותיו נמצא כי הרוח הזה היה מושל כמעט בכלנה .הן כמה דברים היה משנוי העתים וחלוף המעמדים למשא לעם
הלא יוכלו שאתו כמקדם .האחר מהם היה איסור שמטת הארץ ] [...ויעץ עליו לבו להתיר את השביעית מכל וכל' )א"ה
וייס ,דור דור ודורשיו ,2ב ,ברלין תרפ"ד ,עמ'  .(180179על רבי ותעניות החורבן ראו :ד' לוין' ,תעניות ציבור בספרות
התלמוד :הלכה ומעשה' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ח ,עמ'  ;212210י' שחר' ,חורבן הבית
בתפיסתו של רבי עקיבה ועיצוב תעניות החורבן' ,ציון ,סח )תשס"ג( ,עמ' .165163
ראו )על פי סדר כרונולוגי(A. Büchler, ‘The Patriarch R. Judah I and the Graeco-Roman Cities of Palestine’, :
) idem, Studies in Jewish History, London 1956, pp. 179–244המאמר פורסם במקור בגרמניתJQR, o.s. 13 [1901], :
 ;(pp. 683–740אלון )לעיל ,הערה  ,(1ב ,עמ'  ;156153ש' ספראי' ,מצוות שביעית במציאות שלאחר החורבן' ,הנ"ל
)לעיל ,הערה  ,(1ב ,עמ'  ;457446י' זוסמן' ,כתובת הלכתית מעמק בית שאן' ,תרביץ ,מג )תשל"ד( עמ'  ;10199הנ"ל,
'ברייתא ד"תחומי ארץ ישראל"' ,שם ,מה )תשל"ו( ,עמ'  ,254245במיוחד הערה  ;282א' פרדקין' ,אשקלון ותחומי
ארץ ישראל בתקופת המשנה' ,קתדרה) 19 ,ניסן תשמ"א( ,עמ' A.I. Baumgarten, ‘Miracles and Halakhah in ;103
 ;Rabbinic Judaism’, JQR, 73 (1982–1983), pp. 242–253נ' עמינח' ,איזו היא ארץ ישראל לדעת ר' יהודה הנשיא?',
אור המזרח לב ,א )תשרי תשמ"ד( ,עמ'  ;4721ז' ספראי' ,לשאלת תחומי ארץ ישראל החייבים במצוות התלויות בארץ',
ש' ישראלי ואחרים )עורכים( ,ספר היובל לגרי"ד סולוביצ'יק ,ניו–יורק תשמ"ד ,עמ' תתרצזתתשיט; הנ"ל' ,היתר תחום
קיסריה מהמצוות התלויות בארץ' ,סיני ,צו )תשמ"ה( ,עמ' ריזרכח; E. Habas, ‘The Halachic Status of Caesarea
as Reflected in the Talmudic Literature’, A. Raban & K.G. Holum (eds.), Caesarea Maritima, Leiden 1996, pp.
 ;454–468אופנהיימר ,רבי )לעיל ,הערה  ,(1עמ' A. Oppenheimer, ‘The Severan Emperors, Rabbi Judah ;8767
’ ,Ha-Nasi and the Cities of Palestineפראני )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  ;181171א' בן–אליהו' ,על דעת המקום ועל
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דעת הקהל :תחומי הארץ בתודעת יהודי ארץ ישראל בימי בית השני ובתקופת המשנה והתלמוד' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ז ,עמ' .234231
בסעיפים הבאים תמצתתי כמה מן הדיונים המתודיים מתוך ד' לוין' ,האם ביוגרפיה תלמודית עדיין אפשרית?' ,מדעי
היהדות) 46 ,תשס"ט( ,עמ'  .6441על עניין אי הזכרתו של רבי מחוץ לקורפוס החז"לי ראו :שם ,עמ'  ,55הערה .24
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אל מקורות חז"ל ובכלי הפרשנות שנבחר כדי ליצור את התמונה
ההיסטורית .אין זה המקום לתאר את ההתפתחויות הדרמטיות
והשינויים המפליגים שחלו בהיסטוריוגרפיה התלמודית ובהנחותיה
המתודיות בשלושיםארבעים השנים האחרונות 9.אציין רק כי כבר
איננו יכולים להניח 'גרעין היסטורי' הכרחי למעשה התלמודי או
לסיפור האגדה ,ואין אנחנו יכולים להשתמש בייחוס המאמרים
בספרות באופן בלתי מותנה וגורף כנתון היסטורי–ביוגרפי.
עם זאת אין אנחנו רשאים לפטור עצמנו מהצגת שאלות היסטוריות
ואף ביוגרפיות ,יהיו התשובות עליהן חלקיות ומותנות ככל שיהיו.
הסיבות לכך הן שתיים) :א( כל מחקר הנוגע בצורה כלשהי בספרות
חז"ל ובעולמם של חכמים מניח הקשרים היסטוריים — ולעתים
קרובות אף ביוגרפיים — של החומר ,גם אם הדבר נעשה במובלע
ומבלי לתת עליו דין וחשבון .קביעה זו נכונה החל מן העיסוק
הפילולוגי בטקסטים ,דרך הגישות השמרניות והספקניות לגוניהן
וכלה בביקורת התרבותית הפוסט–מודרנית) .ב( המחיר של הימנעות
משאלות היסטוריות וביוגרפיות הוא זניחת הקונטקסטואליזציה
ההיסטורית ,היינו פרשנות המידע מתוך הקשר של זמן ומקום,
שהיא לחם חוקה של כל בחינה היסטורית ביקורתית .אם כן ההגינות
והיושר האינטלקטואלי מחייבים אותנו להיות מודעים לכך שנתונים
ביוגרפיים–היסטוריים אכן ממלאים תפקיד בפרשנות שהמחקר
מעניק לחומר שהוא בוחן ,ויש להציב קריטריונים שידריכו אותנו
בטיפול בחומר ובהפקת המידע ממנו.
כדי להציג כראוי נתונים מתוך ספרות חז"ל ולתת להם
אינטרפרטציה היסטורית בצורה שקולה ומבוקרת יש להתחשב
בעובדה הספרותית שכל מסורת בספרות זו נמצאת לפנינו בתוך
מסגרת רחבה של סוגיה תלמודית ,פתיחתא ,פרשה במדרש ,פרק
או מסכת ערוכים במשנה וכדומה .הנתון הספרותי שבידינו הוא
הטקסט הערוך ,וכל אחת מן המסורות קיימת רק כחלק ממנו .אין
לנו גישה למסורת היחידה אלא באמצעות המסגרת הערוכה הרחבה.
במקרים שבהם נוכל למצוא את טביעת ידו של עורך בסידור הטקסט
)סוגיה ,פרק או כיוצא באלה( ,שומה עלינו לבחון את השתקפות
עבודת העריכה בבחירת המסורות שבטקסט ובדרך עיצובן .מאחר
9

ראו :שם ,עמ'  ,49הערה .14
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שטקסטים ערוכים — היחידות הרחבות — לעולם אינם מעבדים לגמרי את מקורותיהם ,אפשר למצוא
פערים ,בצורה או בתוכן ,בין השלם לבין החלקים המרכיבים אותו .מהלך זה הוא ספרותי ביסודו ,והוא
מאפשר הערכה רגישה של מסירת החומר ושל התהוות הטקסטים כפי שהם מצויים תחת ידינו .מעבר
לכך בכוחן של הבחנות ספרותיות כאלו לזקק את הנתונים שאנחנו מבקשים למקם בהקשר היסטורי.
˘

המשמעות ההלכתית של הקביעה כי אזור מסוים נמצא בתוך 'תחומי ארץ–ישראל ,מקום שהחזיקו
בו עולי בבל' 10,מתחלקת לשני עניינים עיקריים :חלותן של מצוות התלויות בארץ על אזור זה;
קביעת טהרת האזור מטומאת ארץ העמים 11.לכאורה אלה שני צדדיו של מטבע אחד — מקום הפטור
מהפרשת מעשרות ומשמיטת קרקע בשביעית ,טמא בטומאת ארץ העמים ,ולהפך — אך בפועל לא
כך הוא .היו מקומות ש'אף על פי שפטורות מן המעשר ומן השביעית אין בהן משום ארץ העמים'12,
משום שהם מובלעות בתוך ארץ–ישראל והוגדרו כחוצה לארץ לעניין מצוות התלויות בארץ13.
וכנגדם היו יישובים מחוץ לתוואי הגבול )מצפון וממזרח( שמצוות אלו חלו בהם14.
על המורכבות שבשמירת המצוות החקלאיות התלויות בארץ בכלל ודיני שביעית בפרט מעידים
מצד אחד דברי המכילתא המונה את השמיטה כאחד הדברים 'שלא נתנו ישראל נפשן עליהן ,לא
נתקיימו בידן' 15,והעיסוק הרב יחסית והחריג בעוברי עבֵרה שלא הקפידו במצווה זו; 16ומצד אחר
הלעג של הנכרים על דוחק הקיום של היהודים בשנות שמיטה:
10

11

12
13
14
15
16

כותרת הברייתא על פי נוסח כתובת רחוב ,שורה  ,13ראו :זוסמן ,ברייתא )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  .223על משמעויות
השונות של 'תחום עולי בבל' ראו :שם ,עמ'  ;253250ש' ליברמן' ,לכתובת ההלכתית מעמק בית שאן' ,תרביץ ,מה
)תשל"ו( ,עמ'  ;5655ספראי ,לשאלת )לעיל ,הערה  ,(7עמ' תתרצזתש; י' פליקס ,תלמוד ירושלמי :מסכת שביעית,
ב ,ירושלים תש"םתשמ"ז ,עמ'  .1813זוסמן הסביר כי תחום זה הוא 'קצה גבול ההתישבות היהודית בכל הזמנים,
החל מימיהם של עולי בבל ועד לניסוחה של הבריייתא' )שם ,עמ'  (253252ואילו ספראי סבר 'שהמונח "עולי בבל"
אינו בעיני חכמים מונח היסטורי ,אלא אקטואלי" .תחום עולי בבל" אינו תחום המושב בתקופה קבועה בעבר ,אלא
תחום המושב היהודי בימי חכמים' )שם ,עמ' תתרצט( .כמובן אין קשר או זיקה בין הגבולות ההלכתיים של ארץ–ישראל
)ובכלל זה המובלעות( לבין הגבולות הפוליטיים–המנהליים בתקופה זו .ראוY. Tsafrir, L. di Segni & J. Green (eds.), :
 .Tabula Imperii Romani; Iudaea Palaestina, Jerusalem 1994, p. 18לתיאור הגבולות הפוליטיים–המנהליים מן
התקופה ההלניסטית ועד ערב הכיבוש המוסלמי ראו :שם ,עמ'  ;199ז' ספראי ,גבולות ושלטון בארץ ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד ,תל–אביב תש"ם.
על ארץ העמים נגזרה טומאה בגלל ספק טומאת מת — 'שמחמת זלזולם ]של הנכרים[ במתים וקבורתם בכל מקום גזרנו
על ארצותיהם טומאה זו' )פירוש המשנה לרמב"ם ,אהלות ב ,ג( .טומאה זו דומה במאפייניה לטומאת בית הפרס )מקום
שהיה בו קבר ושנחרש( ,ראו :רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות טומאת מת ב ,טז .אלון ביקש מקור היסטורי שונה לטומאת
ארץ העמים והציע לראות בה הרחבה של טומאת הנכרים .ראו :ג' אלון ,מחקרים בתולדות ישראל ,א ,תל–אביב תשי"ז,
עמ'  .(145144ראו גם :י' נאמן' ,טומאת ארץ העמים — היבט היסטורי' ,סיני ,קיט )תשנ"ז( ,עמ' רנורסא; בן–אליהו
)לעיל ,הערה  ,(7עמ' .222220
תוספתא ,אהלות יח ,ד )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(616
לא כחוץ לארץ לגמרי ,אלא כ'סוריה' או כ'תחום עולי מצרים' ,משום שעדיין חלו בהן מקצת מצוות אלו.
כגון 'עיירות האסורות בתחום צור' )תוספתא ,שביעית ד ,ט ]מהדורת ליברמן ,עמ'  [180ומקבילות( .ראו להלן בדיון
בסוגיית ירושלמי דמאי )חלק .(IV
מכילתא דרבי ישמעאל ,שבתא א )מהדורת הורוביץרבין ,עמ'  .(343ראו :ספראי ,מצוות שביעית )לעיל ,הערה ,(7
עמ' .438437
א' ביכלר ,עם הארץ הגלילי ,תרגם י' אלדד ,ירושלים תשכ"ד ,עמ'  ;158156ספראי )שם( ,עמ' .439
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ומכניסין ]הנכרים[ את הגמל לטרטיאות שלהם והחלוקים ]יריעות או שקים[ שלו עליו ,והן אומרים אלו לאלו,
על מה זה מתאבל? והן אומרים ,היהודים הללו שומרי שביעית הן ואין להם ירק ואכלו החוחים של זה והוא
מתאבל עליהם17 .

הקושי שבקיום ההשבתה החקלאית לא רק תואר כנשקף מבחוץ אלא הורגש מבפנים ,והדבר בא לידי
ביטוי במדרש:
'גיבורי כח עֹשֵׂי ְדברו' )תהלים קג ,כ( במה הכת']וב[ מדבר ,אמ']ר[ ר' יצחק בשומרי שביעית הכת' מדבר,
בנוהג שבעולם אדם עושה מצוה ליום אחד ,לשבת אחת ,לחודש אחד ,או שמא לשאר כל ימות השנה ,ודין
חאמי חקליה ביירא וכרמיה ביירא ויהב אנונה ושתיק ]וזה רואה שדהו מובירה וכרמו מוביר ומפקיר פרנסתו
ושותק[ ,יש לך גיבור גדול מזה? 18

גיבור הוא אדם הממלא את חובת השביעית ופוסק מעבודותיו החקלאיות ,ועומד איתן ומאופק
בקשיי הקיום הנובעים מכך .גם בעניין הפרשת תרומות ומעשרות מן התוצרת החקלאית אנחנו שומעים
על התלבטויות בהלכה ועל קשיים במעשה המצווה .חוסר הקפדה ,דרכי הערמה ומחלוקות במעמד
מצווה זו תוארו במקורות לצד תגובת נגד של הדגשת חשיבותה 19.למרות הימצאותם המתמדת,
הקשיים בקיום מצוות שביעית ומעשרות כמעט לא נקשרו במקורות חז"ל להקלות שהוצעו במצוות
אלו ,אם להלכה אם למעשה 20.כאמור חלק ניכר מן ההקלות יוחסו לרבי יהודה הנשיא .דעותיו
ותקנותיו בענייני תחומי ארץ–ישראל ובנוגע למצוות חקלאיות הוצגו בספרות חז"ל כמִקלות,
ונדונו במחקר כנובעות מרצונו לשקם את האוכלוסייה היהודית ולשלבה במרחב הארץ–ישראלי
ובמזרח האימפריה .שניים מן הטקסטים המרכזיים בפרשה זו הם ירושלמי ,דמאי ב ,א )כב ע"גע"ד(,
ותוספתא ,אהלות יח ,יגיח )מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .(617להלן אבחן טקסטים אלה על פי
הקריטריונים שהוצגו לעיל ,ואציע מסקנות היסטוריות על פועלו של רבי ועל היחס לפועלו זה
בדורות האמוראים.

17
18
19

20

איכה רבה ,פתיחתא יז )מהדורת בובר ,עמ'  ;(14שם ג ,יד )שם ,עמ' .(28
ויקרא רבה א ,א )מהדורת מרגליות ,עמ' ד(' .אנונה' ) (annonaפירושה פרנסה כפי שמצינו בספרי דברים א' :מה אנונה
התקנת להם לאלו ,מה פרנסה התקנת להם לאלו' )מהדורת פינקלשטיין ,עמ'  .(4אין לבלבל תיבה זו עם מס ה'ארנונה'.
ראו הערותיו של מרגליות בוויקרא רבה )שם(.
ראו את המקורות שאסף אופנהיימר :א' אופנהיימר' ,הפרשת מעשר ראשון הלכה למעשה בתקופת בית שני' ,ע"צ
מלמד )עורך( ,ספר זכרון לבנימין דה–פריס ,ירושלים תשכ"ט ,עמ'  ;8370הנ"ל' ,הפרשת מעשר ראשון במציאות
שלאחר חורבן הבית השני' ,סיני ,פג )תשל"ח( ,עמ' רסזרפז .לאחרונה עסקו שני מחקרים בצדדים שונים — מושגיים
והיסטוריים — של הפרשת מעשרות בימי הבית ובהלכה של חז"ל .ראו :ד' הנשקה' ,לתולדות פרשנותן של פרשיות
המעשר :בין מגילת המקדש לחז"ל' ,תרביץ ,עב )תשס"ג( ,עמ'  ;11185א' רגב ,הצדוקים והלכתם :על דת וחברה בימי
בית שני ,ירושלים תשס"ה עמ'  — 170160ושם על 'גביית המעשרות בידי הכהנים בגבולין'.
אחד היוצאים מן הכלל הוא הכרזתו של ר' ינאי 'פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא' )בבלי ,סנהדרין כו ע"א; השוו:
ירושלמי ,שביעית ד ,ב ]לה ע"א[( .גם אם נקבל את הדברים כצורתם הראשונית הכללית ,הם טבועים בחותם של הוראת
שעה ,אבל ראו את ההקשרים המצמצמים שבהם הובנו הדברים :י' פליקס' ,פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא' ,סיני,
עג )תשל"ג( ,עמ' רלהרמט .על מקור הנזכר בירושלמי ,שביעית ,גישות מתחלפות לקשיי קיום השביעית ,והגדרה
רב שכבתית למעשה קידוש השם ראוA. Gray, ‘A Contribution to the Study of Martyrdom and Identity in the :
Palestinian Talmud’, JJS, 54 (2003), pp. 242–272, esp. pp. 254–256
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ירושלמי ,דמאי ב ,א

21

הירושלמי22

נסבה על הדבלה הנזכרת במשנה ,שהיא מתעשרת דמאי בכל מקום.
סוגיה זו בתלמוד
חובה זו להפריש מעשרות היא מחמת הספק ,מפני שסביר שהתאנים גדלו באזורי ארץ–ישראל שחלה
בהם חובת הפרשת מעשרות .דיון זה מתחיל ממעשה שנהגו היתר בדבלות ,ומכאן ועד סוף ההלכה
אינו חוזר עוד ישירות למשנה 23.הסוגיה עוסקת במקומות החייבים במעשרות ובשביעית או הפטורים
מהם ובמיני פֵּרות וגידולים החייבים למרות הימצאותם במקומות הפטורים .ניתן לסווג את המקורות
המצוטטים בסוגיה )ברייתות ,מימרות ומעשים( לשלוש קבוצות :מעשים ,רשימות מינים אסורים
וזיהוי יישובים ואזורים החייבים במצוות התלויות בארץ .כל המעשים — למעט יוצא מן הכלל
אחד הדן בהיתרי רבי — הם עובדי דאמוראי מדורו של ר' יוחנן ועד דור של ר' מנא ,המתרחשים
ביישובים שונים :קיסריה ,בית–שאן ,פניאס וטבריה .רשימות המינים האסורים מובאות כאמרותיהם
של אמוראי ארץ–ישראל ,אמוראים שחלקם לא ידוע ממקומות אחרים בספרות .ההגדרות הגאוגרפיות
חלקן מצוטטות כברייתות ,חלקן משפטים אנונימיים ללא לשון הצעה ,וחלקן מיוחסות לאמוראי
ארץ–ישראל.
קיימת תבנית ספרותית החוזרת על עצמה בסוגיה :תחילה מסופר מעשה שאירע במקום פלוני
שלכאורה אינו חייב במצוות התלויות בארץ ,אחר כך מצוטטת רשימה של גידולים האסורים באותו
אזור על אף היותו פטור ,ולבסוף מובאות הגדרות גאוגרפיות פרטניות של אותו יישוב .תבנית זו
מעוצבת במלואה בעיסוק בקיסריה ובבית–שאן ,ובחלקה בעיסוק בפניאס .לאחר מכן יש רשימות
של עיירות האסורות בתחומי היתר שונים )צור ,סוסיתא ונוה( ,ולבסוף מסופרים שני מעשים שאירעו
בטבריה.
24
קיסריה ) — (Iיחידה זו פותחת במעשה בר' מנא ,שבא לקיסרין וראה שנוהגים היתר בדבלות,
21
22

23
24

נוסח סוגיית הירושלמי ,חלוקתה על פי המבנה המתואר ) (...III ,II ,Iוהערות נוסח וציון מקבילות ראו בנספח
למאמר.
החלק הראשון של הלכה זו בירושלמי ,הבא לפני סוגייתנו ,תחום בתחילתו ובסופו על ידי ברייתא השנויה גם בתוספתא
)תוספתא ,מעשרות ג ,טז ]מהדורת ליברמן ,עמ'  .([242בתוספתא ההלכה הפוכה' :כגון אלו שהוצרכו חכמים ליתן בהן
סימן לפי שאין כיוצא בהן בארץ ישראל' .ראו :ש' ליברמן ,תוספתא כפשוטה :זרעים ,ב ,ירושלים תשט"ו ,מעשרות ,עמ'
 .710מקור זה מבקש להבחין בין גידולי ארץ–ישראל שהחזיקו עולי בבל לבין גידולי חוץ לארץ ,לצורך קביעת החיוב
או הפטור ממעשרות' :המינין הללו על ידי שיש כיוצא בהן בארץ ישראל צרכו חכמים ליתן להן סימן' )ירושלמי ,דמאי
ב ,א ]כב סע"ב[(' ,הפירות לא הילכו בהן ,לא אחר הריח ולא אחר המראה ולא אחר הטעם ולא אחר הדמים ,אלא אחר
הרוב' )שם ]כג ע"ג[(.
אין לראות את הברייתא שבהמשך' ,תני ,האורז שבחולת אנטוכיא' )כב רע"ד( ,כנסבה ישירות על רשימת החיוב
שבמשנתנו ,שכן היא ממשיכה את העיסוק באורז שבחוצה לארץ .כמו כן ר' יונה נזכר בסוגיה קצרה זו ארבע פעמים
לפני הברייתא ואחריה ,נוכחות המצביעה על לכידותה כיחידה אחת ,וראו להלן.
על קיסריה בעת העתיקה ראו :צפריר ,די סגני וגרין )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ;9694י' אליצור ,שמות מקומות קדומים
בארץ ישראל השתמרותם וגלגוליהם ,ירושלים תשס"ט ,עמ'  ;2823קתדרה) 122 ,תשס"ז( ,החוברת כולה הוקדשה
לקיסריה בעת העתיקה; L.I. Levine, Caesarea under Roman Rule, Leiden 1975; idem, Roman Caesarea: an
Archaeological-Topographical Study, Jerusalem 1975; J. Patrich et al., Archaeological Excavations at Caesarea

 .Maritima, Jerusalem 2008, p. 1–10להמחשת מרכזיותה של קיסריה כבירת הפרובינקיה ראו :ספראי )לעיל ,הערה
 ,(10עמ' I. Roll, ‘Roman Roads to Caesarea Maritima’, A. Raban & K.G. Holum (eds.), Caesarea ;160155
Maritima: A Retrospective after Two Millennia, Leiden 1996, pp. 549–558
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ור' יצחק בן אלעזר 25ציטט את מעשהו של זוגא דקיסרין להיתר .רבי אבמרי  26מנה רשימה של
'המינין האסורין בקיסרין' .לסיום יש הגדרה גאוגרפית העונה על השאלה 'עד היכן' תחום ההיתר של
קיסריה )אין נראה לומר ששאלת 'עד היכן' ביקשה להגדיר את תחום האיסור של 'המינין האסורין
בקיסרין' ,שכן מינים אלה אסורים בכל ארץ–ישראל(.
בית–שאן ) — 27(IIהמעשה הפותח נוגע להיתר של רבי את בית–שאן ,על סמך תקדים ר' מאיר,
שנהג היתר בירקות שגדלו בגינה הנמצאת בעיר .מעשה זה הוא הראשון בסדרת מעשים הנקשרים
להיתרי שנת השמיטה של רבי :ההיתר הנזכר של בית–שאן; היתר ארבע הערים; 'ר' התיר ליקח ירק
במוצאי שביעית מיד'; הביקורת על רבי' :והיו הכל מלעיזין עליו'; מעשה ר' יהושע בן לוי וגינת
סיסרא )בהמשך אבקש לטעון שמעשים אלה הם מוקד הסוגיה מבחינה ספרותית ורטורית( .רשימת
מינים האסורים בבית–שאן למרות היתר העיר מיוחסת ל'ר' יוסי דכפר דן בשם רבי בן מעדיה' 28.גם
כאן מסתיימת היחידה בשאלה 'עד היכן' ובנקודות ציון פרטניות לתחום המותר29.
' 25אין אתון בעיין מלה דאורייתא ,הא ר' יצחק בר' אלעזר בכנישתא מרודתא דקיסרין' )מדרש שמואל ז ,ו ]מהדורת בובר,
עמ'  ;[68וראו גם :ירושלמי ,ביכורים ג ,ג ]סה ע"ד[(.
 26ראו :ח' אלבק ,מבוא לתלמודים ,תל–אביב תשכ"ט ,עמ'  ;385384א' היימאן ,תולדות תנאים ואמוראים ,ירושלים
תשכ"ט )לונדון תר"ע( ,עמ' .5857
 27על בית–שאן/סקיתופוליס ראו :ג' פוקס ,יוון בארץ ישראל :בית שאן )סקיתופוליס( בתקופה ההלניסטית והרומית;
ירושלים תשמ"ג; צפריר ,די סגני וגרין )לעיל ,הערה  ,(10עמ' A. Mazar, Excavations at Tel Beth-Shean ;225223
1989–1996, I, Jerusalem 2007, pp. 37–42

 28זוסמן ,כתובת הלכתית )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  109והערה  .113על כפר–דן ראו :אליצור )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .433
רשימה זו מצוטטת בשני חלקים ובתווך נמצאים דבריו של ר' זירא על קפלוטות וספיחים במשך שנת השמיטה.
 29השוו את נוסח כתובת רחוב ,להלן הערה .114
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פניאס/קיסריה פיליפיי ) — 30 (IIIאין מעשה הפותח יחידה זו .ר' יונה מפרט רשימה של 'המינין
האסורין בפנייס' 31.אותו ר' יונה הוא הנותן הגדרה גאוגרפית לתחום ההיתר של העיר' :מתרנגול
קיסריון ולמעלן אבל מתרנגול קיסריון ולמטן כארץ ישראל היא' 32.לר' יונה מיוחסות שתי מסורות
נוספות ,הראשונה על שדה היתר שנמצא בו אורז האסור; והשנייה )גלוסה פרשנית על ברייתא( על
אורז המותר בחילת אנטיוכיה 33.דמותו של ר' יונה היא הקושרת את חלקי יחידה זו ומעניקה לה
לכידות.
התבנית הספרותית אינה חוזרת עוד בהמשך הסוגיה .בשלב זה הסוגיה מצטטת שלוש ברייתות
העוסקות בעיירות אסורות בתחומי צור ,סוסיתא ונוה ) .(IVתחומים אלה הם באופן עקרוני מחוץ
לגבולות ארץ–ישראל שהחזיקו בה עולי בבל ,עם זאת נמצאו בהם עיירות שתוצרתן חייבת בשביעית
ובמעשרות .ולבסוף ) (Vמובאים שני מעשים שהתרחשו בטבריה 34ודיון במחלוקת רבי ור' אלעזר בר'
שמעון .כפי שאציע להלן ,לא מקרה הוא שהסוגיה מסתיימת בטיפול ביקורתי בדעתו של רבי בעניין
שביעית.
יש לשים לב למקומות שיש בהם חריגה מן התבנית הספרותית ולתת את הדעת למשמעות
חריגה זו.
המקורות המובאים סביב היתרי בית–שאן מהווים חריגה ,בצורה ובתוכן .ריבוים היחסי של המקורות,
גיוונם 35ועיסוקם בנושאים החורגים מנושא מעמדה ההלכתי של בית–שאן ,מדגישים את מרכזיותם.
שתי מסורות אמוראיות מעניקות מעין מעטפת לברייתות העוסקות בהיתרי רבי .את המסורת הראשונה
מצטט ר' זירא מפי ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן) 36מיד אחר כך ר' זירא עצמו מבקר את ההיתר
המתואר(; ואילו השנייה כוללת מעשה על ר' יהושע בן לוי וירק מגינה של נכרי .בשני מעשים אלה
 30על פניאס ראו :צפריר ,די סגני וגרין )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ;199אליצור )לעיל ,הערה  ,(24עמ' J.F. Wilson, ;8782
Caesarea Philippi: Banias, the Lost City of Pan, London & New York 2004

 31בשם ר' שמעון בן זכריה )ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  ,110הערה  (114עם תוספת של גמליאל
זוגא.
 32בנוסח כתובת רחוב ,שורות ' :2221ואפילו מן תרנוגלה עלייה ולחוץ' )זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'
 ,(131130כלומר אפילו מצפון לנקודה זו המינים הללו אסורים ומתעשׂרים דמאי ,ואילו מדרום הם כפֵרות ארץ–ישראל
לכל דבר ומתעשׂרים ודאי .נקודת ציון זו' ,תרנגולה עלייה דקיסריון' ,מופיעה בברייתא של תחומי ארץ–ישראל כנקודה
המסיימת את 'מקצוע צפונית מערבית' של קו הגבול ,הנקודה שממנה פונה קו הגבול להקיף את הגולן ואת הבשן.
ייתכן שזוהי הנקודה הצפונית ביותר בגבולות הארץ המתוארים כאן .ראו :זוסמן ,ברייתא )לעיל ,הערה  ,(7עמ' ,243
הערה  .219על שם מקום זה ,כתיבו וזיהויו ראו :שם ,עמ' .233
 33לזיהוי חילת אנטיוכיה ) (koílh suríaראו :ש' ליברמן ,תוספתא כפשוטה :זרעים ,א ,ניו–יורק תשט"ו ,דמיי,
עמ'  ,209הערה  .3השוו הערתו של מרגליות :ויקרא רבה ה ,ד )מהדורת מרגליות ,עמ' קיא(; B. Visotsky, Golden Bells
and Pomegranates, Tübingen 2003, p. 124, n. 1; A. Schalit, ‘Koílh Suría from the Mid-fourth Century to the
Beginning of the Third Century C.E.’, Scripta Hierosolymitana, 1 (1954), pp. 64–77; M. Stern, Greek and Latin
Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem 1973–1983, p. 14

 34אחד במפורש' ,חד טעין צימוקין עאל לטבריא' ,ואחד במובלע ,משום נוכחותו ומרכזיותו של ר' יוחנן.
 35בהתחלה — מסורת של ר' יוחנן על היתר בית–שאן; בסוף — מעשה על אודות ר' יהושע בן לוי; ובתווך ברייתות
העוסקות בהיתרים שונים של רבי .על החלוקה למקורות שונים ראו להלן.
 36שמא ,על פי השפה והסגנון ,זו מסורת תנאים ,כפי שהיא מעוצבת במקבילה בבבלי ,חולין ו ע"ב' :העיד ר' יהושע בן
זרוז' .וראו להלן ,הערה .87
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כמה מרכיבים דומים .כל מעשה מתמקד בנטילת ירק מגינה שמעמדה ההלכתי — כחייבת במעשרות
ושביעית או פטורה מהם — אינו ברור .החכם שהתיר הסתמך על תקדים — במעשה הראשון דיווח
על מעשהו של ר' מאיר ,ובשני היותה של גינת סיסרא בבעלות נכרית .הביקורת בשני המעשים דומה
מבחינה מושגית :הטענה היא שהפרט הקל שעליו הסתמך החכם המתיר ,הוצא מהקשרו והתפרש
שלא כדין ,ואילו ההקשר מורה באופן ברור על תוקפו של האיסור )'מיוחדת לו'' ,דיהודיי הות'(.
מהשוואה בין המעשים על בסיס הדמיון שביניהם ניכרת מגמת הכללה והחמרה גוברת בביקורת על
החכם המתיר) .א( המעשה הראשון ממוקם בבית–שאן ותחום בה — שם היה המעשה של ר' מאיר,
ולשם הוגבל היתרו של רבי .לעומת זאת אין מיקום מפורש למעשה של ר' יהושע בן לוי וגינת סיסרא.
אמנם המפרשים קבעו כי המעשה היה בבית–שאן ,אך הטענה ההלכתית אינה דורשת זאת .החשש
לבעלות יהודית בעבר אינו מוגבל לבית–שאן ,ואפשרות זו קיימת בכל מקום שהוא בבחינת מובלעת
של ארץ העמים בתוך ארץ–ישראל .נוסף על כך גם מקומו של ר' יהושע בן לוי בדרום וגם היתריו של
רבי בכל רחבי הארץ אינם מחייבים למקם את מעשה ר' יהושע בן לוי בבית–שאן דווקא) .ב( הביקורת
על המעשה הראשון ,המושמת בפי ר' זירא ,מנוסחת בעמימות ומוגבלת לנסיבות המסוימות של
אותו המקום — 'אותה הגינה היתה מיוחדת לו' .אין אנו יודעים במה הייתה מיוחדת ,ומדוע אמור
היה ייחוד זה למנוע את ההיתר .לעומת זאת הטענה שבמעשה השני' ,דיהודיי הות וקטליה ,ונסבת
מיניה' — כלומר הידיעה )שמא רק החשש( לבעלות יהודית — קיימת בכל מקום יישוב בארץ–
ישראל הנמצא בבעלות נכרית ,ובכל מובלעת של חוצה לארץ בתוך התחום שהחזיקו בו עולי בבל.
)ג( היתרו של רבי הוא אשר עומד לביקורת במעשה הראשון ,לעומת החמרתו של ר' יהושע בן לוי
בשני .הביקורת כנגד רבי היא על התרת דבר שצריך היה להישאר באיסורו — מתכונת רגילה ורווחת
של מחלוקת ,זה באיסורו וזה בהיתרו .לעומת זאת ר' יהושע בן לוי ביקש להחמיר על עצמו ,ולכן לא
היה לו לחפש היתר במקום שאין ,אלא מוטב היה לו לנהוג כחבריו — 'אישתווי לחברך'37.
בתווך ,בין שני מעשים דומים אלו ההולכים ומחמירים בביקורתם ,מצוטטים מעשים העוסקים
בהיתריו של רבי בעניין מצוות התלויות בארץ .הראשון עוסק בהיתרים גאוגרפיים ,קרי הוצאת אזורים
שלמים מגדר 'תחום ארץ–ישראל שהחזיקו בה עולי בבל' :ר' התיר את בית–שאן ,קיסרין ,בית–גוברין
וכפר–צמח .המעשה השני כולל הקלה בדיני שביעית' :ליקח ירק במוצאי שביעית מיד' ,הקלה שהיא
בעלת משמעות מעשית וסמלית גם יחד .לאחר ציון ההיתרים מתוארת ההתנגדות למהלך זה של רבי:
'והיו הכל מליזין עליו' ,ותשובתו — 'בואו ונדיין' 38.ברצף הברייתות כאן ניתנה לרבי זכות המילה
 37ליברמן )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ,55הערה .7
 38בבבלי ,חולין ו ע"ב — ז ע"א מובאת מקבילה הכוללת את המסורת הראשונה והאחרונה ברצף המסורות על רבי
בירושלמי דמאי ,ללא המעשים האחרים .כך נוצרת המשכיות בין המסורת על ר' מאיר והיתר בית–שאן למסורת על
תגובת רבי על דברי מבקריו .בצורה זו מיקד הבבלי את הביקורת המושמעת כלפי רבי לנסיבות ההיתר של מקום מסוים:
'מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור' .לעומת זאת בירושלמי דידן גם ריבוי המקורות וגם הניסוח הכללי
והסתמי של הביקורת — 'והיו הכל מליזין עליו' )ותו לא( — מתאימים לביקורת שאינה ממוקדת בנסיבות ספציפיות.
במקור זה בבבלי העוסק בהיתר ובביקורת ניכרים בבירור סימני עיבוד .אין בו שמות מוסרים ,חסרה לשון הצעה כלשהי
)כך בכל כתבי–היד( ,והכול בעברית .יתר על כן ,תיאור נסיבות דברי הביקורת' ,חברו עליו אחיו ובית אביו' ,מותאם
לתוכן הדברים — 'מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור ,אתה תנהוג בו היתר?!' .יש לשים לב לזהות השונה
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האחרונה ,והושמה בפיו תשובה בוטה וסמכותית למקטרגיו' :העטרה הזאת הניח הקב"ה לנו להתעטר
בה' .סמכותיות תשובתו של רבי באה לידי ביטוי בין השאר בכך שאין הנדון ממין הראיה :כיתות נחש
הנחושת על ידי חזקיהו הפך היתר לאיסור ,ואילו תקנותיו של רבי בעניין שביעית ומעשרות הפכו
איסור להיתר ,ולכן השימוש בראיה מעין זו מצביע על עמדה בוטחת ובלתי מתנצלת 39.יתר על כן,
השימוש בנחש הנחושת רומז שהידבקות במעשי העבר ושמרנות לשמה נגועות בעבודת אלילים.
ההקלות במצוות התלויות בארץ מוצגות כאן אפוא באמצעות מאפיינים תקיפים ואף מתריסים של
רבי יהודה הנשיא.
יחס חיובי לעמדתו של רבי ומסר חד–משמעי המצדד בה אינם עולים בקנה אחד עם השיפוט
החמור כנגד ההקלות וכנגד רצונו של ר' יהושע בן לוי להקל בהפרשת מעשרות בגינת סיסרא
של המבקרים ולאופי המתחלף של התשובה של רבי בשני התלמודים .בבבלי' :מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו
איסור ,אתה תנהוג בו היתר'; והתגובה המותאמת לניסוח זה' :מקום הניחו לי אבותי להתגדר בו' .לעומת זאת בירושלמי
נזכרת הביקורת רק באופן כללי' :והיו הכל מליזין עליו' ,אך תגובתו של רבי רחבה ונועזת' :העטרה הזאת הניח לנו
הקב"ה להתעטר בה' .מתוך בחינת הקשר הסוגיה בבבלי נראה לומר שסיפור זה על נועזותו ההלכתית של רבי והמסקנה
החיובית והמאשרת — 'מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה שאין מזיחין אותו' )רש"י' :אין מבדילין אותו משמועתו
לומר חזור בך'( — הכול מצוטט בשביל אכילתו של ר' מאיר בבית–שאן .במקום זה הבבלי אסף שלושה מקרים של
מאכלות אסורות :שחיטת כותי )ה ע"ב( ,תערובת דמאי )ו ע"א( ,ירק מבית–שאן )ו ע"ב; שלא כמו בירושלמי ,לא נאמר
בבבלי מה היו נסיבות אכילת הירק ,ולכן ניתן לפרש שמדובר באכילת טבל( .במסגרת הדיון בכל מקרה מצוטטים
מעשה או עדות על חכם שנהג היתר' :אני ראיתי את ר' יוחנן שאכל משחיטת כותי'; 'ולא חש מר לתערובת דמאי';
'ר' מאיר אכל ירק מבית שאן' .בכל פעם מועלית האפשרות שהחכם לא הקפיד באיסור משום שטעה לחשוב שהאוכל
מותר ,ובתגובה בא המשפט 'השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן ,צדיקים עצמן לא כל שכן'.
ראוL. Jacobs, ‘The Story of R. Phinehas ben Yair and His Donkey in B. Hulin 7a–b’, P.R. Davies & R.T. White :
(eds.), A Tribute to Geza Vermes: Essays on Jewish and Christian Literature and History, Sheffield 1990, pp. 195,

 .201, n. 1לאחר שלושת חלקים אלה שואלת הגמרא 'מאי בהמתן של צדיקים' ומביאה את הסיפור המוכר המעמת בין
חמורו של ר' פנחס בן יאיר שסירב לאכול שעורי טבל ,לבין הפרדות הלבנות של רבי ,המכונות 'מלאך המות' .על סיפור
זה ומקבילותיו בירושלמי ,דמאי א ,ג )כא סע"ד(; שקלים ה ,א )מח ע"ד(; בראשית רבה ס ,ח) ,מהדורת תיאודוראלבק,
עמ'  ;(650648אבות דרבי נתן ,נו"א ח )מהדורת שכטר ,עמ'  ,(38ראו :ג'ייקובס )שם(; ע' מאיר' ,הסיפור על חמורתו
של ר' פנחס בן יאיר' ,הנ"ל ,סוגיות בפואטיקה של סיפורי חז"ל ,תל–אביב תשנ"ג ,עמ'  ;5535ח' ליכט ,מסורת וחידוש:
סוגיות בספרות חז"ל ,גבעת–חביבה תשמ"ט ,עמ'  ;104100ר' ניסים' ,דמות החסיד — עימות בין ר' חנינא בן דוסא
לבין ר' פנחס בן יאיר' ,עלי שיח) 1412 ,תשמ"ב( ,עמ'  ;149אופנהיימר ,הקיסרים הסוורים )לעיל ,הערה  ,(7עמ' ,174
הערה  .20עיקר עניינו של הבבלי כאן הוא מעשי החכמים והפרשנות ההלכתית להתנהגותם ,ולכן אכילתו של ר' מאיר
את הירק היא הפרט החשוב למהלך הדיון כאן ,וברורה ההזדקקות של סוגיית הבבלי כאן לעדות על מעשהו בבית–שאן
דווקא .לפני יוצרי הסוגיה כאן עמדה מסורת שכללה את התנהגותו של ר' מאיר ,את הסתמכותו של רבי על תקדים
זה ,את סצנת הביקורת ותשובת רבי למלעיזיו ואת ההכללה הרואה בעמידה מעין זו סימן לכל תלמיד חכם האומר דבר
הלכה .השוו :מאיר )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .233232בעל הסוגיה ציטט את המקור כולו בגלל מרכיב אחד שבו — ר' מאיר
האוכל ירק בבית–שאן או שלא בקדושת שביעית או ללא עישורו .על תופעה ספרותית זו בסוגיות הבבלי ראו :ד' רוזנטל,
'עריכות קדומות במשוקעות בתלמוד הבבלי' ,מחקרי תלמוד ,א )תש"ן( ,עמ'  .171159יש לשים לב שדמותו של רבי
יהודה הנשיא מופיעה גם בחלק זה של סוגיית הבבלי וגם בסיפור החותם המעמת בין חמורו של פנחס בן יאיר לפרדותיו
של הנשיא .ייתכן שדמותו משמעותית יותר בסוגיה השלמה ,ואינה נוכחות טכנית אגב גררא בלבד.
 39מזווית שונה ניתן להציע שהצד השווה בין כיתות נחש הנחושת להיתר הערים ההלניסטיות הוא הרצון להבחין בין
אמצעי למטרה ולהתנות ריטואלים וחובות דתיות ביכולתם להשיג תוצאה רצויה )במיוחד שהיתר הערים אינו עומד
בפני עצמו אלא הוא חלק מתהליך כללי של טיפוח החיים העירוניים באזור ,ראו להלן( .אם כן טענתו של רבי היא
שכשם שנחש הנחושת היה יפה לשעתו אולם אחר כך הפך לסמל של עבודה זרה ,כך הכללת הערים הנדונות )וסביבתן(
בתחומי הארץ החייבים במצוות קרקע כבר אינה ראויה ויש לבטלה מחמת מציאות משתנה .בצורה זו מובלעת כאן
בטקסט מודעות לכך ששינוי בנוהג הדתי הוא בבואה לנסיבות משתנות )הערת חברי שלמה פוקס(.
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)'אשתווי לחברך'( .כך נוצרת חוסר התאמה בין המעטפת ,המביעה ביקורת על ההקלות ,לבין התווך,
שההיתרים מוצגים בו באור חיובי ובוטח .עמדה סמכותית של רבי ,שהתיר אזורים והקל בדיני שביעית,
מונגדת לא רק לשני המעשים העוטפים ,אלא אף לשלושת המעשים האחרים המובאים בסוגיה .בכל
עובדי דאמוראי שבסוגיה חכם פלוני שאל את חברו או את רבו על הדין להיתר או איסור של הפֵּרות
במקרה הנדון' :א"ר מנא ] [...שאלית לרבי יצחק בר אלעזר'' ,שאל גמליאל זוגה לר' בא בר ]זבדא['' ,ר'
יצחק בר טבליי שאל לר' יוחנן' .בין שהתשובה לאיסור ובין שהיא להיתר ,השאלה והשיחה מוצגות
כאמצעי להשגתה .זאת לעומת הניסוח המוחלט 'רבי התיר' ,החוזר שבע פעמים בסוגיה ,שש מהן
ביחידה  .IIאין כאן דיאלוג ומשא ומתן ,והדרך אל תוצאות נורמטיוויות היא דרך התקנה ,פעולה
מתוקף סמכות 40.נראה שאין כאן קיבוץ מקרי של מקורות המציגים גישות שונות לדמותו של רבי
ודעות שונות בעניין היתריו ההלכתיים .אין כאן אוסף של מסורות התומכות בשיקול ההלכתי להתיר
ערים שונות ולהקל הקלות אחרות ושל מסורות מתנגדות לשיקול זה; ואין אלו דעות שונות על
העדפת שקלא וטריא על פני תקנה והיתר או להפך .אדרבה ,עריכת הסוגיה נעשתה בכוונת מכוון כדי
לנקוט עמדה בעניין זה כנגד סמכותיותו של רבי .החריגה הצורנית המדגישה את המסורות על היתריו
של רבי באמצע היחידה העוסקת בבית–שאן ,ממקדת את תשומת הלב ברצף זה ומאירה אותו כמוקד
הסוגיה .רצף זה נפתח ומסתיים בביקורת על המתירים ,ואף שהיתריו של רבי נוכחים וקיימים ,ההקשר
שבו הם מצויים מתווכח עמם .ביקורת זו על רבי מצטרפת לאקורד הסיום של הסוגיה' :נצטרפה דעתו
שלר' יוחנן עם ר' אלעזר ביר']בי[ שמעון ורבו על ר'' — וכאן הוכרע נגד דעתו המתירה והמִקלה41.
לסיכום ,הסוגיה הערוכה בכללותה מבקרת את היתריו רבי ,אך זוהי ביקורת על עמדה תקיפה
וסמכותית שאין להתעלם מקיומה ,כלומר היתריו של רבי נוהגים ונשארים אקטואליים ,לכל הפחות
 40בפעם היחידה שבה השתתף רבי בדיון הוא התעמת עם 'מליזין' לאחר מעשה ,ונימוקו אינו הלכתי ואינו לגופו של
העניין אלא טענה מערכתית כללית.
 41יש שתי דרכים להבין את עמדתו ההלכתית של ר' יוחנן בסיפור ,וכתוצאה מכך את אקורד הסיום של הסוגיה .פרנקל
וליברמן ,בעקבות מפרשים קודמים ,סברו כי הוראתו של ר' יוחנן כר' אלעזר בר' שמעון 'אחר מעמדו' היא מִקלה,
ולכן הנימוק 'קל הקילו בשביעית שהיא מדבריהם' נסב על דעה זו )'אחר מקומו' — על פי המקום ]המשוער[ שבו גדל
הפרי; 'אחר מעמדו' על פי המקום שבו הפרי עומד/נמצא עתה( .ראו :ז' פרנקל ,תלמוד ירושלמי זרעים :כאשר נדפס
בויניציאה בבית דניאל בומבירג :עם הספר אהבת ציון ,ב :דמאי ,ברסלאו תרל"ה ,דף י ע"ב; ליברמן )לעיל ,הערה ,(10
עמ'  .5655תמך לפירוש זה יש בסוגיית הירושלמי בשביעית ח ,ד )לח ע"א( ,המתרצת קושיה על ר' יוחנן באותו שיקול
של 'קל הקילו בשביעית שהיא מדבריהם' .לעומת זאת בעל פירוש 'פני משה' )ובעקבותיו א"מ לונץ ]מהדיר[ ,ירושלמי
זרעים — מסכת דמאי ,ירושלים תרע"א ,דף יא רע"ב( ראה את ר' יוחנן כמחמיר ,ולכן הנימוק 'קל הקילו' בא להעמיד
את ההקלה על טענת שביעית מדרבנן ולדחות אותה' :ואליבא דנפשיה לא סבירא ליה הכי ולפיכך הכריע ]ר' יוחנן[ כר'
אלעזר בר' שמעון' )'פני משה'( .נראה כי כמה שיקולים מסייעים לפירוש זה) :א( המעשה ממוקם בטבריה — גם על פי
הנפשות הפועלות וגם משום שבירושלמי כאן המעשה שלפניו התרחש בעיר זו .לכן 'מעמדו' של סל הקפלוֹט חייב אותו
במעשרות ,ורק 'מקומו' יכול לפטור אותו מחיוב זה .בהקשר זה רבי )'אחר מקומו'( היה המקל ,ור' אלעזר בר' שמעון
)'אחר מעמדו'( היה המחמיר ,ובעקבותיו ר' יוחנן .לכן קשה להעמיד את ר' יוחנן כמקל דווקא) .ב( לא סביר לעמת את
רבי ולהעמידו כנגד שיטה של 'קל הקילו בשביעית שהיא מדבריהם' .הרי שביעית בזמן הזה שהיא מדרבנן היא שיטה
המיוחסת לו עצמו ,בירושלמי ובמקומות אחרים בספרות) .ג( משפט סיום הסוגיה' ,נצטרפה דעתו של ר' יוחנן עם
ר' אלעזר בר' שמעון ורבו של רבי' ,מתאים מאין כמוהו לחתום דיון שבמרכזו עימות עם דעותיו ומעשיו המִקלים של
רבי סביב שביעית ומעשרות ,תחומן וחלותן .מגמת העריכה היא להעמיד את דמותו של רבי וסמכותו ולבקר סמכות זו
בהקלות סביב עניין מצוות התלויות בארץ.
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בתודעת בעלי הסוגיה .הגרעין הספרותי העוסק בהיתריו של רבי חריג בצורתו ,בלשונו ובתכניו
)ברייתות בעברית ,רטוריקה סמכותית ,היעדר שאלה ודיון( .בסיום הסוגיה נאמרים דברים סותרים:
מצד אחד הודגשו מעמדו ואישיותו הסמכותיים של רבי' :ר' וחבריו 42הלכה כר''; ומצד אחר נאמר
שדעתו מתבטלת במיעוטה — 'נצטרפה דעתו שלר' יוחנן עם ר' אלעזר ביר' שמעון ,ורבו על ר'' .שתי
קביעות סותרות אלו והמתח שביניהן הם עיקר עניינה של הסוגיה.
יש להיזהר ולהקפיד באפיון העריכה ובהבנת דרך הביקורת על מגמות ההיתר .באמצע התבנית
הרצופה ,ביחידה העוסקת בבית–שאן ,ניכרת חריגה בכמות המקורות ,במיקוד הגאוגרפי ובאופי
התוכן .חריגה זו מגמתה להעמיד את רבי והיתריו באור ביקורתי ,והיא נקשרת אל הסיום הביקורתי
 42רבי וחבריו הלכה כרבי .עדות הנוסח חד–משמעית .כך גם בירושלמי ,תרומות ג ,א )מב ע"א( .זאת למרות המשך
הדברים — 'נצטרפה דעתו שלר' יוחנן עם ר' אלעזר ביר' שמעון ורבו על רבי' — שעולה מהם בבירור שבמחלוקת רבי
וחבריו אין הלכה כרבי .ר' שלמה סיריליאו )רש"ס( הגיה ל'חברו' כדי ליצור הרמוניה בין שני חלקי הסוגיה.
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של הסוגיה ,המעמיד את דעת רבי בעמדת מיעוט )אמנם לא בעניין ההיתרים הגאוגרפיים ,אבל בעניין
משיק של קביעת חיוב הפרי על פי מקומו או מעמדו( .ברם חלק מן המקורות המצוטטים הם לקוניים
וענייניים ,ותשובת רבי למלעיזיו מציגה אותו באור חיובי .דווקא חריגים אלו מצוטטים כברייתות,
שהן לכאורה מקורות קדומים.
לאור הבחינה הספרותית יש להפריד בין מגמת העריכה של הסוגיה ,המסתייגת מפעילותו
ההלכתית של רבי ,לבין חלק מן המקורות המצוטטים ,שאינם עולים בקנה אחד עם הסתייגות זו.
דבריהם של האמוראים המאוחרים המובאים בדיון 43מלמדים שהסוגיה בכללותה באה לעולם בסוף
ימיהם של אמוראי ארץ–ישראל ,לאחר אמצע המאה הרביעית .הבחנה כרונולוגית זו ,הנסמכת על
הריבוד הספרותי שבסוגיה ,מאפשרת לתארך את הביקורת על רבי לתקופה מאוחרת.

תוספתא ,אהלות יח ,יג יח

44

הברייתות בתוספתא כאן נסבות על משנה ,אהלות יח ,ט ,אך מסודרות באופן מעורר תהייה .המשנה
עוסקת ,בשלוש פסקאות קצרות ,בארבעה מקומות :קיסריה 45,קיסריה פיליפיי )פניאס( 46,עכו47
ו'קיני' 48.בעקבותיה התוספתא מעירה על הגדרת תחומם של שלושת היישובים הראשונים )יגיד:
'ואיזהו מזרח קיסרי ] [...איזהו מערב קיסריון ] [...ההולך מעכו לכזיב'( ,ומוסיפה מקור העוסק בתחומה
של אשקלון )טו' :בראשונה היו אומרים'( .מקור אחרון זה מסתיים במניין שטיהר את תחומי העיר
אשקלון .לאחר מכן באים מעשים העוסקים בטיהורן או היתרן של שתי ערים ,קיסריה ואשקלון .אלא
שהיתרי קיסריה )טזיז( באים לפני היתרי אשקלון )יח( ,ועל כן המקורות העוסקים בקיסריה תחובים
ומפרידים בין שני המקורות שעניינם אשקלון וטהרתה .האם יש לדבר משמעות ,או שמא יד המקרה
קיבצה ומיקמה את המקורות השונים? אם אכן יש לדבר משמעות ,תתפרש העריכה כמזמינה השוואה
והנגדה של המעשים .מכל מקום סידורם של מעשי ההיתר זה לצד זה מזמין בחינה.
סדרת האנקדוטות הקצרות העוסקת במעמד ההלכתי של קיסריה ותוצרתה )הלכות טזיז( ,פתוחה
לפרשנויות שונות .אציע את הפירוש הרווח באשר לנפשות הפועלות ולהשתלשלות העניינים 49.יש
43
44
45
46
47
48

49

ר' יצחק בן אלעזר ,ר' יוסי ובמיוחד ר' יונה ,כולם בני הדור הרביעי; ר' מנא ,ר' אבא בר כהן ור' אבמרי הם בני הדור
החמישי .על שמות המוסרים של רשימות הפֵּרות האסורים ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית )לעיל ,הערה  ,(7עמ' ,110109
הערות ) 113בית–שאן() 114 ,פניאס וקיסריה(.
מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .617נוסח התוספתא כאן והמשנה שעליה היא נסבה ,יחד עם הערות נוסח וציון מקבילות ,ראו
בנספח למאמר.
ראו לעיל ,הערה .24
ראו לעיל ,הערה .30
על עכו כארץ–ישראל או כחוצה לארץ ראו להלן ,הערות .7270
זיהוי יישוב זה אינו ודאי' .מדרום לארץ ישראל ,כנראה על חוף ים סוף' )ח' אלבק ,סדר טהרות ,ירושלים תשי"ט,
עמ'  ,(187אולי בסביבות עסיא/עציון גבר )ש' קליין ,ספר היישוב ,2ירושלים תשל"ח ,עמ'  ;143הנ"ל' ,אסיא ]עסיא[',
אמת ליעקב :ספר יובל למלאות שבעים שנה למורנו ורבנו יעקב פריימאנן ,ברלין תרצ"ז ,עמ'  .(116היו שהגיהו 'גניא
)דאשקלון(' ללא עדות מסייעת ,והיו שהגיהו 'קיסרי' )ביכלר ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  (183ללא ביסוס טקסטואלי .ראו:
לוין ,קיסריה )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  ,195הערה .78
ר' שמשון משאנץ ,פירוש לסדר טהרות )אהלות יח ,ט( ,בדפוס וילנה יח ע"ב ,ד"ה 'עוד תניא בתוספתא'; ש' ליברמן,
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ברצף זה ארבעה חלקים) :א( עדות של צמד דמויות מיישובי שפלת יהודה 'על קסרי שהחזיקו בה
מעולם' 50,כלומר העיר נמצאת בתוך התחום שהחזיקו בו עולי בבל ,והיא חייבת במצוות התלויות
הארץ) .ב( פטור לא רשמי ולא לגיטימי לעיר ,המתואר באופן לקוני במשפט 'והתירוה שלא במנין'51.
)ג( דברי ר' חנין המתארים התנהגות פסולה הקשורה להיתר המתואר בשלב הקודם — אפשר
שהתנהגות זו של הציבור באה בעקבות ההיתר שלא במניין ,ולחלופין אפשר שהתנהגות זו של
הציבור היא ההיתר הפסול עצמו .יהודי קיסריה ניצלו את היעדרם של הנכרים ובזזו את פֵּרותיהם מן
השוק .הנכרים הניחו שהיהודים לא ייגעו בפרות השביעית ,ואילו היהודים לא נמנעו מכך .התנהגות
תוספת ראשונים ,ג ,ירושלים תרצ"ט ,עמ'  ;160159ספראי ,מצוות שביעית )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;449ספראי ,לשאלת
)לעיל ,הערה  ,(7עמ' ריטרכא; חבס )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;461459י' פטריך' ,רחוב החומה ,הסטיו המזרחי ,מקום
הטטרפילון והמעמד ההלכתי של קיסריה' ,קתדרה) 122 ,תשס"ז( ,עמ' .2520
 50שתי דמויות אלה — יהודה בן יעקב מבית–גוברין ויעקב בן יצחק מבית–גופנין — אינן מוכרות ,והשמות נראים
טיפולוגיים ומלאכותיים .יתר על כן ,היישובים המוזכרים אינם כלל מאזור השרון אלא מיהודה.
 51פירשתי בעקבות הר"ש משאנץ' :שהחזיקו בה מעולם ,שהייתה של ארץ ישראל וחייבת במעשר ובשביעית .והתירוה
שלא במנין ,מעצמן התחילו לנהוג בה היתר' )ר"ש משאנץ ]לעיל ,הערה  .([49וכך פירשו גם ליברמן ,ש' ספראי
וז' ספראי ,ראו לעיל ,הערה  .49השוו את פירוש ר' דוד פארדו' ,חסדי דוד' ,שתיאר השתלשלות הפוכה שבה שני
החכמים הדרומיים העידו שאין כל ספק במעמדה של קיסריה ,ושאין היא מארץ–ישראל כלל' ,ולא חשו למנהגם שהיו
מחזיקים אותה בחזקת א"י והתירוה בלא מנין דדינא הכי ] [...דהו"ל ]דהוה להו[ מנהג בטעות ואפי']לו[ התרה אינו
צריך' )מהדורת ליברמן ,ירושלים תש"ל ,א ,עמ' שיב( .בצורה זו ההתרה שלא במניין הופכת ליישום מעשי של עדות
החכמים.
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היהודים מוצגת כדומה לאכילת חזיר) 52.ד( החלטה רשמית על מעמד העיר )'נמנו עליה עשרים
וארבעה זקנים והתירוה'( המאשרת את המצב ההלכתי שנוצר53.
מסדרת מעשים זו עולה הרושם של אנדרלמוסיה נורמטיווית ושל הנהגה הנגררת אחר האירועים.
העדות ההתחלתית ,הכוללת את קיסריה בתחומי ארץ–ישראל ,לא הצליחה להשפיע על ההתרחשויות,
והן הידרדרו לכדי ביזיון כללי אשר גם הנכרים שבעיר
היו עדים לו ומעורבים בו .אמירה המושמת בפי הנכרים
מגלה רגישות גם לפן ההנהגתי של האירוע .התנהגות
היהודים משקפת את עמדת חכמים ויכולת הנהגתם:
'בואו נלך אצל חכמים שמא התירו להן חזירים' .בעל
המסורת גילה כאן את חרדתו מהיעדר הנהגה ואת
חששו מתוצאות קשות שיחרגו מעבר לגבולותיה של
הקהילה היהודית .אינני רואה כאן עדות לעמדת הנכרים
בעיר בנסיבות מסוימות ,ואף לא הוכחה להנהגתם או
להשפעתם של חכמים על הקהל .בעל המסורת ביטא
כאן חשש וביקורת באמצעות ייחוס העמדה השלילית לגורמים חיצוניים — הנכרים ,וכך הועצם
באופן דרמטי מחיר היעדר ההנהגה.
54
מעשה התרת אשקלון )הלכה יח( שונה בתכלית .כאן מתוארים אירועים מסודרים ומכוונים
שבהם דמויות ההנהגה יוזמות שינוי סטטוס של העיר ונוקטות מגוון פעולות הלכתיות לשם השגת
המטרה — שמיעת עדות ,התייעצות הלכתית ועמידה למניין .השלבים השונים והפעולות ההלכתיות
משובצים במבנה ספרותי — סדרת דיאלוגים בין חכמים .בהתחלה שלושת החכמים משוחחים כאחד
 52כל המפרשים ראו בהיתר הפֵּרות בשוק פועל יוצא של דין פרות שביעית לאחר זמן הביעור .אם הפרות אכן עמדו
בקדושת שביעית ,ישראל שהקפידו בכך לא שלחו יד בפרות אלו לאחר זמן הביעור .לאחר זמן הביעור הפרות אסורים —
באופן מוחלט או באופן חלקי וזמני — עד ביעורם )המקורות התלמודיים ,ובעקבותיהם פרשנות הראשונים ,חלוקים
בשאלה אם הביעור הוא השמדת הפרות ,כילוי מוחלט שלהם' :חייב לכלות מה שיש לו אצלו ממנו ] [...או ישרפם או
יזרקם לים וזה הוא הביעור' ]רמב"ם בפירושו למשנה ,שביעית ט ,ב[; או שמא לאחר הפקרתם לכול ,ניתן לשוב לזכות
בהם ולאכלם .ראו על כך :פליקס ]לעיל ,הערה  ,[10עמ'  .(279277 ,236235הנכרים במעשה זה היו ערים לדקדוקי
ההבחנה של זמן הביעור ומשמעותו ההלכתית ,ולכן השאירו את פרותיהם ללא השגחה .כנגד זאת אם אין דיני שביעית
חלים ,אין מניעה לאכול את הפרות .כמובן ההיתר מצד דין שביעית אינו היתר מפאת דין גזל .הבעיה בהסבר זה היא
הראליות של התיאור ,ולא רק בגלל היכרותם של נכרים את דקויות דיני השביעית .הרי זמן הביעור אינו אחיד לכל
סוגי הפרות ומיני הגידולים .כל מין מתבער מן הזמן שהוא כלה מן השדה )'שיהיו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה
אחרון שבה' ]משנה ,שביעית ו ,ג[; 'כתיב "מן השדה תאכלו את תבואתה" ]ויקרא כה ,יב[ ,כל זמן שאת אוכל מן השדה
את אוכל מן הבית ,כלה מן השדה כלה מן הבית' ]ירושלמי ,שביעית ו ,ג )לח ע"ג([; וראו גם :ליברמן ]לעיל ,הערה ,[22
שביעית ,עמ'  .(575574לכן לא סביר שכל סוגי התוצרת באותו 'שוק מלא פירות' שהניחו הנכרים בקיסריה ,היו לאחר
זמן הביעור הספציפי לכל אחד ואחד .גם השארת כמות גדולה של סחורה ללא השגחה ,אינה נראית מציאותית .אפשר
שמעשה זה לא ביקש לדון בפרטי דיני פרות שביעית ,קדושתם וזמן ביעורם ,אלא השתמש באופן כללי במושג קדושת
פרות כדי לעצב נסיבות שבהן הקפדה על שביעית תאסור את הפרות ,והיתר דין שביעית יאפשר שימוש בהם .כך גם
חוסר הריאליות של שוק רווי סחורה אך נטוש ,לא הפריע לעיצוב שהוא סמלי בעיקרו.
 53על מניין שנים למחזור השמיטה כמו בטקסט זה ראו :ספראי ,היתר )לעיל ,הערה  ,(7עמ' ריט ,הערה .12
 54על אשקלון ראו :ג' פוקס ,עיר רבת ימים :אשקלון בתקופה ההלניסטית והרומית ,ירושלים תשס"א; צפריר ,די סגני וגרין
)לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ;7068אליצור )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .141138
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עם פנחס בן יאיר ,ובסוף משוחחים רבי ור' ישמעאל בר' יוסי זה עם זה .צורה זו מסייעת ליצור
רושם מסודר ,כך שנראה כי ההיתרים ניתנו באופן יזום ושקול .גם טיפולו של רבי בהתנגדותו של
ר' ישמעאל בר' יוסי מצביע על תבונה פוליטית :מחד גיסא ניתנה הזדמנות להביע דעה חולקת,
ומאידך גיסא דעה זו הוצגה כשמרנית ללא הצדקה וללא טעם .נדמה שהתוספתא ביקשה ליצור ניגוד
ולהראות את יתרון הגישה המאתרת בעיה ויוזמת פתרון בצורה מודעת ונועזת ,על עמדה הססנית
ונגררת שבאה לידי ביטוי במעשה שעיצב את היתר קיסריה.
פרשנות זו מסתייעת בהשוואת מעשה ההתרה של העיר אשקלון כאן בתוספתא למקבילתו
בירושלמי55.
תוספתא ,אהלות יח ,יח )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' (617

מעשה בר' ור' ישמעאל בר' יוסי ור' אליעזר הקפר
ששבתו בחנות של פזי בלוד ,והיה ר' פינחס בן יאיר
יושב לפניהם,
אמרו לו אשקלון מה אתם בה,
אמ' להן מוכרין חטין בבסילקאות שלהן וטובלין ואוכלין
את פסחיהן לערב,
אמרו לו מהו שנהא בה מארץ העמים,
אמ' להן כשישהא ארבעים יום,
אמרו לו אם כן בואו ונמנה עליה לפוטרה מן המעשרות,
ולא נמנה עמהן ר' ישמעאל בר' יוסי,
כשיצא אמ' ר' ברבי מפני מה לא נמניתה עמנו,
אמ' לו על טמאה שטימאתי טיהרתי ולא מעשרות
מתיירא אני מבית דין הגדול שמא יריצו את ראשו.

ירושלמי ,שביעית ו ,א )לו ע"ג(
ר' סימון בשם ר' חילפיי,
רבי רבי ישמעאל ביר' יוסי ובן הקפר נמנו על אויר
אשקלון וטיהרוהו ,מפי ר' פינחס בן יאיר

שאמר יורדין היינו לסידקי של אשקלון ולוקחין חטין
ועולין לעירינו וטובלין ואוכלין בתרומתינו,

למחר נמנו עליה לפוטרה מן המעשרות,
משך רבי ישמעאל ביר' יוסי את ידיו שהיה מסתמך על
בן הקפר,
אמ' לו בני למה לא אמרת לי מפני מה משכת את ידיך
ממני — הייתי או']מר[ לך אתמול אני הוא שטימאתי אני
הוא שטיהרתי ועכשיו אני או' שמא נתכבשה מדבר תורה
והיאך אני פוטרה מדבר תורה.

המכנה המשותף לשתי המסורות — הדמויות הפועלות ,תפקידו של ר' פנחס בן יאיר ,שני השלבים
בהיתר העיר )היתר מטומאת ארץ העמים ואחר כך פטור מן המעשרות( 56והסתייגותו של ר' ישמעאל
בר' יוסי — מעיד בבירור על מקור משותף העומד ביסודן .אף שהן נובעות ממקור אחד ,כל מסורת
 55הטקסטים כאן מועתקים ללא סימני ההדרה ,השלמות והגהות .לאפראט מלא ראו בנספח.
' 56והפי']רוש[ הוא הואיל ונתברר שאין באשקלון משום טומאת ארץ העמים אין לפוטרה מעשרות בלי מניין ,ולפיכך נמנו
עליה לפוטרה' )ליברמן ]לעיל ,הערה  ,[49עמ' .(160
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שמרה על פרט סיפורי החסר בזולתה .פרטים אלה הם בעלי אופי קמאי ,ולא סביר שנוצרו במהלך
המסירה .שני הפרטים הם :השביתה בחנותו של פזי )או בן פזי( בלוד ,פרט הקיים בתוספתא וחסר
בירושלמי; וכנגדו התיאור הסבוך של התנגדותו של ר' ישמעאל בר' יוסי ,פרט הקיים רק במסורת
שבירושלמי — 'משך רבי ישמעאל ביר' יוסי את ידיו שהיה מסתמך על בן הקפר ,אמ' לו בני למה
לא אמרת לי מפני מה משכת את ידיך ממני ,הייתי או' לך' וכו' .אם כן לפנינו שני עיבודים שונים
של גרעין ספרותי משותף ,וכל עיבוד בחר לשמור פרטים מסוימים ,להשמיט אחרים ואף להוסיף
פרטים .חילופים אחרים ,כגון 'בסילקאות' לעומת 'סידקי'; 57אכילת 'פסחים' לעומת אכילת
תרומה; 58השאלה הנוספת על ארץ העמים ושהייה בת ארבעים יום; חילופי הדברים שבין רבי לר'
ישמעאל בר' יוסי — כל אלה נוחים להיווצר מתוך עיבוד במהלך המסירה והם לאו דווקא פרטים
בגרעין ספרותי ראשוני .יתר על כן ,קשה להכריע אם פרטים אלה נוצרו בעיבוד מקביל או שמסורת
אחת מקורית מן האחרת.
כאמור מגמה בולטת בעיצוב המסורת בתוספתא היא הכנסת הדברים למסגרת דיאלוג בין הדמויות
השונות .במסורת בירושלמי אין דיאלוג ,אלא תיאור שני ההיתרים והדברים המורכבים שאמר
ר' ישמעאל בר' יוסי לבן הקפר — שאילו היה שואל אותו כך וכך ,היה עונה לו כך וכך .אין זה
אומר שהמסורת שבירושלמי בהכרח מקורית יותר ,אלא שהעיבוד בתוספתא מתאים להקשרו,
ובהקשר זה סדר הדברים באשקלון ,שהוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה ,בא לעומת
אירועי קיסריה ,המתוארים לפני כן באי סדר ובחוסר הכוונה .החסר במעשה ההיתר הראשון קיים
בשני.
מסגרת הדיאלוגים מאפשרת להבליט את מעמדו של רבי כמנהיג הקבוצה שזה עתה פטרה את
אשקלון מן המעשרות .במסורת הירושלמי חוץ מציון נוכחותו של רבי ,אין לדמותו כל תפקיד.
לעומת זאת על פי התוספתא רבי פתח את המעשה ,ובסוף הדברים הוא ייצג את החלטת הרוב
בפנותו אל ר' ישמעאל ברבי יוסי .הבולטוּת והסמכותיות של רבי מצטרפות להחוורת דמותו של
החכם המתנגד על ידי הניסוח הסתמי והשמרני של נימוק התנהגותו' :מתיירא אני מבית דין הגדול
שמא יריצו את ראשי' .בירושלמי קיימת הטעמה עניינית' :שמא נתכבשה מדבר תורה' .על פי
הירושלמי הספק הוא שמא האזור 'נכבש' בידי עולי בבל ,וכתוצאה מכך נתחייב בדיני ארץ–ישראל;
ואילו בתוספתא הפחד מפני דעתו של 'בית דין הגדול' — גוף מרכזי או מטפורה שמימית — הוא
שהרתיע את החכם מלהצטרף לחבריו ,כלומר אין מדובר בעמדה הלכתית מוגדרת אלא ברתיעה
מפני עמידה מול סמכות גבוהה .הצגה זו של העמדה החולקת מדגישה את יתרונות הגישה היוזמת
 57אם מדובר בדוכן בשוק ארעי ופתוח ,המדובר בטומאת נכרים; ולעומת זאת בשוק מקורה — בסילקי ,פורום — הטומאה
היא טומאת אוהל .ראו בפירושו של ליברמן :ירושלמי נזיקין ,מהדורת א"ש רוזנטל ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' ;160
וכן :פליקס )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  ;50י' מנירב ,פרקמטיא :מערכת השיווק בחבה היהודית בארץ ישראל בתקופת
המשנה והתלמוד ,רמת–גן תשס"ט ,עמ' B.-Z. Rosenfeld & J. Menirav, Markets and Marketing in Roman ;103100
Palestine, Leiden & Boston 2005, pp. 45–50

 58על משמעות 'אכילת פסחים' לאחר החורבן ראו :ספראי ,מצוות שביעית )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ;447הנ"ל' ,הערות
היסטוריות למשנת ערבי פסחים' ,הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(1ב ,עמ'  ;613י' תבורי ,פסח דורות :פרקים בתולדות ליל הסדר,
תל–אביב  ,1996עמ' .102100
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והפעילה לעומת דעה שאינה טורחת להסביר עצמה מבחינה עניינית ,ושנשארת בגדר 'יראת הוראה'
בלבד59.
נראה שהתוספתא ביקשה כאן לא רק לאסוף חומר משלים להלכה המקבילה במשנה 60,אלא להזמין
את הלומד להשוות שתי דרכי התמודדות עם בעיית הערים הנכריות שבתוך גבולות ארץ–ישראל.
הבאתן של המסורות השונות העוסקות באשקלון ובקיסריה שלא ברצף ממקדת את העיון בהשוואת
מעשי ההתרה של שתי ערים אלו .גם בצורתם וגם בתוכנם קיים שוני בולט בין המעשים ,וכך ההנגדה
מכוונת .בקיטוע הספרותי של המקורות הנוגעים בקיסריה משתקף היעדר קו מוביל במעשי ההתרה
השונים; ואילו המבנה האחיד של הטקסט העוסק באשקלון מתאים ליזמה ההנהגתית המנתבת את
טיהור העיר והיתרהּ .ברורה כאן התמיכה הכללית בתהליך ההיתר של 'עיירות המובלעות בארץ
ישראל ] [...אף על פי שפטורות מן המעשר ומן השביעית אין בהן משום ארץ העמים' 61.ויש לשים
לב למקום שניתן לרבי כמייצג תהליך זה.

הקשר היסטורי
קדמותן הספרותית–הכרונולוגית של המסורות העוסקות בהיתרים הגאוגרפיים של רבי היא יחסית
בלבד .חומר זה עמד מגובש ומעוצב לפני עורכי הסוגיה בירושלמי דמאי ,ואף מימרות אמוראיות
הכירו אותו ונסבו עליו .לַמעשה בתוספתא יש גבול כרונולוגי עליון ) (terminus ad quemשל
זמן עריכת החיבור ,במאה השלישית .אולם מסגרת כרונולוגית זו כשלעצמה אינה יכולה להוכיח
שהדברים התגבשו בדורו של רבי יהודה הנשיא או סמוך לאחריו ,ואינה יכולה לאשר שמשתקף בהם
מידע היסטורי על ראשית המאה השלישית .דרושות ראיות חוץ–תלמודיות שיקנו סבירות לטענה
שהמסורות הנדונות כאן אכן כוללות רשמים מזמנו ומפועלו של רבי .יש בידינו ראיות כאלה מתקופת
השושלת הסוורית ) 235193לסה"נ( — ביחסם של הקיסרים הסוורים לפרובינקיות ,בתהליך העיור
בזמנם ובקשר שלהם עם יהודי ארץ–ישראל.
 59אפשר שהכללתו של ר' פנחס בן יאיר כחוליה בולטת בהתרת אשקלון ועיצוב דמותו ככפופה לקבוצת החכמים )'יושב
לפניהם'( ,נועדו לצרף את שמו למהלך ההלכתי .זאת לעומת תפקידו האופוזיציוני לרבי בהתרת השמיטה )ירושלמי,
דמאי א ,ג ]כא ע"ד — כב ע"א[; שם ,תענית ג ,א ]סו רע"ג[( .ראו :באומגרטן ,רבי ומתנגדיו )לעיל ,הערה  ,(1עמ' ;170
ראו גם :מאיר )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .149145אם כך הוא ,בלשון המעשה בירושלמי קיימת מגמה התומכת ברבי
ומתפלמסת עם מתנגדיו .אך העמדה המובלעת בירושלמי זכתה לעיצוב ולאמירה מפורשת בלשון המעשה שבתוספתא.
דמותו של פנחס בן יאיר מתפקדת גם כדי להביע תמיכה וגם כדי למתוח ביקורת על רבי ועל מעשיו ,הכול לפי עמדתו
ומגמתו של בעל המסורת .יש בכך כדי להזהיר מהסקת מסקנות ביוגרפיות המציבות את פנחס בן יאיר באופוזיציה
לנשיא ,לנהגיו ולמדיניותו.
 60יש מן ההלכות בתוספתא כאן שנסבות בבירור על המקור במשנה — 'איזהו מזרח קיסרי ] [...איזהו מערב קיסריון' — יש
שמנוסחות באופן עצמאי אך עדיין עוסקות בתיחום האזור הטמא משום ארץ העמים ,ויש העוסקות במעשי התרה
ושינויי סטטוס .אין אני נכנס לשאלת הקדמות הספרותית של החומר בתוספתא לעומת המשניות המקבילות .ראו:
ש' פרידמן ,תוספתא עתיקתא :מסכת פסח ראשון ,רמת–גן תשס"ג ,עמ' J. Hauptman, Rereading the Mishnah, ;4615
Tübingen 2005, pp. 1–29; A. Walfish, ‘Approaching the Text and Approaching God: The Redaction of Mishnah
* ;and Tosefta Berakhot’, Jewish Studies, 43 (2005–2006), pp. 21*–33א' וולפיש' ,העריכה היוצרת וכוח היצר:
עיון בעריכת מסכת קידושין במשנה בתוספתא ובבבלי'Jewish Studies: an Internet Journal, 7 (2008), pp. 1–47 ,

 61תוספתא ,אהלות יח ,ד )מהדורת צוקרמנדל ,עמ' .(616
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˘Æ‡ÓÂ¯· ÒÂ¯ÂÂÒ ¯Ú
עיסוקו של רבי יהודה הנשיא במעמדן ההלכתי של ערים בארץ–ישראל מקביל בזמן ל)המשך(
≤∞≥ ˙˘· Ì˜Â‰
תהליך העיור בפרובינקיה סוריה–פלשתינה בתקופה הסוורית .במהלך שנות שלטונם של סֶפטימיוּס
„Â·ÎÏ ¢‰ÒÏ
 ÒÂÈÓÈËÙÒ ˙ÂÂÁˆÈסוורוּסַ ,קַרַקל ָה ו ֶאלַג ַבַּלוּס )בשנים  222193לסה"נ( ניתן מעמד עירוני מוכר ל– civitatesשונות
Á¯ÊÓ· ÒÂ¯ÂÂÒ
בתחום ארץ–ישראל :סבסטי )לוקיה ספטימיה( ,לוד )דיוספוליס( ,בית–גוברין )אלותרופוליס( ,אמאוס
)ניקופוליס–אנטונינופוליס( ואנטיפטרס .מעמד זה התבטא 'בהקמת מוסדות ניהול ,חינוך ,תרבות
ושיפוט ,וגם בנייני ציבור לרווחת התושבית ,ובעיקר זכויות אזרחיות שונות' .נוסף על כך הוגדר
תחום השיפוט של העיר ,שהקיף 'שטח חקלאי שהיה חלק אינטגרלי של היחידה המדינית ,ואדמותיו
היו שייכות ברובן לאזרחי העיר וחלקות מסוימות היו רכוש הקהילה כולה' 62.בסופו של תהליך העיור
במזרח האימפריה ,לקראת סוף המאה השלישית ,בימיו של ִדיוֹקל ֶטיאנוּס ,נחלק כל שטח ארץ–ישראל
בין תחומי השיפוט של הערים השונות63.
 62מ' עמית ,תולדות הקיסרות הרומית ,ירושלים תשס"ב ,עמ'  ,652הערה  ,42עמ'  .600ראו גם את תיאור תכונות הפוליס
הרומיתZ. Safrai, The Economy of Roman Palestine, London & New York 1994, pp. 30–32 :
 63על העיור בארץ–ישראל בתקופה הסוורית ראו :ב' איזק' ,המינהל הרומי והעיור' ,קתדרה) 48 ,תמוז תשמ"ח( ,עמ' ;16
א' אופנהיימר' ,עיור ותחומי ערים בארץ ישראל הרומית' ,הנ"ל ,י' גפני וד' שוורץ )עורכים( ,היהודים בעולם ההלניסטי
והרומי :מחקרים לזכרו של מנחם שטרן ,ירושלים תשנ"ו ,עמ'  ;220213ד' גולן ,הקיסרים הסוורים ,ירושלים תש"ע,
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נוח להסביר את הקשר בין מגמות מנהליות שלטוניות לעסקי הציבור של הנשיא היהודי על
רקע ידיעות שונות ומגוונות באופיין על יחס הקיסרים הסוורים ליהודים' .היה בכולם צד שווה
אחד — ביחסם ליהודים .כולם היטיבו עם היהודים בכלל ועם היישוב היהודי בארץ בפרט.
ספטימיוס לא אהד כנראה את היהדות ,אולם היטיב עם היהודים; ובעקבותיו הלכו יורשיו,
ששניים מהם ,קרקלה ובייחוד אלכסנדר סוורוס ,אף גילו אהדה ניכרת ליהדות'64.
מממצאים מסוגים שונים עולים עקבות של יחס הדדי .בכתובת הקדשה 'למען ישועת אדונינו
השליטים הקיסרים' מקציון שבגליל מסוף המאה השנייה צוינו שמותיהם של ספטימיוס סוורוס,
אשתו יוליה דומנה ובניו קרקלה וגטה .אותו קהל יהודי נדר והקדיש דבר מה לכבוד משפחה
אימפריאלית זו — אולי את בניין בית הכנסת עצמו ,אם אכן היה זה ייעודו של המבנה —
ובכך נתן ביטוי לאהדתו כלפיה ולנאמנותו לה 65.חוק מטעם ספטימיוס סוורוס וקרקלה
אִפשר ליהודים למלא משרות מוניציפליות על הזכויות וחובות הכרוכות בכך ,בתנאי
'שאינן פוגעות בדתם' 66.נאמר שאלכסנדר סוורוס דאג לשקם את זכויות היהודים67.
מובן שהאגדות התלמודיות העוסקות במערכת היחסים הקרובה והמיוחדת בין דמויותיהם
של רבי ו'אנטונינוס' לא ביקשו לתאר מאורעות כפי שהתרחשו .ובכל זאת יש לראות בקבוצה
רחבה זו של מקורות ביטוי של קרבה ,אם לא בין אישים אזי בין הקבוצות שייצגו — היהודים בארץ–
ישראל והשלטון הרומי — בשלהי המאה השנייה ובראשית המאה השלישית68.
עמ' A.H.M. Jones, ‘The Urbanization of Palestine’, JRS, 21 (1931), pp. 78–85; idem, Cities of the ;6359
Eastern Roman Provinces, Oxford 1937, pp. 279–281; B. Isaac, The Limits of Empire: The Roman Army in
the East (revised edition), Oxford 1992, pp. 359–361; J.-M. Carrié, ‘Developments in Provincial and Local
Administration’, A.K. Bowman, P. Garnsey & A. Cameron (eds.), The Crisis of Empire AD 193–337 (CAH2,
12), Cambridge 2005, pp. 282, 292–293; A. Wilson, ‘Urban Development in the Severan Empire’, S. Swain,
 .S. Harrison & J. Elsner (eds.), Severan Culture, Cambridge 2007, pp. 290–326, esp. pp. 320–322על תהליך העיור
במזרח אופן כללי ובארץ–ישראל בפרט ראו :עמית )שם( ,עמ' A.H.M. Jones, The Greek City ;816814 ,652 ,610600
from Alexander to Justinian, Oxford 1940, pp. 170–191; idem, The Later Roman Empire 284–6022, I, Baltimore
;1986, pp. 712–722; I.W.J. Hopkins, ‘The City Region in Roman Palestine’, PEQ, 112 (1980), pp. 19–32
איזק ,גבולות )שם( ,עמ'  ;335333ספראי )שם( ,עמ' H. Lapin, Economy, Geography, and Provincial ;3019
History in Later Roman Palestine, Tübingen 2001, pp. 155–169; G. Woolf, ‘The Roman Urbanization of the
East’, S.E. Alcock (ed.), The Early Roman Empire in the East, Oxford 1997, pp. 1–14

 64מ"ד הר' ,האימפריה הרומית והמינהל הרומי בארץ ישראל' ,הנ"ל )עורך( ,התקופה הרומית–ביזנטית ,תקופת המשנה
והתלמוד והשלטון הביזנטי )) ,(64070היסטוריה של ארץ ישראל ,ה( ,ירושלים  ,1985עמ'  .27על יחס הסוורים אל
היהודים ראו :שם ,עמ'  ;3433 ,2927ש' אפלבאום' ,היהודים בארץ ישראל לאור מדיניות הסברים בפרובינקיות',
ציון ,כג )תשי"ח( ,עמ'  ;4535לוין ,תקופתו )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;10094אופנהיימר ,הגליל )לעיל ,הערה  ,(1עמ'
 ;7871 ,6660הנ"ל ,הקיסרים הסוורים )לעיל ,הערה .(7
 65ל' רוט–גרסון ,הכתובות היווניות מבתי כנסת בארץ ישראל ,ירושלים תשמ"ז ,עמ'  ;129125ע' גיא' ,על שם המקום
"קציון"' ,שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום ,יא )תשנ"ז( ,עמ' L. Levine, The Ancient Synagogue2, New ;316315
Haven & London 2005, p. 84, n. 16

 66א' לינדר ,היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' .7875
 67היסטוריה אגוסטה ,חיי סוורוס אלכסנדר ;4 ,22 ,ראו :שטרן )לעיל ,הערה  ,(33ב ,עמ'  ;629גולן )לעיל ,הערה ,(63
עמ' .390
 68הר )לעיל ,הערה  ;(64לוין ,תקופתו )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;10094אופנהיימר ,רבי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  ;5043מאיר
)לעיל ,הערה  ,(1עמ' .292263
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שׁל ִיטִים הֵַקיסִָרים :לוִּקיוּס ֶס ְפטִימִיוּס
לְ ַמעַן י ְשׁוּעַת )ֹ=שְׁלוֹם( אֲדוֹנ ֵינוּ ַה ָ
ֶסו ֵורוּס ֶה ָחסִיד פְָרטִינ ְֶקס אוֹגוּסְטוֹס וּמְָרקוּס אוְֹרל ִיוּס אַנ ְטוֹנ ִינוּס )= ַהמְּכוּנ ֶה
ָקאָראָקאלָה( ו ְלוִּקיוּס ֶס ְפטִימִיוּס ג ֵיטָה בָּנ ָיו ,עַל ְסמַ Pנ ֶֶדרַ ,היּ ְהוִּדים
)הְִקִדישׁוּ הְַק ָדשָׁה זוֹ(
מצד שמאל ,בתוך ז ֵר ,מופיע חלק נוסף של הכתובת:
ו ְיוּלִי ָה דוֹ ְמנ ָה אוֹגוּ ְסטָה

בנסיבות אלה נראה כי המגמה לחזק את כוחן של הערים ולהרחיב את תחומי שיפוטן — מגמה
המצטרפת לגשרים אחרים שהלכו ונבנו בין היישוב היהודי לשלטון הרומי — היא הקשר נאות
להעריך את תקנותיו והיתריו של רבי .כאשר החברה והכלכלה במרכזים העירוניים של הפרובינקיה
זכו לעידוד ,והתפתחות זו זוהתה עם שלטון רומי אוהד — או למצער לא עוין — מובן שהאוכלוסייה
היהודית ביקשה להשתתף בהתרחשויות וליהנות מן הפוטנציאל הכלכלי–החברתי שהיה גלום בערים
ובשוקיהן .עמדותיו ומדיניותו הפרגמטיים של רבי השתלבו במהלך זה .תחום זה בפעילותו הציבורית
של הנשיא עסק בצמצום הקושי בשמירת המצוות החקלאיות התלויות בארץ ,כדי לתת מסגרת הלכתית
ולגיטימציה מסורתית–נורמטיווית להשתלבות יהודים בחיים העירוניים המתחדשים 69.בכך אפשר
 69במקום אחר ביקשתי לראות במעשה התרת קיסריה בתוספתא דוגמה לכך שאפילו מתוך הפרספקטיבה של המסורת
החז"לית הזאת ,קיום דיני שנת השמיטה אצל יהודי קיסריה לא הודרך או הותווה על ידי מושגיהם של חכמים .ראו:
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להסביר גם את תיארוך המגמה להקלת עוּלם של דיני השביעית והמעשרות דווקא לעשורים אלו,
בסוף המאה השנייה ובתחילת המאה השלישית .זו הייתה מגמה חריגה ,שכן לאורך כל העת העתיקה
הקפידו על פרקטיקה זו ,גם אם הכירו בקשיים בשמירתה .אין אנו שומעים על מגמה תכליתית להקל
ואף לבטל נורמות אלו אלא בדור זה .ההקשר הסוורי ,המשתקף בתגובת הנשיא היהודי ,מספק הסבר
נאות לתופעה ייחודית זו.
יש לשים לב שלא כל מרכז עירוני בארץ–ישראל נקשר להקלות בדיני שביעית ומעשרות .למשל
לא נמסר על רצון להוציא את לוד שבשפלת יהודה או את טבריה וציפורי שבגליל אל מחוץ לגבולות
ההלכתיים של ארץ–ישראל ,מחוץ לתחום חלותן של המצוות התלויות בארץ .אופיין של ערים אלה
כמקום מושבם של יהודים בהווה ובזיכרון העבר לא אִפשר לנקוט את המהלך המתואר .גם לא כל עיר
שרוב אוכלוסייתה הייתה נכרית הותרה .בולט בהקשר זה ההבדל בין אשקלון לעכו .שתי ערים אלו
תחמו את קו החוף של 'תחום ארץ–ישראל' ושתיהן היו בעלות רוב נכרי ותרבות פגנית מובהקת70.
אולם אשקלון ,הדרומית ,הוגדרה כאותם המקומות ש'אף על פי שפטורות מן המעשר ומן השביעית
אין בהן משום ארץ העמים' ,ואין ידיעה דומה על עכו ,שבפינה הצפונית של קו החוף )ושאחריה
פונה קו התחום צפונה–מזרחה לפנים הארץ( .אך עכו הוצגה כמקום שיש בו ארץ–ישראל ויש בו חוץ
לארץ 71,כלומר קו התחום נתפס כחוצה את העיר ממש .נראה שמצב זה ,שבו חלק מן העיר נחשב
כארץ–ישראל ,ייתר את הצורך החברתי–הכלכלי לשנות את המעמד ההלכתי של חלקה האחר שנחשב
מחוץ לגבולות הארץ72.
נסיבות אלו עשויות לתרום להבנת ההיקף הגאוגרפי של הפטור של עיר מסוימת משביעית
ומעשרות .היו חוקרים שביקשו להגביל את חלות הפטור לשטח העירוני ולאזור הסמוך לו בלבד,
והיו שסברו שהפטור חל גם על העורף החקלאי של המרכז העירוני .נראה שבמקביל לשידוך ה–xQra
D. Levine, ‘Between Leadership and Marginality: Models for Evaluating the Role of the Rabbis in the Early
Centuries CE’, L.I. Levine & D.R. Schwartz (eds.), Jewish Identities in Antiquity: Studies in Memory of Menahem
 .Stern, Tübingen 2009, pp. 204–207אין בידינו לקבוע מה הייתה התהודה הציבורית הפוטנציאלית של היתריו של

רבי ,אם יזמתו הייתה מענה על לחץ קהילתי כלשהו ,או אפילו איזה חלק מן הציבור היהודי התעניין בהיתרים אלו .מכל
מקום ענייני כאן במניעיו של רבי לפעילות זו.
 70ראו למשל :בבלי ,עבודה זרה יא ע"ב ,ששם אשקלון ועכו נמנו בין ערים שיש בהן בתי עבודה זרה קבועים .ראו:
ע' פרידהיים' ,הפולחנים הפגניים של אשקלון בתקופה הרומית' ,א' ששון ,ז' ספראי ונ' שגיב )עורכים( ,אשקלון:
עיר לחוף ימים ,אשקלון תשס"א ,עמ'  ;174147הנ"ל' ,הפולחנים הפגאניים הסוריים בפטולמאיס–עכו בתקופה
ההלניסטית–רומית' ,י' שוורץ ז' עמר וע' ציפר )עורכים( ,ירושלים וארץ–ישראל :ספר אריה קינדלר ,רמת–גן ותל–אביב
תש"ס ,עמ'  ;10089פוקס )לעיל ,הערה  ,(54עמ' S. Applebaum, ‘The Roman Colony of Ptolemais-Akko’, ;12197
A Kasher, U. Rappaport & G. Fuks (eds.), Greece and Rome in Eretz Israel, Jerusalem 1990, pp. 135–140

 71ירושלמי ,שביעית ו ,א )לו סע"ב( ומקבילה .השוו :בבלי ,סנהדרין ה ע"ב ,ורש"י על אתר ,ד"ה 'ר' חייא חזייה';
ד' רוזנטל' ,לא איתפריש לן מה בעי הכי' ,ספר בר אילן ,יחיט )תשמ"א( ,עמ' .160158
 72השוו את דעתו של אופנהיימר שהיחס השונה לשתי הערים נבע משינוי באופי התרבות הנכרית בשני המקומות:
'אי הכללתה של עכו בהיתרי רבי עשוי לנבוע מכך שהאופי הפאגאני של עכו היה עדיין מושרש יותר ,ותרבותה
הרומית בולטת יותר ]לעומת אופי הלניסטי מזרחי במקומות אחרים[ מאשר בערים אחרות ובכללן אשקלון ובית שאן'
)אופנהיימר ]לעיל ,הערה  ,[63עמ'  ;217ראו גם :הנ"ל ,הקיסרים הסוורים ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  .(176175ראו גם:
מ' יודלביץ' ,העיר עכו בימי תנאים ואמוראים' ,סיני ,יג )תש"ג( ,עמ' קפגקצב; י' נאמן' ,האם עכו מארץ ישראל היא?',
שם ,קז )תשנ"א( ,עמ' כחמא.
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)האזור הכפרי( עם ה–) póliwהעיר( הסמוכה במסגרת התהליך הכללי ,ביקש רבי להגדיר שטחים
נרחבים כפטורים מן החיובים החקלאיים 73.אמנם בהיתרי הערים של רבי לא הוזכר מפורשות תחום
העיר ,אלא שבניסוח 'עיירות מותרות/אסורות בתחום עיר פלונית' ,למשל ה'עיירות אסורות בתחום
צור' )לעיל( ,באה לידי ביטוי ההנחה שהעיר צור וכל
תחומה מותרים ,ולכן יש לציין את העיירות האסורות.
התחום נגרר אפוא אחר העיר ואחר הגדרתה כארץ
העמים או כארץ–ישראל.
בשני מוקדים יש שילוב ומפגש של המציאות הסוורית
ושל המשתקף מן המסורות התלמודיות על היתרי רבי.
עליית חשיבות הערים במדיניות הפרובינקיאלית עולה
בקנה אחד עם התמקדות המסורות בגבולות הערים
ובאפשרות הפעילות המסחרית בהן; ומגמת ההשתלבות
בחברה הרומית ובתרבותה כחלק מהשקפתו הציבורית
של רבי מקבילה למדיניות שילוב הפרובינקיות שהנהיגו
הקיסרים הסוורים 74.אף שתהליך העיור היה מנהלי
באופיו ,ולעומתו היתרי הערים נועדו להקל קיום חובות
דתיות ,משותפת להם ראיית החיים העירוניים כבעלי
משמעות .מתוך ראייה זו נתפסו הן התשתית המוסדית
והחברתית ב– πόλειςוהן פעילותן הכלכלית כראויות
לעידוד .הקבלה זו מצביעה על מגמה משותפת של
שילוב אוכלוסיות שונות במרקם החיים בפרובינקיה.
ניתן אף לראות במדיניותו של רבי ,בפעולה זו ובאחרות,
ביטוי לרצונו להיענות לאתגר השילוב כפי שהוצב
במדיניות הסוורית.

דיון מסכם
מעשה העריכה של הסוגיה בתלמוד הירושלמי ושל הטקסט בתוספתא נבחן כאן לשם הערכת נתונים
היסטוריים העשויים לעלות מתוכם .הסבת תשומת הלב לצירוף המסורות בתוך כל מקור מאפשרת
 73זוסמן ,כתובת הלכתית )לעיל ,הערה  ,(7עמ' ) 119117 ,10199בית–שאן() 134132 ,קיסריה( ,ושם הפניות לספרות
קודמת; ספראי ,לשאלת )לעיל ,הערה  ,(7עמ' תתשתתשד )בית–שאן(; הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(10עמ' ) 160157קיסריה(.
שני חוקרים אלה נחלקו בשאלת ההיקף הגאוגרפי של היתרי הערים של רבי — זוסמן צמצם וספראי הרחיב.
 74על מגמות תרבותיות וחברתיות באימפריה הרומית בדור זה ראו :גולן )לעיל ,הערה  ,(63עמ'  ;10652סוויין ,הריסון
ואלסנר )לעיל ,הערה L.I. Levine, Visual Judaism in Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art, New ;(31
Haven (forthcoming), chap. 4
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ומשפיע על ציטוט המקורות ,על ההקשר הניתן להם ועל התהודה שלה הם זוכים 75.בשני הטקסטים
שבחנתי נוכחות עריכתית זו באה לידי ביטוי בדרכים שונות.
בסוגיית ירושלמי דמאי קיים הבדל בין המארג הערוך לבין כמה ממקורותיו ,הבדל המתבטא
במאפיינים ספרותיים שונים ובנימת דברים שונה .עולות מן הטקסט שתי גישות לפועלו של רבי.
האחת — זו של המסורות שבמרכז הסוגיה — אוהדת ביסודה ורואה ביזמתו של רבי עניין חיובי,
ועל כן מעשיו מוצגים בביטחון ובסמכותיות .גישה זו אמנם ערה לביקורת ומתמודדת עמה ,אך
הביקורת מוצגת באופן קריקטורי וניתן מענה חד–משמעי עליה .הגישה האחרת — זו של המסגרת
העריכתית — מסויגת ממעשיו של הנשיא ומבקרת את התקנות ואת דרך השגתן .גישה ביקורתית זו
מאוחרת .אם שמות האמוראים נותנים אינדיקציה כלשהי ,אזי סוגיה זו נערכה בדור האחרון שלפני
סידור הירושלמי ,קרי באמצע המאה הרביעית .המסורות בעלות הגישה האוהדת ,מלבד קדמותן
היחסית ,מסתברות בתקופה שבה יחסי הנשיאות וחוגי חכמים היו קרובים ולא מתוחים יתר על המידה.
קשה לראות כיצד עשויה הייתה גישה תומכת מעין זו להתגבש במהלך המאה הרביעית ,כאשר חלה
התרחקות בין בית הנשיא לבית המדרש 76.כך נוצר פער של שניים או שלושה דורות לפחות בין
התגבשות המסורות התומכות בתקנות רבי לבין
הכללתן ביצירה ספרותית שמגמתה ביקורתית.
ברצף המקורות שבסוף תוספתא אהלות
קושי מסוים בסדר הדברים מצביע על ניגוד בין
שני מקורות המתארים דרכי התמודדות שונות
עם המעמד ההלכתי של ערים נכריות בארץ–
ישראל .דרך אחת מוצגת באור בעייתי ,והאחרת
נתפסת כחיובית וראויה .המשבר כתוצאה
מהשתלשלות המאורעות בקיסריה עומד בניגוד להנהגתו המרשימה של רבי בהיתרי אשקלון .רצף
זה בכללותו מעוצב בצורה התומכת במעשי ההתרה של רבי ,והמשקפת את מנהיגותו באופן מעורר
הערכה .גם מהשוואה לניסוח מקביל של מעשה התרת אשקלון בירושלמי עולה שעיצוב הדברים
בתוספתא מכוון לבטא ריכוזיות וכישרון של מנהיג ,לעומת אדישות לעניין זה במקור התלמודי77.
ככל שהמקורות קרובים לזמן פעולתו של רבי ,כך הם אוהדים יותר את פעולותיו; וככל שהתגלגלו
המסורות במשך דורות האמוראים ,כך גוברת הביקורת על היתרים אלו .האם משתקפים במקורות
 75ראו לאחרונה :וולפיש ,העריכה היוצרת )לעיל ,הערה  ;(60נ' זהר ,בסוד היצירה של ספרות חז"ל :העריכה כמפתח
למשמעות ,ירושלים תשס"ח.
 76ג' אלון' ,אילין דמתמנין בכסף' ,הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(11ב ,עמ'  ;2015רוזנפלד )לעיל ,הערה  ;(4לוין ,מעמד הנשיא
)לעיל ,הערה  ;(4ח' שפירא' ,הדחת רבן גמליאל — בין היסטוריה לאגדה' ,ציון ,סד )תשנ"ט( ,עמ' .38 ,2321
 77אני מסתמך כאן על הקונווציה והקונסנזוס שהתוספתא היא מאגר מסורות תנאיות ,קרי מסורות קדומות יחסית ,אלא אם
קיים שיקול המאחר טקסט פלוני .ראו לדוגמה לאחרונה ,P. Mandel, ‘The Tosefta’ :כץ )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .335316
כפי שנאמר לעיל ,בגוף המאמר ,אין כוונתי לטעון שהמעשה כלשונו בתלמוד הוא עיבוד ישיר של מקבילתו בתוספתא.
הרי קיימות לשונות עצמאיות בכל מקבילה ולכן היחס הסביר הוא של שני עיבודים עצמאיים למקור משותף ,האחד
בחיבור תנאי ,והאחר מיוחס בתלמוד לאמורא.
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חוגים שונים בני אותו הזמן ,תומכי הנשיא לעומת מבקריו ,או שמא הייתה התפתחות מהסכמה —
לפחות יחסית — לדרכו של רבי בדורו להתנגדות לדרכו כעבור כמה דורות?
הנימה האוהדת במקורות הקדומים יחסית הולמת את נסיבות דורו של רבי ,בזמן שלטונה של
השושלת הסוורית .התעניינותה של שושלת זו בפרובינקיות ובמעמד תושביהן ,התנופה של תהליך
העיור )בכלל ובארץ–ישראל בפרט( ויחס חדש אל היהודים — כל אלה מאפשרים לראות בתמיכה
בהיתרים של רבי בקשר לתחומי ארץ–ישראל היענות לנסיבות החדשות והמיוחדות .מנגד הביקורת
מעידה על הרלוונטיות המתמשכת הן של העניין הנדון והן של דמותו של רבי והשפעתו .לפועלו של
רבי היה די סמכות — הן בהצלחותיו והן בכישלונותיו — לגרור תגובה נמשכת גם בדורות הבאים,
במאה השלישית והרביעית ,שבהן התגבשו ועוצבו המסורות .דמותו של רבי הפכה לכלי קיבול
לייצוג היחסים שבין הנשיא לחוגי חכמים ב– 200השנים שמזמן פעילותו עד ביטול משרת הנשיאות,
בראשית המאה החמישית .לכן דימוי שלילי של רבי יהודה הנשיא והתייחסות ביקורתית אליו עשויים
להיות תוצאה של מתחים מאוחרים שהושלכו אחורה בזמן על דמותו הדומיננטית78.
ודאי שפעולתו של רבי בעניין מעמד ערים כגון בית–שאן ואשקלון עוררה התנגדות .גם מסורת
האוהדת את גישתו כוללת ביטוי להתנגדות — 'והיו הכל מליזין עליו' — אם כי התנגדות זו מוצגת
בצורה רדודה ולעגנית .אכן קשה להעלות על דעת מהלך חדשני ונועז של הגדרה מחדש של תחומי
ארץ–ישראל ללא התנגדות .אם כן ההסתייגות מן ההיתרים הגאוגרפיים של רבי לא נוצרה יש מאין
בדורות מאוחרים שהיו עוינים לבית הנשיא .עם זאת יש לזכור שהמקורות הקדומים ביותר העומדים
לרשותנו מבטאים הוקרה כלפי המנהיג הנועז 79.הסוגיה הירושלמית — במעשים שהיא מצטטת
ובשקלא וטריא שלה — מוסיפה את העובדה שהתקנות הנדונות של רבי הפכו לנורמה מקובלת על
המסורות התלמודיות.
האם נגענו בגרעין היסטורי של פועלו של רבי? בזהירות אפשר לטעון שאכן כך .נוכחנו שמקורות
תלמודיים מאוחרים הסתמכו על קודמיהם ,עיבדו אותם והתאימו אותם לצורכיהם בעצבם את יחסם
אל מעשיו של רבי .הקדמה יחסית של כמה מסורות הולמת נתונים כלליים מזמנו של רבי .מגמות
בתקופת השושלת הסוורית מאפשרות לדון בפעילות של רבי המתוארת באותן המסורות ,בהקשר של
תהליכים ומאורעות בשלהי המאה השנייה ובראשית המאה השלישית .ואילו שימוש מבוקר בחומר
התלמודי מאפשר להשלים ולעבות את ידיעותינו על פרשה זו.

 78גם כאן וגם במקומות אחרים אני מבקש לטעון שסוגיות ערוכות ושלמות בתלמוד הירושלמי ,שיש לתארכן למאה
הרביעית ,נקטו נימה ביקורתית כלפי דמותו של רבי .ראו :לוין )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ;6458הנ"ל' ,התלמוד הירושלמי
והנשיאות במאה הרביעית' )בהכנה( .ביקורת זו משקפת את המתיחות שבין חכמי בית המדרש לחוגי בית הנשיא באותו
זמן .כך אני מבקש להתגבר על היעדר התייחסות מפורשת מצדם של דורות אמוראי ארץ–ישראל האחרונים לבית הנשיא
ולפועלו .לכן למרות ריבוי הפרטים — ובעקבותיו הפיתוי — יש לנקוט משנה זהירות בשימוש בנתונים העולים מן
הירושלמי וממדרשי האגדה הקדומים בדיון היסטורי על דורו של רבי.
 79אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שיחס אוהד לדמות הנשיא משקף קרבה מאוחרת לדמות כגון נכדו של רבי או נכד
נכדו .אלא שלטעמי שני נתונים מטים את הכף לכיוונו של רבי עצמו .הנסיבות הסווריות ,כפי שפורטו לעיל ,והנסיגה
במעמד נשיאים אלו בחוגי חכמים .ראו לעיל ,הערה .76
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 108רש"ס' :כפר הין'.
 109כי"ו' :רבי בן עזריה מעזיה' )ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  109והערה .(113
 110כתובת רחוב ,שורות ) 51בשינויי סדר( .כדלעיל ,בירושלמי 'מינין' ,בכתובת 'פירות'.
 111כתובת רחוב' :ובצלין בני המדינה הנימכרין במידה' .נוסח זה קרוב לנוסח כי"ל לפני ההגהה )ראו :זוסמן ,כתובת
הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ' (113
 112כתובת רחוב' :והפת חלה לעולם' )ראו :זוסמן ]שם[ ,עמ'  .(114רש"ס' :ופתחלה' )'פני משה'' :ופתחילה — מין אחד
מהתורמסין'(.
 113כי"ו' :הכליניקי' )ליברמן פירש' :שוק ירקות'; ראו :ליברמן ]לעיל ,הערה  ,[10עמ' .(61
 114כתובת רחוב ,שורות ) 95בהרחבה ובפירוט(' :אילו המקומות המותרין סביבות בית שאן ,מן הדרום שהיא פילי דקמפון
עד חקלא חיורתה ,מן המערב שהיא פילי דזיירה עד סוף הרצפה ,מן הצפון שהיא פילי דסכותה עד כפר קרנוס וכפר
קרנוס כבית שאן ,ומן המיזרח שהיא פילי דזבלייה עד נפשה דפנוקטייה ,ופילי דכפר זמרין ופילי דאגמה לפנים מן
השער מותר ולחוץ אסור'.
 115על שם חכם זה ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  110והערה .114
 116כתובת רחוב ,שורות  .2118שוב ,בירושלמי 'מינין' ,בכתובת 'פירות'.
 117כך בציטוט אצל רב האיי גאון ,וכך בכתובת רחוב )ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  130כי"ל :ליתא(;
כי"ו' :גמלייל זוגה אאחוניות הבכורות' )שמא האל"ף הכפולה רומזת למילה 'אף' שנשתבשה או ל'אמר' שנתקצרה(.
 118כתובת רחוב ,שורות .2221
 119כך רש"ס .כי"ל וכי"ו' :אגוז'.
 120כי"ו' :אלא'.
 121יש שהגיהו ופירשו' :אינן עושות'.
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IV
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¸˛±
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∏≤±
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ÆÁÓˆ ¯ÙÎ ¯È˙‰ ß¯ ¨ÁÓˆ ¯ÙÎÂ ‰ÈÙÒÁÂ
¯Â˘·Î˙˘ ÈÓÎ ÔÈÒÓ ÈÏÚÓ ÈÓÈ‡ ß¯ ¯·Ò ¨Ô‰ ÔÈÒÓ ÈÏÚÓÓ ‡ÏÂ ±≥∞¨ÈÚ· ÈÓÈ‡ ß
¸≥˛ ‡ÌËÁ È„‚ÈÂ ÔÈÈÂÈÊÂ ÈÈÓ˘‚Â ¯ÈÈˆÂ ¯Âˆ ±≥¥¨ºÂ¯Ò‡Âæ ±≥≥È· ÌÂÁ˙· ˙Â¯˙ÂÓ ±≥≤ºÂÈ‰˘æ ˙Â¯ÈÈÚ ±≥±ÂÏÈ
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ˆ±≤∂¨¯Â

 122רש"ס' :רוב השדות עושות מינין הללו' .כמו כי"ל לפני הוספת הגיליון.
 123תוספתא ,דמאי ב ,א )מהדורת ליברמן ,עמ'  .(68על חילת אנטוכיה ראו לעיל ,הערה .33
 124רש"ס' :בירות'' .בורו' )כגרסת כי"ל לפני ההגהה( גם בתוספתא )שם( ,דפוס ראשון וכ"י ארפורט; ראו :ליברמן )לעיל,
הערה  ,(33דמיי ,עמ' .209
 125רש"ס הוסיף' :תני' )ש' ליברמן' ,משהו על מפרשים קדמונים לירושלמי' ,הנ"ל ,מחקרים בתורת ארץ ישראל ,ירושלים
תשנ"א ,עמ'  ;310זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  ,121הערה  .(194תוספתא ,שביעית ד ,חי )מהדורת
ליברמן ,עמ'  ;(181180כתובת רחוב ,שורות  .129בירושלמי ובכתובת הלשון היא 'עיירות אסורות/מותרות' ,ואילו
בתוספתא ברשימה השלישית )סוסיתא( 'עיירת שחייבות במעשרות' )ראו :זוסמן ]שם[ ,עמ'  .(122121סדר התחומים
בירושלמי :צור ,סוסיתא ,נוה; בתוספתא :נוה ,צור ,סוסיתא; בכתובת :סוסיתא ,נוה ,צור.
 126כי"ו' :עכו' .קליין ראה בגרסת כי"ו מעין התאמה מנהלית של הברייתא' :יכול היות שבזמן מה העברו המקומות האלה
מתחום עכו לתחומה של צור ,או להפך' )קליין ]לעיל ,הערה  ,[48עמ'  ,121הערה  ;3וראו :הנ"ל ,ארץ הגליל ,ירושלים
תש"ו ,עמ'  159והנסמן שם הערה  ;21זוסמן ,כתובת הלכתית ]שם[ ,עמ'  ,140הערה  ;381ז' ספראי' ,בשולי הכתובת
ברחוב' ,ציון ,מב ]תשל"ז[ ,עמ' .(1312
 127מנקודה זו מתחילה עדות הנוסח המקוטעת של קטע הגניזה )קט"ג(.
 128השלמה על פי כי"ו וקט"ג .חיסרון ארוך בכי"ל.
 129זוסמן הציע שהניסוח בכתובת רחוב 'וכל מה שקנו ישראל נאסר' )שורות  (1312הוא עיבוד מאמרו של ר' מנא כאן
)ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה  ,[7עמ'  ,127וראו שם ,עמ'  ,271על ר' מנא(.
 130קט"ג ורש"ס' :אמר ר' אמי'.
 131רש"ס הוסיף' :תני'.
 132על פי כי"ו וקט"ג .כי"ל' :שהן'.
 133כי"ו' :נביא' .רש"ס' :צור גבי צייר' .כתובת רחוב' :נווה' .ו'נווה' הוא הנכון )ראו :זוסמן ,כתובת הלכתית ]לעיל ,הערה
 ,[7עמ'  ,124הערה  .(220קט"ג' :אילו עיירות שהיו מותרות בכפר' )לקונה(.
 134על פי כי"ו ,וכך גם בתוספתא שביעית ד ,ח )מהדורת ליברמן ,עמ'  .(180בכתובת' :העיירות שהן ספיק בתחום
נווה'.
 135כי"ו' :כרכרה דבר הורג' .רש"ס' :כרכה דבר הזרג' .קט"ג) :לקונה( 'תה דבר חורג' .כתובת רחוב' :כרכה דבר הרג'.
בתוספתא שביעית )שם( :דבית חרב.
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±≥∂„Á

.( ה )מא ע"ב, נדרים ח, ירושלמי136
.' 'כהנא: כי"ל.( נדרים )שם, וכן בירושלמי, על פי כי"ו137
.' 'עשוי: כי"ל. קט"ג ורש"ס, על פי כי"ו138
.' 'עושה מסוי )לקונה( אחד שלצימוקים: קט"ג.' 'עשוי: כי"ל. כך כי"ו ורש"ס139
.' 'נן: כי"ל. על פי רש"ס140
.221219 ' עמ,(2  הערה, זוסמן )לעיל: על שורות אלו ראו141
.39 ,38  הערות,220 ' עמ,(; זוסמן )שם185  הערה,241 ' עמ,(26  הערה, אלבק )לעיל: ראו142
 ציון למסורת,' לעומת 'שמועה, המציין מסורת תנאים,' על 'מתני.(223 ' עמ,[ זוסמן ]שם: 'מתני לא אמר לי' )ראו: קט"ג143
.556 ' עמ,(88  הערה, סוקולוף )לעיל: ראו,אמוראים
.' 'אבהוא: קט"ג144
. עד כאן עדות קט"ג145
.( א )מב ע"א, תרומות ג, ירושלמי: השוו146
.( תרומות )שם, והמקבילה בירושלמי, על פי רש"ס147
.42  הערה, ראו לעיל.' 'חברו: רש"ס148
.( ד )לח ע"א, שביעית ח, ירושלמי: השוו149
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Ë ¨ÁÈ ˙ÂÏ‰‡ ¨‰˘Ó

©±μ∞®‡ÙÈÒ

מזרח קיסרי)ן( ומערב קיסריון — 151קברות.
ומזרח עכו היה ספק — וטהרו]הו[ חכמ'.
רבי ]ו[בית דינו נימנו על קיני 152וטיהרוה.

˙¨ÁÈ ˙ÂÏ‰‡ ¨‡˙ÙÒÂ

±μ≥ ÁÈ≠‚È

]יג[ ואי זהו מזרח קיסרי ,מכנגד טטרפלון שלה ועד כנגד בית הגת שלה.
העיד יהודה הנחתום על סטיו המזרחי שהוא טהור 154ושאר כולה טמאה משום ארץ
]ואיזה מערב קיסריון ,מנגד קורם שלא גזבר בן שאול ועד סוף החומה הישנה והשאר כולה טמאה
משום ארץ העמים[156.
]יד[ ההולך 157מעכו לכזיב ,מימינו למזרח הדרך טהורה משום ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית
עד שתודע שהיא פטורה ,משמאלו למערב הדרך טמאה משום ארץ העמים ופטורה מן המעשרות ומן
השביעית עד שתודע שהיא חייבת.
עד כזיב ,ר' ישמעאל בר' יוסי או' משם אביו עד לבלאבי158.
]טו[ בראשונה היו או' תחומי אשקלון מקבר גדול ועד יגוד ועד נגב 159ועד תרעין היו טמאים ,ונמנו
עליהן חכמים וטהרום.
]טז[ העיד יהודה בר יעקב מבית גוברין ויעקב בר יצחק מבית גופנין על קסרי שהחזיקו בה מעולם.
והתירוה שלא במנין.
העמים155.

 150נוסח כ"י קאופמן  A50ראו :א' גולדברג ,מסכת אהלות :מהדורה מדעית ,ירושלים תשט"ו ,עמ'  .136135לדברי
גולדברג 'שני קטעים אלו מפסיקים את הענין בין הרישא של משנתנו למשנה הבאה ,וכנראה אינם מגוף המשנה ][...
הוספות למשנה רגילות לבוא בסוף המסכת ובסוף הפרק ,ומכיון שהסיפא של משנתינו היא הוספה ,נראה לומר שגם
המשנה הבאה האחרונה של המסכת היא הוספה' )שם ,עמ'  135והערה  ;5ראו גם :י"נ אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה,3
ירושלים תש"ס ,עמ'  .(949אך התוספתא העירה והוסיפה על שורות אלו ,ומכאן שכבר היו לפניה במשנה.
 151שתי הערים השונות :קיסרין — קיסריה שלחוף הים; קיסריון — קיסריה פיליפיי )פניאס( ,בצפון אצבע הגליל .ראו:
מהדורת גולדברג )שם( ,עמ'  ;135ליברמן )לעיל ,הערה  ,(49עמ' .158157
 152לא מזוהה .ראו לעיל ,הערה .48
 153מהדורת צוקרמנדל ,עמ'  .617נוסח כ"י וינה ,הספרייה הלאומית האוסטרית  ,Cod. hebr. 20מועתק מצילום כתב–היד
ב'אוצר כתבי יד תלמודיים' .http://jnul.huji.ac.il/dl/talmud ,מלבד כ"י וינה ודפוס ראשון )ד"ר( אין עדי נוסח ישירים
נוספים למקום זה )כ"י ארפורט ]בברלין משנת  ,1879ספריית המדינה  [Or. fol. 1220חסר לאחר זבחים ה ,ד ]מהדורת
צוקרמנדל ,עמ' .([487
 154דברי יהודה בן הנחתום הם מאמר מוסגר ,כפי שמעידים כינויי הגוף — 'סטיו' בזכר ו'מזרח קיסרי' בנקבה .ראו :פטריך
)לעיל ,הערה  ,(49עמ' .14
 155ייתכן שקיימת כאן הבחנה בין טומאת קברות )'מזרח קיסרי'( לטומאת ארץ העמים )'שאר כולה'(.
 156השלמה על פי ציטוט 'ספר האגור'; בכ"י וינה חלה השמטה מחמת הדומות .ראו :ליברמן )לעיל ,הערה  ,(49עמ' .157
 157ירושלמי ,שביעית ו ,א )לו ע"ב(; בבלי ,גטין ז ע"ב .בבבלי במהופך ,למזרח טמא ולמערב טהור .ראו :ליברמן )שם(,
עמ'  ;159158פליקס )לעיל ,הערה  ,(10עמ' .26
 158ד"ר' :לכלאבי' .במקבילות הנזכרות בהערה הקודמת' :לבלבו' .ליברמן )שם( הגיה' :לבלבן' )='לבנן'(.
 159ר"ש משאנץ' :מקבר גדול עד יגור ועד גוב ועד תרעין' )ר"ש משאנץ ]לעיל ,הערה .([49
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אמר ר' חנין 160אותה שנה שביעית היתה והלכו גוים לקרקסיאות שלהן והניחו שוק מלא פירות ,ובאו
ישראל ובזזום ,בחזירתן אמרו בואו נלך אצל חכמים שמא התירו להן ]חזירים[161.
]יז[ אמ' ר' זריקא בחמישית 162באדר השנית! נמנו עליה עשרים וארבעה זקנים והתירוה שהיו 163הכל
נכנסין לתוכה.
165
]יח[ מעשה 164בר' ור' ישמעאל בר' יוסי ור' אליעזר הקפר ששבתו בחנות שלפזי בלוד ,והיה
ר' פינחס בן יאיר יושב לפניהם ,אמרו לו אשקלון מה אתם בה ,אמ' להן מוכרין חטין בבסילקאות166
שלהן וטובלין ואוכלין את פסחיהן לערב 167,אמרו לו מהו שנהא בה מארץ העמים ,אמ' להן כשישהא
ארבעים יום ,אמרו לו אם כן בואו ונמנה 168עליה לפוטרה מן המעשרות ,ולא נמנה עמהן ר' ישמעאל
בר' יוסי ,כשיצא אמר ר' ברבי מפני מה לא נמניתה עמנו ,אמ' לו על טמאה שטימאתי טיהרתי ולא
מעשרות מתיירא אני מבית דין הגדול שמא יריצו את ראשו169.

 160על פי 'כפתור ופרח'' :חזקיה' ,ואילו ר' חנן הוא המוסר את המעשה הקודם שבו נהגו היתר שלא על סמך מניין .ראו:
אשתורי הפרחי ,ספר כפתור ופרח ,א ,מהדורת א"מ לונץ ,ירושלים תרנ"ט ,עמ' רעה.
 161כך בד"ר .כ"י וינה' :חזרום'.
 162כלומר בשנה החמישית בשבוע .ראו :ליברמן )לעיל ,הערה  ,(49עמ'  ;160וכן לעיל ,הערה .53
 163ר"ש משאנץ' :שיהו' )ר"ש משאנץ ]לעיל ,הערה .([49
 164ירושלמי שביעית ו ,א )לו ע"ג(; שם ,יבמות ז ,ב )ח ע"א(.
 165ד"ר' :גוי' .ר"ש משאנץ' :בן פזי' )ר"ש משאנץ ]לעיל ,הערה .([49
 166בירושלמי )לעיל ,הערה ' :(164יורדין היינו לסידקי' .על החילוף סירקי/סידקי]/ב[סיליקי ראו :ש' קרויס ,קדמוניות
התלמוד ,א ,ב ,ברלין וינה תרפ"ד ,עמ'  ;429428פליקס )לעיל ,הערה  ,(10עמ' D. Sperber, The City in Roman ;50
Palestine, New York & Oxford 1998, p. 75

 167בירושלמי )שם(' :וטובלין ואוכלין בתרומתינו'.
 168ד"ר' :ונימנה'.
 169כינוי באמצעות דיבור עקיף .ד"ר' :ראשי' .ר"ש משאנץ' :גוגלתי' )ר"ש משאנץ ]לעיל ,הערה .([49

