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        דברדברדברדבר    פתחפתחפתחפתח

 אחת ונחשבת הקשרי� בכמה התלמודית בספרות מוזכרת בייתוס בת מרתא

. ביקורת ומעוררות שלילי ורבא המוצגות הבולטות הנשיות הדמויות

� אליה השלילי היחס את לקשור החוקרי� נטו דמותה על קודמי� במחקרי

 כי אותלהר מבקשת אני זו מעמדה בשונה 1.עשירה אישה להיותה בעיקר

 מגדריות סיבות בי# משילוב נבע בייתוס בת מרתא כלפי השלילי היחס

 אוהד ולא שוויוני לא ליחס או אישה להיותה קשורות שאינ#, אחרות לסיבות

  . לנשי� התלמודית הספרות של

  

�' אחר'כ מוצגת בייתוס בת מרתא הבבלי התלמוד של התרבותי בעול

 התנאיי� במקורות דמותה אחר האתחק ובמאמר, זו' אחרותה' בשל ומודרת

� את אשווה, ומגדרי דתי, מעמדי' אחר'כ דמותה את אבח#, והאמוראיי

   

אני מבקשת להודות מקרב לב לפרופ' שולמית ולר, שבהנחייתה כתבתי את עבודת     * 

א עיבוד של פרק אחד הדוקטור שלי בנושא ייצוגי דמויות נשיות בתלמוד, ומאמר זה הו

 בו. 
חוזרת בכמה אגדות  ראו: ענת ישראלי, 'בנות ירושלי� הענוגות ומר גורל#: קריאה     1

 Naomi;27–11, תל אביב תשס"ה, עמ' א� לא תדעי ל'א� לא תדעי ל'א� לא תדעי ל'א� לא תדעי ל'חורב#', יור� ורטה (עור'), 

Cohen Goldstein, ‘The Theological Stratum of the Martha B. Boethus 

Tradition: An Explication of the Text in Gittin 56a’, Harvard Theological 

Review, 69, 1–2 (1976), pp. 187–195; Tal Ilan, Mine and Yours are Hers: 

Retrieving Women’s History from Rabbinic Literature, New York 1997, pp. 

92–94  
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 בדמות הדיו#. שבייצוגה המורכבות על ואעמוד אחרות נשי� של לזה אפיונה

 ביטוי לידי באי� שה� כפי הנשית ההוויה ברובדי להתמקד מאפשר נשית

� שבה� ההקשרי� על שאלות לדיו# אעלה. מעמיק ניתוח ולנתח� בטקסטי

 במשפחה מקומה על, התלמודי בשיח מיקומה על, מרתא של דמותה מופיעה

 על, שלה אישיי��הבי# הקשרי� של המורכב המרק� על, הציבורי ובמרחב

 מנגנוני ועל בחברה האישה שיתו* דרכי על, לגברי� נשי� בי# הכוח יחסי

  . ממנה הדרתה

  

, התכונות את במאמר אבח# בדמותה תוהייחודיו המורכבות על לעמוד כדי

 העמדות את, בסיפורי� תפקידה את, לה המיוחסי� והקולות הפעולות

� כמו. השונות בזירות נוכחותה ואת באמצעותה ביטוי לידי הבאי� והערכי

 ובי# הבבליי� המקורות בי# אשווה, התלמוד במחקר לעשות שנהוג כפי, כ#

 הנקשרי� ישראליי��האר+ י�והאמוראי התנאיי� והאזכורי� המקבילות

. ייצוגה על והמקו� הזמ# השפעות על אור תשפו' זו השוואה 2.לדמותה

 תפיסת על שנעשו קודמי� מחקרי� על נדב' להוסי* מטרתי זה במחקר

 העולות המגדריות העול� תפיסות ועל אליה היחס על, מקומה על ,האישה

� דוגמת, לנשי� שנקשרו נושאי�ב הלכתיי� ומדיוני� נשי� על מסיפורי

  3.והנידה הסוטה

  

   

הציטוטי� מהתלמוד הבבלי ה� ממהדורת דפוס וילנה, ושינויי נוסח משמעותיי� לדיו#    2

 �מובאי� בהערות השוליי� ומנותחי� בה#. הקטעי� מ# התלמוד הירושלמי מצוטטי

ישראליי� ה� �ממהדורת האקדמיה ללשו# עברית על פי כתב יד לייד#, והמדרשי� האר+

 מהמהדורות המדעיות. 
הבשר שברוח: שיח הבשר שברוח: שיח הבשר שברוח: שיח הבשר שברוח: שיח     נכתבו מחקרי� רבי� בעניי#, ואלו החשובי� שבה�: דניאל בויארי#,   3

, תל אביב נשי� בחברה היהודיתנשי� בחברה היהודיתנשי� בחברה היהודיתנשי� בחברה היהודיתתשנ"ט; שולמית ולר,  , תל אביבהמיניות בתלמודהמיניות בתלמודהמיניות בתלמודהמיניות בתלמוד

תשוקה, יופי, מי#, תשוקה, יופי, מי#, תשוקה, יופי, מי#, תשוקה, יופי, מי#,     חוכמה, אהבה, נאמנות,חוכמה, אהבה, נאמנות,חוכמה, אהבה, נאמנות,חוכמה, אהבה, נאמנות,    ––––מסכת נשי� מסכת נשי� מסכת נשי� מסכת נשי� תש"ס; אדמיאל קוסמ#, 

, ירושלי� תשס"ז; הנ"ל, קדושה: קריאה בסיפורי� תלמודיי� ורבניי� ושני מדרשי שירקדושה: קריאה בסיפורי� תלמודיי� ורבניי� ושני מדרשי שירקדושה: קריאה בסיפורי� תלמודיי� ורבניי� ושני מדרשי שירקדושה: קריאה בסיפורי� תלמודיי� ורבניי� ושני מדרשי שיר

הטקס הטקס הטקס הטקס     צבי,�תשס"ח. ישי רוז# , תל אביבנשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודינשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודינשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודינשיות בעולמו הרוחני של הסיפור התלמודי

איל# (לעיל, הערה   , ירושלי� תשס"ח;שלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטהשלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטהשלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטהשלא היה: מקדש, מדרש ומגדר במסכת סוטה

1;(Elisheba C. Fonrobert, Menstrual Purity, Rabbinic and Christian 

Reconstructions of Biblical Gender, Stanford 2000; Tal Ilan, Silencing the 

Queen: The Literary Histories of Shelamzion and Other Jewish Women, 

Tübingen 2006; idem, Ta’anit Massekhet: Text, Translation, and 

Commentary, Tübingen 2008 
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 פעמי� ושש התנאיי� במקורות פעמי� שלוש נזכרת בייתוס בת מרתא

 ופעמיי� בבליות במסורות פעמי� ארבע ומה#, ראיי�האמו במקורות

 ייחוסה פי על מוצגת היא שמה על נוס* 4.ישראליות� אר+ במסורות

 מהמקורות ובארבעה, הבייתוסית האצולה למשפחת כצאצאית המשפחתי

 5.גדול כוה# שהיה עליו שמסופר, גמלא ב# יהושע רבי כאשת ג� נזכרת היא

� שנוי, בייתוס בת מרתא מיוחסת שאליה�, הבייתוסי� של המדויק זיהוי

 שחייתה כהונה במשפחת מדובר כי דעי� תמימות יש א' 6,במחקר במחלוקת

, הורדוסמ הגדולה הכהונה משרת את קיבלה זו משפחה. יהיבאלכסנדר

 עליה ומסופר, החשמונאית הכהונה משפחת של כוחה את להחליש שביקש

   7.מע� ומורמת מתנשאת הייתה כי

  

 מצטיירת היא בייתוס בת במרתא העוסקי� התלמודיי� המקורות בכל

 החיה כאלמנה ג� – ובאחדי�, והשפעה כוח בעלת ומיוחסת עשירה כאישה

 בלתי בהיותה מתבטאת עצמאותה. ייהח של מסוי� בפרק יחסית בעצמאות

   

מקורות תנאיי�: ספרא אמור ב, ב; משנה, יבמות ו, ד; ספרי דברי� רפא, יז. מקורות    4

אמוראיי� בבליי�: סוכה נב ע"ב; יבמות סא ע"א; יומא יח ע"א; גיטי# נו ע"א. מקורות 

 , כתובות ה, ט (ל ע"ב); איכה רבה א.ישראליי�: ירושלמי�אמוראיי� אר+
 .ספרא אמור ב, ב; משנה, יבמות ו, ד; יבמות סא ע"א; יומא יח ע"א   5

 
היו שסברו כי הבייתוסי� היו חלק מהאיסיי�, משו� שהאיסיי� אינ� מופיעי� בספרות    6

'ביתסי#',  סבר כי המדרש והתלמוד א' ה� נזכרי� בכתבי פילו# ויוס* ב# מתתיהו. ליברמ#

ה� הבייתוסי� וזיהה אות� ע� האיסיי�. הר ושרמר התנגדו  'סיי# או 'בית סי#' ת'בי

שכ# לא ברור מהו המקור     ,''האיסיי� ע� 'סיי# או 'בית סי#' לזיהוי של 'ביתסי#', 'בית

העברי של קבוצה זו, וסברו שזהו כינוי הלניסטי. חיזוק לטיעונ� הוא שידוע על 

היו שותפי� בעבודה בו, ואילו הבייתוסי� היו  האיסיי� כי ה� פרשו מ# המקדש ולא

 �שותפי� פעילי� בחיי המקדש. זיהוי הבייתוסי� ע� האיסיי� בעייתי, שכ# ג� על זהות

הבייתוסי�', דוד  היו של האיסיי� אי# תמימות דעי� במחקר. ראו: משה ד' הר, 'מי

 הלכההלכההלכההלכה בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד מחקרי�מחקרי�מחקרי�מחקרי� היהדות,היהדות,היהדות,היהדות, למדעילמדעילמדעילמדעי השביעיהשביעיהשביעיהשביעי העולמיהעולמיהעולמיהעולמי הקונגרסהקונגרסהקונגרסהקונגרס דברידברידברידברי קרונה (עור'),

 ארו'ארו'ארו'ארו' כפשוטה: ביאורכפשוטה: ביאורכפשוטה: ביאורכפשוטה: ביאור תוספתאתוספתאתוספתאתוספתאליברמ#,  ; שאול20–1ירושלי� תשמ"א, עמ'     ,ומדרשומדרשומדרשומדרש

רגב, 'טומאת המקדש ו"יחסי  ; אייל730–729תשנ"ג, עמ'  ניו יורק ,יאיאיאיא–לתוספתא אלתוספתא אלתוספתא אלתוספתא א

–133סד, ב (תשנ"ט), עמ'         ,ציו#ציו#ציו#ציו#החו+" של כת קומרא# בראשית התקופה החשמונאית', 

156 ;Adiel Schremer, ‘The Name of the Boethusians; A Reconsideration of 

Suggested Explanations and Another One’, JSIJ, 48, 2 (1997), pp. 290–299  
–158, עמ' 1963–1955יב [מהדורת שליט, ירושלי�  קדמוניות היהודי�קדמוניות היהודי�קדמוניות היהודי�קדמוניות היהודי�יוס* ב# מתתיהו,    7

  ).6]; הר (לעיל, הערה 332–320], טו [מהדורת שליט, עמ' 162
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 פי על בנה בזיהוי מובלטת חשיבותה 8.ממו# בעלת בהיותה וכ# בגבר תלויה

   10.והתלמוד המדרש בספרות דופ# יוצאת תופעה 9,אביו ש� פי על ולא שמה

  

 החריגי� נישואיה בסיס שעל ידועה כאישה מתוארת היא התנאיי� במקורות

 התנאי� בתודעת אותה השאיר זה פרט. הלכה נקבעה גדול לכוה# כאלמנה

 דרמטי שינוי חל האמוראיי� במקורות ואילו, עשירה לאלמנה כסמל

 כסמל דמותה נשמרה, בבבל ה# ישראל באר+ ה#, האמוראי� בקרב. בתיאורה

 ג� מואשמת היא זו מתקופה הטקסטי� מ# באחדי� א', אמידה לאלמנה

 שימוש באמצעות בה� ובפגיעה והדתיי� הפוליטיי� בחיי� בהתערבות

 מתנשאת, מפונקת הבהיות ג� מואשמת היא. וברכושה במעמדה לרעה

 בעת בירושלי� הכלכלי המצב הידרדרות לנוכח לעמה רגישות וחסרת

   11.החורב#

  

 ע� המזוהות חיוביות תכונות מתיאורה נעדרות אלו במקורות, כ# על יתר

� חולשה, אמפתיה, לזולת רגישות כגו#, בתלמוד אחרי� רבי� בסיפורי� נשי

 מרכזיי� ייצוגיי� בשלושה אדו# זה במאמר 12.מרות וקבלת כפיפות, חברתית

   

ו; חנה ספראי, 'נשי� –על מעמד# של אלמנות כוה# גדול ובת כוה# ראו: ספרא אמור ח, ה   8

 נשי�נשי�נשי�נשי� שלשלשלשל לחייה#לחייה#לחייה#לחייה# אשנבאשנבאשנבאשנבבתהליכי שינוי בבית המקדש בירושלי�', יעל עצמו# (עורכת), 

. על החופש היחסי של האלמנה ועל זכויותיה 70' , ירושלי� תשנ"ה, עמיהודיותיהודיותיהודיותיהודיות בחברותבחברותבחברותבחברות

 .248–243, ירושלי� תשנ"ג, עמ' דיני משפחהדיני משפחהדיני משפחהדיני משפחהראו: בנציו# שרשבסקי, 
שהיה נוטל שתי יריכות של  'אמרו על בנה של מרתא בת ביתוסבבלי, סוכה נב ע"ב:    9

שור הגדול שלקוח באל* זוז ומהל' עקב בצד גודל ולא הניחוהו אחיו הכהני� לעשות כ# 

) �) ברב ע� הדרת מל'. מאי משובחי�? אילימא משו� יוקרא, הני יקירי משלי ידמשו

�ולא היה חצר  כבש ומרובע ולא זקי*, הכא סולמות וזקי* טובא: טפי! אלא הת

.'� בירושלי
 ,Shulamit Valler, Massekhet Sukkah: Text ;424–423, 25), עמ' 3איל# (לעיל, הערה    10

Translation, and Commentary, Tübingen 2009, pp. 188–194  
 איכה רבה א, א; ירושלמי, כתובות ה, ט (ל ע"ב).   11
ב. על ייחוס תפיסות אלו "ע קנו ע"ב; תענית כג ע"ב; שבת סז ב"ק פב ע"א; כתובות   12

לנשי� ראו: שולמית ולר, 'סיפור אבא חלקיה בתלמוד הבבלי, מסמ' היסטורי או יצירה 

 ,(�: מחקרי� בתולדות : מחקרי� בתולדות : מחקרי� בתולדות : מחקרי� בתולדות לאוריאללאוריאללאוריאללאוריאלספרותית?', מנח� מור, ג'ק פסטור ואחרי� (עורכי

; קוסמ# 300–279, ירושלי� תשס"ו, עמ' ישראל בעת העתיקה מוגשי� לאוריאל רפפורטישראל בעת העתיקה מוגשי� לאוריאל רפפורטישראל בעת העתיקה מוגשי� לאוריאל רפפורטישראל בעת העתיקה מוגשי� לאוריאל רפפורט

דמויות נשיות בסיפורי התלמוד דמויות נשיות בסיפורי התלמוד דמויות נשיות בסיפורי התלמוד דמויות נשיות בסיפורי התלמוד     מנדלבאו�,-; ליאת סובולב18–17), עמ' 3(לעיל, הערה 

 Judith Hauptman, ‘Image of;2014 אוניברסיטת חיפה עבודת דוקטור, הבבלי,הבבלי,הבבלי,הבבלי,

Women in the Talmud’, Rosmary Radford Ruethe (ed.), Religion and 
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 לשחיתות ביטוי שהיא אישה, מופלגת עשירה אלמנה – במקורות שלה

 ובאמצעות� – אכזרי וסו* סבל עליה שהביאה רגיתט ודמות בצע ולתאוות

 מעמדה ובי# אלמנה היותה בי# השילוב מ# נבע השלילי ייצוגה כי אראה

 תאמו שלא מעשי� לעשות וכוח עצמאות לה שהקנה, והכלכלי החברתי

  .חכמי� של עמדותיה� את בהכרח

        

        מופלגתמופלגתמופלגתמופלגת    עשירהעשירהעשירהעשירה    לאלמנהלאלמנהלאלמנהלאלמנה    סמלסמלסמלסמל

 ולא: 'מופלגת לעשירה כדוגמה מוצגת בייתוס בת מרתא יהתנא במקור

 רבי. ביתוס בת כמרתא היא ואפילו עשירה בי# עניה בי#, אלמנה בגד תחבל

 תהא שלא לאשה מחזיר אתה אי# באיש חובל שאתה דברי�: אומר שמעו#

 כי לציי# חשוב). רפא דברי� ספרי' (רע ש� להשיאה שלא אצלה ובא הול'

 ג� מוזכר; יז, כד דברי�' (<ְלָמָנה ֶ>ֶגד ַתֲחֹבל 7אוְ ' לחוק הנדרש, זה מקור

 על ולכ#, הלווה של היחיד לבושו הוא הבגד שבו במצב ד#), כה, כב בשמות

 אלמנות של למצב# נדרש שהמקרא מכא#. הערב עד להשיבו המלווה

 במדרש. אמידות באלמנות ד# ואינו המעמדי הסול� בתחתית הנמצאות

 יש כי ונקבע החוק החלת מורחבת ,יוחאי ב# מעו#ש לרבי מיוחסה, ההלכה

 והוא, גבוה כלכלי ממעמד מאלמנות כמשכו# הנלקח הבגד את ג� להחזיר

 ומכא#, יוחאי ב# שמעו# לרבי מיוחס זה מקור, כאמור. היחיד לבוש# אינו

 כאלמנה ידועה בייתוס בת מרתא הייתה התנאי� תקופת לסו* שסמו'

  . כזאת לאישה סמל נעשתה וא* עשירה

  

 ענייה: יוס* לרב אביי ליה אמר: 'הבבלי בתלמוד ג� מצוי מרתא של זה ייצוג

 וחמש עשרי� עד ביתוס בת ומרתא, שני� וחמש עשרי� עד שבישראל

� קד כתובות]' (המשא – הגמל לפי. [שיחנא גמלא לפו�]: לו[ ליה אמר? שני

 העוסקת )ד, יב כתובות( במשנה הגמרא של בדיו# משולבי� אביי דברי). א"ע

 ומבחינה, מהיורשי� כתובתה את בו לתבוע רשאית שהאלמנה הזמ# במסגרת

 בבית( היורשי� בבית או) אביה בבית( בביתה: ישיבתה במקו� כ' לצור'

  ). בעלה

  

   

Sexism: Images of Woman in the Jewish and Christian Traditions, New York 

1974, pp. 184, 200–201, 212 
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� כתובתה את לדרוש רשאית שאלמנה וסוברי� דעי� תמימי האמוראי

 בי# היורשי� בבית יושבת שהיא בי#, שנה וחמש עשרי� של פהתקו במש'

 שאינה, במשנה להלכה באשר תמיהה הביע אביי. אביה בבית יושבת שהיא

 היא שבו הזמ# למש' הנוגע בכל עשירה לאלמנה ענייה אלמנה בי# מבחינה

 בלי הזמ# מש' נקבע כיצד תמה הוא. מהיורשי� כתובתה את לפרוע רשאית

 לאלמנה כדוגמה בייתוס בת מרתא את הביאו הכלכלי מצבה את לבחו#

 – הגמל לפי' [שיחנא גמלא לפו�' בביטוי לאביי השיב יוס* רב. עשירה

 את בהזכירו 13.ובבבל ישראל באר+ בו שהשתמשו עממי משל זהו]. המשא

 האישה של הכלכלי מעמדה בי# התאמה יש כי לומר יוס* רב ביקש שלהמ

 סכומי מוציאה, קטנה שכתובתה, ענייה אישה. מוציאה שהיא הסכו� ובי#

 זמ# פרק באותו מוציאה, גדולה שכתובתה, עשירה אישה ואילו, קטני� כס*

 את לגבות ההיתר לעניי# ביניה# להבדיל שאי# מכא#. גדולי� כס* סכומי

  . שהתאלמנו מיו� שנה וחמש עשרי� עד ההכתוב

  

 בת מרתא של בעלה של לש� אסוציאציה משו� יש זה במשל בשימוש

 ואת חשיבותה את לקוראי� ומזכירה שבה וזו, גמלא ב# יהושע, בייתוס

 – התנאיי� במקורות מובא הוא א' זה במקור נזכר אינו שמו. עושרה

 זיהה שאביי העובדה. סוגיהה לבעל ידוע שהיה נראה ולכ# – ובמשנה בספרא

 תקופת באמצע שבבבל מלמדת עשירה כאלמנה בייתוס בת מרתא את בזמנו

� היא, בייתוס בת מרתא של מתקופתה רבות שני� המרוחקת, האמוראי

  .אמידה לאלמנה כסמל החכמי� בתודעת נשארה

        

        בצעבצעבצעבצע    ולתאוותולתאוותולתאוותולתאוות    לשחיתותלשחיתותלשחיתותלשחיתות    ביטויביטויביטויביטוי

, בבלי אמורא, סיא רב של מסורת מקומות בשני משולבת הבבלי בתלמוד

 המל' ינאי את ששיחדה מושחתת כאישה בייתוס בת מרתא את המתארת

 זו מסורת. גמלא ב# יהושע רבי, בעלה את גדול לכוה# שימנה מנת על

 בת מרתא של נישואיה על ובספרא במשנה עליו שמסופר מאורע מפתחת

  : מינויו לאחר הגדול לכוה# בייתוס

  

  

   

סז ע"א; בבלי, סוטה יג –ספרי במדבר קלה; בראשית רבה יט, ג; בבלי, כתובות סו ע"ב   13

 ע"ב.
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        בבבב, , , , בבבב    אמוראמוראמוראמור    ספראספראספראספרא        דדדד, , , , וווו    יבמותיבמותיבמותיבמות, , , , משנהמשנהמשנהמשנה

 להיות ונתמנה האלמנה את אירס

  .יכנס גדול כה#

  

 את שקדש גמלא ב# ביהושע ומעשה

 להיות המל' ומינהו ביתוס בת מרתא

  .וכנסה גדול כה#

 להיות ונתמנה האלמנה את אירס

  .יכנוס גדול כה#

  ?אשה יקח לומר תלמוד

 שקידש גמלא ב# ביהושע מעשה

 המל' ומינהו ביתוס בת מרתא

  .וכנסה לגדו כה# להיות

  

 ב# ליהושע נישאה בייתוס בת מרתא כי מסופר הללו התנאיי� במקורות

�החברתי ושמעמדה ידועה אלמנה שהייתה מה� ונובע, הגדול הכוה# גמלא

 של השלטונית האצולה אליטת ע� נמנתה היא שכ#, גבוה היה כלכלי

�      14.הבייתוסי

  

 גמלא ב# ויהושע בייתוס ב# מרתא של נישואיה� על הסיפור נזכר במשנה

 שמקור�, עליה� החלי� הנישואי# ובאיסורי בכוהני� באיסורי� דיו# אגב

 רק ומותר, בגרה שטר� ובצעירה באלמנה אסור גדול כוה#. ויקרא בספר

 כוה#, במשנה המובאת בהלכה). יד–י, כא ויקרא(    בתולה שהיא בבוגרת

. אותה לשאת רשאי הגדולה הכהונה משרת את שקיבל לפני אלמנה שאירס

' �ב מעשה: 'בביטוי הפותח סיפור במשנה מוצג זו להלכה תוק* לתת כדי

 ונשא? בייתוס תב מרתא האלמנה את שאירס גמלא ב# יהושע על ומספר

   .הגדול הכוה# משרת את שקיבל לאחר

  

 ֵיֵצא 7א ֲחָדCָה ִאDָה ִאיC ִיBַח Aִי: 'הפסוק ממדרש ההלכה מוכחת בספרא

 ִאJCְוֹ  ֶאת ְוHַIִח ֶאָחת Cָָנה ְלֵביתוֹ  ִיְהֶיה ָנִקי Gָָבר ְלָכל ָעָליו ַיֲעֹבר ְו7א ַ>Fָָבא

 יש כי ומוסק, החדשה האישה Iִמחת שעניינו), ה, כד דברי�' (ָלָקח ֲאCֶר

 מונה החת# א� ג� עמה הקידושי# את לבטל אי# ולכ#, האישה את לשמח

  . גדול כוה# לשמש

  

 לבעלה שקנתה, מושחתת לדמות בייתוס בת מרתא הפכה הבבלי בעיבוד

 ביומא, הבבלי בתלמוד סוגיות בשתי    .שוחד באמצעות גדול כוה# של משרה
   

מות יא, ד, הדנה באיסורי הסיפור על מרתא בת בייתוס נעדר מהמקבילה בתוספתא, יב   14

 כוה# גדול לשאת אלמנה.
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 בשחיתות העוסקי� שוני� דיוני� לשני התנאית המסורת וכנסהה, וביבמות

        :זו קלוקלת התנהגות להדגי� כדי המידות

        

        אאאא""""עעעע    יחיחיחיח    יומאיומאיומאיומא        אאאא""""עעעע    סאסאסאסא    יבמותיבמותיבמותיבמות

 להיות ונתמנה האלמנה את אירס

 ב# ביהושע ומעשה. יכנוס – גדול כה#

, ביתוס בת מרתא את שקדש גמלא

  . וכנסה, ג"כה להיות המל' ומנהו

 נתמנה, אי# מנהו'. וכו ביהושע מעשה

  ; לא

  

  

  

  .הכא קחזינא קטיר: יוס* רב אמר

  

 דדינרי תרקבא 15:אסי רב דאמר

 לינאי ביתוס בת מרתא ליה עיילה

 ב# ליהושע ליה דמוקי עד, מלכא

  .רברבי בכהני גמלא

 אלא, לחיי – שכח שמא בשלמא

 האי כי מוקמינ# מי. למד לא שמא

 והכה#) כא ויקרא: (והתניא? גוונא

 מאחיו גדול שיהא – מאחיו הגדול

 אחרי�. ובעושר בחכמה, בנוי, בכח

� שאחיו לו אי# שא� מני#: אומרי

� לומר תלמוד? אותו מגדלי# הכהני

 משל גדלהו מאחיו הגדול והכה#

  . אחיו

 כא#; קשיא לא: יוס* רב אמר

  . שני במקדש כא#, ראשו# במקדש

 עיילא דדינרי תרקבא: אסי רב דאמר

 מלכא לינאי ביתוס בת מרתא ליה

 גמלא ב# ליהושע, דאוקמיה על

  .רברבי בכהני

  

)�  :תרגו

 רב אמר. לא – התמנה, כ# – אותו מינה... האלמנה את אירס: א"ע סא יבמות

 ביטוי(= דינרי� של תרקבא: אסי רב שאמר. כא# אני רואה קשר: יוס*

 לפני, המל' לינאי בייתוס בת מרתא ול הביאה) בדינרי� הנית# לשוחד

  .הגדולי� הכוהני� בי#, גמלא בי# יהושע את, אותו שהעמיד
   

כתוב 'רבי יוסי'; בכתב יד מינכ#  111ובכתב יד וטיק#  366בכתב יד אוקספורד  –'רב אסי'    15

כתוב 'רבי אמי'. נראה כי הגרסה שעל פיה מביא המסורת על מרתא הוא רבי יוסי  95

' בבלי ייחס זאת לתנא רחוק, ואילו רב אסי היה משובשת, משו� שלא סביר שעור

    ,ספר תולדות תנאי� ואמוראי�ספר תולדות תנאי� ואמוראי�ספר תולדות תנאי� ואמוראי�ספר תולדות תנאי� ואמוראי�אמורא בבלי שביקר באר+ ישראל. ראו: אהרו# הימ#, 

 �נראה כי ג� הגרסה 'רבי אמי' משובשת, משו� שכתב יד  .232–234' מ, ע1964ירושלי

 Michael Krupp, ‘Manuscripts ofידוע ככתב יד שהיו בו שיבושי�. ראו:  95מינכ# 

the Babylonian Talmud’, Shmuel Safrai (ed.), The Literature of the Sages, 

Assen 1987, pp. 351–361 
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? למד לא שמא אלא, לחיי� – שכח שמא) בצדק(= בשלו�: א"ע יח יומא

� מאחיו הגדול והכוה#): ברייתא( שנויה והרי? זה כגו# אנחנו מעמידי� הא

 אחרי�. ובעושר חכמהב, בנוי, בכוח מאחיו גדול שיהא –) כא ויקרא(

�: לומר תלמוד? אותו מגדלי� הכוהני� שאחיו לו אי# שא� מניי#: אומרי

 רב שאמר; קשה לא: יוס* רב אמר. אחיו משל גדלהו – מאחיו הגדול והכוה#

 על המל' לינאי בייתוס בת מרתא לו הכניסה דינרי� של תרקבא: אסי

  .) גדולי� בכוהני�, גמלא בי# יהושע את, אותו שהעמיד

  

 יוס* רב ולדברי אסי רב לדברי המשנה את קישרו ביבמות הסוגיה עורכי

 מונה גמלא ב# יהושע כי הסיקו וממנה', מינה' במילה דיוק באמצעות

 הדיוק את פירש) חייא בר( יוס* רב האמורא 16.מסוי� אד� בידי לתפקיד

 17,ומזימה קשר של תוצאה היה שהמינוי היינו', כא# רואה אני קשר: 'ואמר

, שוחד תשלו� בעבור היה המינוי פיה שעל מסורת הביא אסי רב אמוראוה

  . דינרי� של בתרקבא המל' ינאי את שיחדה בייתוס בת ומרתא

  

 נוספות בבליות במסורות לשוחד כציו# מצוי' דדינרי תרקבא' הארמי הביטוי

 כמקבל המל' ינאי ציו# ג� 18.ישראליי��אר+ סיפורי� של עיבודי� המוסרות

 בעלי וכבר 19,המגמתי הבבלי בעיבוד נוס* בייתוס בת ממרתא השוחד

   

התמנה שלא כדי# במסורת זו בסיפור ככוה# שיהושע ב# גמלא על הקושי שבהצגת    16

כא ע"א כאיש חיובי ומוער'  בתלמוד הבבלי ביבמות משו� שהוא מוצג בבבלי, ב"ב

שבלעדיו הייתה נשכחת תורה וכמי שהקי� בתי מדרשות לילדי�, ראו: דוד גודבלט, 

מחקרי� בתולדות ע� מחקרי� בתולדות ע� מחקרי� בתולדות ע� מחקרי� בתולדות ע�     ישראל',�'המקורות על ראשיתו של החינו' היהודי המאורג# באר+

 Jacob Neusner, The Rabbinic; 84–83(תש"�), עמ'  5    ,ואר+ ישראלואר+ ישראלואר+ ישראלואר+ ישראל    ישראלישראלישראלישראל

Traditions about the Pharisees Before 70, I, Leiden 1971, pp. 396–397     
"י ראה בדברי רב יוס* ציו# לשחיתות: 'שלא היה ראוי לכ' אלא שנת# ממו# ומינוהו' רש   17

 (רש"י על יבמות סא ע"א, ד"ה 'קשר של רשעי� אני רואה כא#').
 כדוגמת סנהדרי# ז ע"ב; עבודה זרה יח ע"א.    18
שטח וינאי המל'', מנח� דורמ#, שמואל ספראי ומנח� שטר# �יהושע אפרו#, 'שמעו# ב#   19

 ,(�; 163–162, תל אביב תש"ל, עמ' מחקרי� בתולדות ישראל ובלשו# העבריתמחקרי� בתולדות ישראל ובלשו# העבריתמחקרי� בתולדות ישראל ובלשו# העבריתמחקרי� בתולדות ישראל ובלשו# העברית(עורכי

; 138–133עד (תשל"ד), עמ'         ,סיניסיניסיניסיני    הג', במאה ציפורי יהודי של מנהיגי� עלשה בר, 'מ

)', על ליכוד� החברתי של חז"ל (גילוי חוטאי� וחטאיה� וכיסוי� בספרות חז"להנ"ל, '

הפולמוס בי# חכמי� לכהני� בשלהי הפולמוס בי# חכמי� לכהני� בשלהי הפולמוס בי# חכמי� לכהני� בשלהי הפולמוס בי# חכמי� לכהני� בשלהי איל#, � ; מאיר בר165–164נג, ב (תשמ"ח), עמ'         ,ו#ו#ו#ו#ציציציצי

 פריג'; 266–262איל#, רמת ג# תשמ"ב, עמ' �, עבודת דוקטור, אוניברסיטת ברימי בית שניימי בית שניימי בית שניימי בית שני

עבודת מוסמ',  זכויות יתר ומעמד חברתי,זכויות יתר ומעמד חברתי,זכויות יתר ומעמד חברתי,זכויות יתר ומעמד חברתי,    :הכוהני� בבבל בתקופת התלמודהכוהני� בבבל בתקופת התלמודהכוהני� בבבל בתקופת התלמודהכוהני� בבבל בתקופת התלמודהרמ#, 

'עטרת ראשו כהוד המלוכה שי, �; עודד עירהאוניברסיטה העברית בירושלי� תשנ"ח
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 ה�. הורקנוסב או השני באגריפס א� כי בינאי מדובר לא כי העירו התוספות

 כי וקבעו, גדול ככוה# עצמו ינאי מוצג שש�, א"ע סו קידושי# על התבססו

 המל' כי כתב אפרו# יהושע 20.במקומו גדול לכוה# מישהו ממנה היה לא ינאי

 על 21,ינאי ולא אגריפס היה והשוחד בייתוס בת מרתא על המקורי בסיפור

 ב# יהושע ושל בייתוס בת מרתא של שיוכ� סמ' ועל התוספות דברי בסיס

 אגריפס של מלכותו לתקופת המתאי�, התנאי� של אשו#הר לדור גמלא

         22.לספירה 103–76 בשני� שמל', ינאי אלכסנדר של לזו ולא השני

  

 בתלמוד מקומות שישה מצאו ישראלי וענת ניוסנר ייקוב'ג, אפרו# יהושע

 הוא כי והסיקו 23,המל' לינאי החשמונאי השליט ש� ונהש שבה� הבבלי

 טע� בה# שיש מסורות עוד לו יוחסו ולכ# מוסרי ולא מושחת כמל' נתפס

� כי להניח אפשר אלו נתוני� פי על 24.החשמונאי השליט בהתנהלות לפג

 ומעבדי, אגריפס הנראה ככל הוא אסי רב של המקורית במסורת המל'

 הכוהני� לשחיתות אותו לקשור כדי לינאי שמו את שינו הבבלי התלמוד

  . החשמונאי� של והמלוכה

  

, התנאית מהמסורת השוחד סיפור היעדר, הסיפור כגיבור ינאי המל' ציו#

 בבליי� בעיבודי�' דדינרי תרקבא' הביטוי והימצאות בבלי לאמורא ייחוסו

 שנתנה השוחד על הסיפור כי ההשערה את מחזקי� ישראליות�אר+ למסורות

 תוספת הוא גדול לכוה# ימונה גמלא ב# שיהושע כדי בייתוס בת מרתא

  . הזוג נישואי על התנאית למסורת בבלית

   

ודית של שלהי העת צנו* צפירת שש לכבוד ולתפארת: למקומה של הכהונה בחברה היה

רה: יהודי� ויהדות באר+ ישראל הביזנטית רה: יהודי� ויהדות באר+ ישראל הביזנטית רה: יהודי� ויהדות באר+ ישראל הביזנטית רה: יהודי� ויהדות באר+ ישראל הביזנטית רצ* ותמורצ* ותמורצ* ותמורצ* ותמו    יעל לוי# (עורכת),', העתיקה

 :Shaye J. D. Cohen, ‘The Destruction ;102–101, עמ' , ירושלי� תשס"דנוצריתנוצריתנוצריתנוצרית

from Scripture to Midrash’, Prooftexts, 2, 1 (1982), pp. 18–39 
תוספות, יבמות סא ע"א, ד"ה 'עיילה ליה מרתא בת ביתוס לינאי מלכא': 'לאו היינו ינאי    20

 האומר בקידושי# (סו ע"א) דא� כ# לא היה מושיב אחר במקומו'. כ"ג דבפרק
). הוא התבסס על כתביו של יוס* ב# מתתיהו בקדמוניות היהודי� 19אפרו# (לעיל, הערה    21

 , וכ# על התלמוד. 213כ ט, ד, סעי* 
 . 91, 78–74אפרו#, ש�, עמ'    22
 ע"ב; כריתות כח ע"ב.–למשל סנהדרי# יט ע"א   23
דמות� של החשמונאי� בעיני התנאי� דמות� של החשמונאי� בעיני התנאי� דמות� של החשמונאי� בעיני התנאי� דמות� של החשמונאי� בעיני התנאי� ); ענת ישראלי, 19אפרו# (לעיל, הערה    24

,�; ניוסנר (לעיל, 105–100עבודת מוסמ', אוניברסיטת חיפה תשמ"ז, עמ'  והאמוראי�,והאמוראי�,והאמוראי�,והאמוראי

 .40), עמ' 16הערה 
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� בקרב המידות שחיתות שעניינה, א"ע יח ביומא המקבילה בסוגיה ג

 רב נזכרי�, הכיפורי� ביו� ובמיוחד, השני הבית בתקופת הגדולה הכהונה

 של המוסרית רמתה בי# הבחנה עניינ� יוס* רב דברי ואול�. אסי ורב יוס*

 ואינ� השני המקדש בימי המוסרית לרמתה הראשו# קדשהמ בימי הכהונה

� באירוע העוסקת, אסי רב של מימרתו ואילו, מסוי� במקרה קשורי

 ברמה להידרדרות כדוגמה מובאת, בייתוס בת מרתא של הקונקרטי

 שלטונית בשחיתות שהתבטאה, השני המקדש בימי הכהונה של המוסרית

  25.בכס* הכהונה ובקניית

  

� לכ#ו, הבבלי בתלמוד מקורות בעוד מצויי� מושחתי� כוהני� על סיפורי

 לשחיתות משל היא בייתוס בת מרתא של שחיתותה על המסורת כי נראה

� מודגש זה בתיאור. בפרט הבייתוסית המשפחה בני והכוהני� בכלל הכוהני

� מעורבות שאינ#, נשי� שאפילו עד כ' כל נוראה הייתה השחיתות כי ג

  . לה שותפות היו, ופוליטיקה חברה בחיי בולט באופ#

  

 מהיותה רק נבע לא כמושחתת תוסביי בת מרתא של תיאורה כי נראה לפיכ'

, הגדולה ולכהונה הבייתוסי� לאצולת המשפחתי מייחוסה ג� אלא אישה

� אישה הצגת ולכ#, הסיפור של המגדרי מההיבט להתעל� אפשר�אי אול

 נשי� על ביקורת מבטאת משרות ובקניית כוהני� של בשחיתות כאשמה

 בו ולעשות נ#כרצו בכספ# להשתמש היכולות, אלמנות בעיקר, עשירות

  . הגו# שאינו שימוש

        

        אכזריאכזריאכזריאכזרי    וסו*וסו*וסו*וסו*    סבלסבלסבלסבל    עצמהעצמהעצמהעצמה    עלעלעלעל    שהביאהשהביאהשהביאהשהביאה    טרגיתטרגיתטרגיתטרגית    דמותדמותדמותדמות

 בקרב נשמרה בייתוס בת מרתא של המופלג עושרה על התנאית המסורת

 על למסורת אותה פיתחו וה�, מאוחרי� בדורות ג� ישראל אר+ אמוראי

 האחת, ישראליות�אר+ מסורות שתי. קלוקלת להתנהגות המוביל עושר

 בסופה עוסקות, א, א רבה באיכה והאחרת), ב"ע ל( ט, ה כתובות, ושלמיביר

   

יתות ושוחד בקרב הכהונה וההנהגה בימי הבית השני מתוארת ג� מציאות של שח   25

בסוגיה המקבילה בירושלמי, יומא א, א (לח ע"ג), וכ# בבבלי: שבת טו ע"א; יומא ח ע"ב; 

מחקרי� בתולדות מחקרי� בתולדות מחקרי� בתולדות מחקרי� בתולדות  פסחי� נז ע"ב. על כ' ראו: גדליה אלו#, 'אילי# דמתמני# בכס*',

אייל רגב, 'הרקע, ; 57–15עמ' אביב תשי"ח,  , ב, תלבתקופת המשנה והתלמודבתקופת המשנה והתלמודבתקופת המשנה והתלמודבתקופת המשנה והתלמוד ישראלישראלישראלישראל

חידושי� בחקר חידושי� בחקר חידושי� בחקר חידושי� בחקר הנסיבות וההשלכות לעליית� של הכהני� מבית פיאבי ובית ביתוס', 

� .53–43ג (תשנ"ח), עמ'  ,ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי
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 אלו מסורות. באופייה פגמי� ומבליטות החורב# בעת מרתא של האכזרי

 אלו במסורות. א"ע נו בגיטי# באחריתה הד# הבבלי למקור יסוד שימשו

 באופ# גבוהה חיי� מרמת שנהנתה, טרגית כדמות בייתוס בת מרתא מוצגת

 מוות מתה והיא פניה על טפחה המציאות א', זמנה מצוקות חר* קיצוני

  . אכזרי

  

 האד� של לאלו הדומות אופי תכונות יש טרגית לדמות, אריסטו פי על

 מ# יותר או אחד העוברת, צדיקה ואינה מרשעת שאינה דמות, הממוצע

� לשינוי או בחייה קיצוני למהפ', לסבלה מובילה פעילותה: האלה האירועי

 כדמות בייתוס בת מרתא את להגדיר אפשר, כ# א� 26.לידיעה ידיעה� מאי

 כלכלי למעמד המשתייכות נשי� אצל הקיימות אופי תכונות בעלת טרגית

 תכונות. והתנשאות תלותיות, לסביבה לב תשומת חוסר, פינוק כגו#, גבוה

   .החורב# בזמ# קיצוני סבל עליה הביאו אלו

  

 אישה על במסורת משתמשת הסוגיה )ב"ע ל( ט, ה כתובות, בירושלמי

 את משלבת היא 27.שביקשה מהכמות פחותה בכמות יי# לה שפסקו עשירה

 שהייתה, בייתוס בת למרתא אותה ומייחסת הלכתי בדיו# הזו המסורת

  :יי# ישתו שנשי� רצוי לא שלפיה לתפיסה הוכחה לספק כדי, בעושרה ידועה

  

] יי#) [מיי�( סאתיי�' חכמ לה שפסקו בייתוס בת במרתא מעשה

 לבנותיכ� תתנו כ' לה# ואמרה אות# קיללה כ"אעפ[...]  יו� בכל

 ראיתיה לא א� בנחמה אראה: צדוק בר אלעזר' ר' אמ[...] 

 הפסוק עליה וקראתי. בעכו סוסי� טלפי מבי# שעורי� מלקטת

 היפה ל' תדעי לא א�' )כח דברי� (וגו' והענוגה ב' הרכה: 'הזה

�  ).א השירי� שיר( וגו' הצא# בעקבי ל' צאי בנשי

  

 פסיקת על תיהלכ מדיו# כחלק בייתוס בת מרתא על המקור מובא בירושלמי

 לשלושה נחלק עליה המקור. במחיצת# מצויי� אינ� שבעליה# לנשי� יי#

� בחובת העוסקת במשנה הגמרא של ההלכתי הדיו# בו והוכנס חלקי

   

; מאיר שטרנברג, 'יסודות 35–31, 27–25, ירושלי� תשס"ב, עמ' פואטיקהפואטיקהפואטיקהפואטיקהאריסטו,    26

 .69–23(תשל"ג), עמ'  4    ,הספרותהספרותהספרותהספרותהטרגדיה ומושג העלילה בטרגדיה', 
 י, ומיוחסת לבתו של נקדימו# בי# גוריו#. –מסורת זו מופיעה בתוספתא, כתובות ה, ח   27
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 נקבע במשנה. שלישי אד� באמצעות אשתו את המפרנס אד� של המזונות

� עשירות לנשי� כי ומוצהר, לאישה חייב שהמפרנס ביותר מינימלי תשלו

 יי# לפסוק יש פיה שעל העמדה מבוטאת בגמרא. מעמד# פי על סקי�פו

� שבית, בייתוס בת ומרתא, כלכלי למעמד סמל הוא היי# שכ#, עשירות לנשי

  . עשירות לנשי� יי# פסיקת של לקיומה כהוכחה מובאת, יי# לה פסק הדי#

  

, לנשי� יי# פוסק די# בית א� ושואלת זו פסיקה בעניי# תמיהה מעלה הגמרא

 הושע על אדא בר חייא רבי של דרשתו את מביאה היא זו תמיהה לחזק וכדי

 הגמרא. ולזנות לזימה השותות את מובילה יי# שתיית שלפיה), יא–י, ד(

 על הסיפור ובי# לנשי� יי# פוסקי� א� התמיהה בי# הסתירה את מתרצת

 שני היו שלפיה� חכמי� דברי באמצעות, יי# לה שפסקו, בייתוס בת מרתא

� הסיק לוי ב# יהושע רבי. ובישול הנקה: לנשי� יי# פסקו שבגינ� צרכי

 כי) ח, ה כתובות( מזונות יותר מקבלת מיניקה שאישה בה שנקבע מהמשנה

 הביא חזקיה רבי. החלב את מרבה יי# שכ#, מיניקה לאישה יי# לפסוק אפשר

� לפסוק מותר כי, יוחנ# רבי בש� דברי� שהביא, אבהו רבי בש� דברי

  28.לבישול יי# מעט לאישה

  

 מתואר, לנשי� שתייה לצורכי יי# לפסוק אי# כי הסוגיה עמדת את לחזק כדי

 אות# קיללה כ# פי על א*: 'הדייני� את קיללה בייתוס בת מרתא כי בגמרא

 תתנו כ'' בדבריה הקללה מהי ברור לא'. לבנותיכ� תתנו כ' לה# הואמר

� לבנותיכ# ג� הא�: כעס מתו' שאלה בייתוס בת שמרתא ואפשר', לבנותיכ

 מהמציאות מנותקת הייתה היא כי נראה. קללה זו אי# א'? כ' תפסקו

 שחשבה כ' כדי עד לה# זכאיות שנשי� היי# כמויות בדבר ומהפסיקות

 שה� יי# של זו מנה לבנותיה� שיפסקו לה� באמרה יני�הדי את שקיללה

 לנשי� רבה כמות נחשבה זו כמות שכ#, ברכה הייתה התוצאה א', לה פסקו

  29.כמותה מופלגות עשירות היו שלא

  

   

 .85–83, תל אביב תשנ"ג, עמ' נשי� ונשיות בסיפורי התלמודנשי� ונשיות בסיפורי התלמודנשי� ונשיות בסיפורי התלמודנשי� ונשיות בסיפורי התלמודשולמית ולר,    28
; אביגדור שנא#, 'שלושה 46–45, תל אביב תשנ"ז, עמ' אגדות החורב#אגדות החורב#אגדות החורב#אגדות החורב#ענת ישראלי,    29

הבית, גורמיו ותוצאותיו', אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי סיפורי� וסיפור על חורב# 

 ,(�, רמת ג# מעשה סיפור; מחקרי� בסיפורת היהודית מוגשי� ליואב אלשטיי#מעשה סיפור; מחקרי� בסיפורת היהודית מוגשי� ליואב אלשטיי#מעשה סיפור; מחקרי� בסיפורת היהודית מוגשי� ליואב אלשטיי#מעשה סיפור; מחקרי� בסיפורת היהודית מוגשי� ליואב אלשטיי#(עורכי

 . 42, 37, עמ' תשס"ו
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 מפי שהובאו בדברי� ג� מובעת בייתוס בת מרתא של מעשיה על ביקורת

 אפשר ראשונית מקריאה'. אמ# אחריה וענינו: 'למעשיה בתגובה אחא רבי

 בלשו# אליה הפנייה מהצגת אול�, התנהגותה את מאשרי� הדברי� כי להבי#

� יי# השותות נשי� ע� להתפלמס שמטרתה בסוגיה הסיפור ומשילוב רבי

 בת מרתא של להתנהגותה לעג מבטאי� אחא רבי של שדבריו להסיק אפשר

  .הסוגיה מעבד של עמדתו את ומייצגי� הדי# בבית בייתוס

  

 בגמרא מובא דייני�ה את המקללת בייתוס בת מרתא של הצגתה לאחר

 שני עליה ודרש החורב# בימי שחי, צדוק לרבי המיוחס, המר סופה סיפור

� ֵמִהְתַעQֵג ָהPֶר+ ַעל ַהFֵג ַרְגָל? ַכ* ִנOְָתה 7א ֲאCֶר ְוָהֲענMָNה ְבL ָהַרAָה: 'פסוקי

RֵמֹרS ַרעJֵ ?ֵעיָנ Cִבְבָנ? ֵחיָק? ְ>ִאיS ?JְָבִבS) '� 7א ִא�: 'וכ#), נו, חכ דברי

 ִמAְCְנֹות ַעל MְִדTַֹתִיR ֶאת Sְרִעי ַהFֹא# ְ>ִעְקֵבי ָלR ְצִאי ַ>CִQָי� ַהTָָפה ָלR ֵתְדִעי

� על שיבואו הקללות ברצ* מובא מדברי� הפסוק). ז, א השירי� שיר(' ָהֹרִעי

 היא שבה# והחמורה, הכבד אל מהקל בהדרגה בפרק המופיעות, הברית מפרי

, הפסוק דרשת לפי. הכבד הרעב בשל בטנ� פרי את יאכלו ישראל שבני

 בזמ# בניה# את יאכלו, מגברי� ורגישות כעדינות הנתפסות, נשי� אפילו

 רומזת בייתוס בת מרתא על דרשתו כי נראה הפסוק של מהקשרו. המצור

  . מעשיה על שהלעני

  

, בנשי� היפה, בייתוס בת מרתא כי דרש צדוק שרבי פירש העדה קרב# בעל

 ענישה של זו ראייה 30.נענשה ולכ# – התורה מדר' רחקה כלומר –' ידעה לא'

 מדברי� הפסוק בי# הדרשני הקישור באמצעות מתחזקת בייתוס בת למרתא

 בת מרתא של מעשיה על העונש, הקישור פי על. ירי�הש משיר לפסוק

 אוכל חיפוש היינו, בצא# חיפוש הוא, כראוי להתנהג כיצד ידעה שלא, בייתוס

 בו מאופיינת בייתוס בת מרתא כי עולה במקור מהדיו#    .סוסי� גללי בי#

� החכמי� על המקובלת מההתנהגות החורגת, והמונית פשוטה כאישה

�  .נשי� של שלילית התנהגותל דוגמה ומציגה הגברי

  

  

  

  

   

 קרב# העדה בדפי התלמוד הירושלמי.   30
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 החורב# בעת בייתוס בת מרתא של המר גורלה על ישראלי�אר+ מקור עוד

  31:א פרשה רבה באיכה מופיע

  

 ומינהו גמלא ב# יהושע שקדשה בייתוס בת במרתא מעשה

 ואראה אל' אמרה אחת פע�, וכינסה, גדול כה# להיות המל'

 לה עשו מה, הכפורי� ביו� בתורה קורא הוא היא' אותו

 שלא כדי, המקדש בית פתח עד ביתה מפתח טפיטות לה הוציאו

  .רגליה נתייחפו כ"ואעפ, רגליה יתייחפו

 ולא ד"בב יי# סאתי� חכמי� לה פסקו בעלה יהושע וכשמת

 יי# לאשה פוסקי# אי# ולמה, ד"בב לאשה יי# פוסקי# שאי# תנינא

 הושע( לב יקח ותירוש ויי# זנות משו� אבא בר חייא ר"א, ד"בב

 יוחנ#' ר בש� אבהו' ור חזקיה' ר, יי# לה פסקו למהו), יא ד

 ידיה ממעשה לה פוחתי# מניקה היתה א� תנינ# והא, לתבשיליה

 יי# לה מרבי# אמר לוי ב# יהושע 'ר, מזונותיה על לה ומוסיפי#

  .החלב את מרבה שהוא מפני

 שקשרו ראיתי לא א� בנחמה אראה צדוק בר אלעזר ר"א

 עליה וקראתי בה מריצי# והיו �הסוסי זנבות אחרי שערותיה

 על הצג רגלה כ* נסתה לא אשר והענוגה ב' הרכה, הזה הפסוק

  .)ט, כח דברי�( ומרו' מהתענג האר+

  

 שירדו נשי� של גורל# על סיפורי� בקוב+ רבה באיכה מובא זה מקור

 של בואה עובדת בי# מקשר והוא, השני הבית חורב# בתקופת הר� ממעמד#

 – בעלה את לראות כדי הכיפורי� ביו� המקדש ביתל בייתוס בת מרתא

. החורב# תוצאות ובי# – ובטהרתו המקדש בעבודת פגיעה שהוא מעשה

 בייתוס בת מרתא של הליכתה על מספר הראשו# החלק: חלקי� שני למקור

 קריאתו בזמ# הגדול הכוה# בבעלה לצפות כדי כיפור ביו� המקדש לבית

, הדי# בבית יי# תבעה שבה�, אלמנותה ימי על מספר השני והחלק, בתורה

. הטרגי סופה על, צדוק ברבי אליעזר לרבי המיוחסת, מסורת לו ומצורפת

   

31    �בכל נוסחי המקור בכתבי היד נקראת האישה מרתא בת בייתוס, ורק בשני הדפוסי

.�שר מכא# נראה כי הש� מרתא הוא הש� המקורי, ואפ הראשוני� נקראת האישה מרי

שהוא ש� ארמי שהתגלגל מהש� העברי מרי�. ראו מדרש איכה רבה [מהדורת באבער, 

 ]. 86ווילנא תרנ"ט, עמ' 
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 המצמצ�, לעיל שהובא בירושלמי ג� המצוי, הלכתי דיו# משולב זה במקור

  . והנקה בישול לצורכי לנשי� היי# פסיקת את

  

 הספראמ הידועה בייתוס בת מרתא על התנאית במסורת פותח המקור

 משרת את שקיבל לאחר גמלא ב# ליהושע נישואיה על מספר הוא. ומהמשנה

, במקדש, הגדול הכוה#, בעלה את לביקורה אותו ומקשר הגדולה הכהונה

� איסור את קיימה כיפור ביו� יחפה בהליכתה. יחפה כשהיא, הכיפורי� ביו

 פויתייח שלא כדי' שטיחי� לפניה שהניחו מסופר במקור. הסנדל נעילת

 שמו א� שכ#, קשה זה ביטוי'. רגליה נתייחפו כ"ואעפ: 'ג� מצוי# א'', רגליה

  ?רגליה התייחפו זאת בכל כיצד, ביתה מפתח שטיחי� לה

     

 לגרו� הייתה השטיחי� פריסת מטרת כי פירש יוס*יוס*יוס*יוס*    ע+ע+ע+ע+ הספר מחבר

 תרגיש שלא כדי יחפה עליה� שהלכה בזמ# בייתוס בת מרתא של לנוחיותה

 פי על 32.בקרקע רגליה של המגע את למנוע כדי ולא, עהקרק קושי את

 ג� בקרקע שחשה כ' כדי עד ורגישה עדינה הייתה בייתוס בת מרתא, פירושו

  . השטיחי� על פסעה כאשר

  

 ולפיו 33,הטומאה לעניי# אותו קושר' רגליה פונתייח' לביטוי אחר פירוש

 היא וכ', בייתוס בת מרתא של רגליה נטמאו השטיחי� פריסת למרות

 בייתוס תב שמרתא משמעה ההתייחפות, זה פירוש לפי. המקדש את טימאה

, כיפור ביו� הגדול הכוה# בעלה אצל הביקור בעצ� המקדש בטהרת פגעה

 הגדול הכוה# הכיפורי� יו� לפני ימי� שבעה    ,א, א ביומא המשנה לפי שהרי

 את ויטמא טומאה ספק לידי יגיע שלא כדי מביתו ומוצא מאשתו מובדל

   34.המקדש

  

 בשערותיה קשירתה – בייתוס בת מרתא של סופה בתיאור מסיי� המקור

 שקרא צדוק רבי של ובדרשתו, בירושלי� הרומאי� שהריצו סוסי� רגלי אל

 כאמור הלקוח, הפסוק). נו, כח דברי�' (ְוָהֲענMָNה ְבL ָהַרAָה: 'המילי� את עליה
   

ע+ יוס*, ד"ה 'יתיחפו': 'שלא תל' יחפה על האר+, כלומר שלא תרגיש בלחלוחית אדמה    32

 ואעפ"כ הרגישה'.
, יא; בבלי, חגיגה כג  תוספתא, פרה ט, ט; תוספתא, שבת י, יח; תוספתא, תרומות י   33

 ע"א; בבלי, נידה נה ע"ב.
 לז.הלכה זו מופיעה ג� בספרא צו, מכילתא דמילואי� א,    34
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 בת מרתא: שיהמע על ענישה גיסא מחד מבטא, והקללה הברכה מפרשת

, באחריתה אכזרי בעונש נענשה כ' ובשל המקדש בטהרת פגעה בייתוס

 של סבלה להעצמת ג� רומזת' והענוגה הרכה' הביטוי דרשת גיסא ומאיד'

  .עמיקתא לבירא רמה מאיגרא – החורב# של הקשה בתקופה זו עדינה אישה

  

 בסוגיה, א"ע נו בגיטי# מצוי ולסופה ישראלית�האר+ לדמותה בבלי עיבוד

 35.טרגי גורל כבעלת מוצגת היא בו וג�, ירושלי� חורב# באגדות הדנה

 את לעתי� המאפייני� ומעשי� תכונות לדמותה נוספו זה בעיבוד

� כגו#, משבר בשעת בעליה� את ומסכני� אמידות למשפחות המשתייכי

  :במשרתי� ותלות עצמאות חוסר, לסביבה לב תשומת חוסר

  

 ואמרה לשלוחה שדרתה. הויא דירושלי� עתירתא ביתוס בת מרתא

 סמידא: לה אמר אתא, איזדב# אדאזל. סמידא לי אייתי זיל: ליה

 אתא, אזדב# אדאזל. לי אייתי זיל: ליה אמרה, איכא חיורתא, ליכא

 אדאזל. לי אייתי זיל: ל"א, איכא גושקרא, ליכא חיורתא: לה ואמר

 אמרה. איכא דשערי קימחא, ליכא גושקרא: לה ואמר אתא, אזדב#

 איפוק: אמרה. מסאנא שליפא הוה. איזדב# אדאזל. לי אייתי זיל: ליה

 קרי. ומתה בכרעא פרתא לה איתיב. למיכל מידי משכחנא אי ואחזי

 לא אשר והענוגה ב' הרכה) 'כח דברי�: (זכאי ב# יוחנ# רב# עלה

 ואיתניסא, אכלה צדוק' דר גרוגרות: דאמרי יכאא'. רגלה כ* נסתה

. ירושלי� ליחרב דלא בתעניתא שני# ארבעי# יתיב צדוק' דר. ומתה

 ליה מייתי בריא הוה וכי, מאבראי מיתחזי הוה מידי אכיל הוה כי

 לכל אפיקתא נפשה ניחא קא הוה כי. להו ושדי מייהו מיי+. גרוגרות

 והיינו לי מיבעי למאי יהא: אמרה. בשוקא שדיתיה, וכספא דהבא

  '.ישליכו בחוצות כספ�) 'ז יחזקאל: (דכתיב

  

)� את שלחה. הייתה ירושלי� של עשירה בייתוס בת מרתא: תרגו

 אמר, בא. נמכר – שהל' עד. סולת לי הבא ל': לו ואמרה שליחה
   

על היצירה הספרותית של על היצירה הספרותית של על היצירה הספרותית של על היצירה הספרותית של על אופ# עריכה הסוגיה והמחקר עליה ראו: אברה� וייס,    35

�; עלי יסי*, 'מחזור הסיפורי� באגדת חז"ל', 263–261תשכ"ב, עמ'  , ניו יורקהאמוראי�האמוראי�האמוראי�האמוראי

), עמ' 29; ישראלי (לעיל, הערה 145–103יב (תש"#), עמ'         ,חקרי ירושלי� בספרות עבריתחקרי ירושלי� בספרות עבריתחקרי ירושלי� בספרות עבריתחקרי ירושלי� בספרות עבריתממממ

9–11 ;Jeffrey L. Rubenstein, Talmudic Stories Narrative Art, Composition, 

and Culture, Baltimore 1999, pp. 140–165  
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 בא. נמכר – שהל' עד. לי הבא ל': לו אמרה. יש קמח, אי# סולת: לה

. נמכר – שהל' עד. לי הבא ל', לו אמרה. יש סובי#, אי# קמח ואמר

 עד. לי הבא ל': לו אמרה. יש שעורי� קמח, אי# סובי#: לה ואמר בא

 מוצאת א� ואראה אצא: אמרה 36.נעל חולצת הייתה. נמכר – שהל'

 יוחנ# רב# עליה קרא. ומתה ברגלה גלל לה התיישב. לאכול דבר אני

: שאומרי� יש'. רגלה כ* נסתה לא אשר והענוגה ב' הרכה' זכאי ב#

 ארבעי� ישב צדוק שרבי. ומתה וחלתה, אכלה צדוק' דר גרוגרות

 נראה היה, דבר אוכל היה כאשר. ירושלי� תחרב שלא בתענית שנה

 וזורק מה# מוצ+. גרוגרות לו מביאי� מבריא היה וכאשר, מבחו+

. בשוק אותו זרקה, וכספה זהבה כל את הוציאה, מתה כאשר. אות#

  .)לי נצר' למה זה: אמרה

        

 וצידוק הסבר המציעה ,יוחנ# רבי של סיפורית בדרשה נפתחת הסוגיה

, קמצא בר ובי# קמצא בי# שפר+ סכסו' בשל חרבה העיר: ירושלי� לחורב#

 המקור. יושביה בקרב שהתגלו חברתיי� לליקויי� ומשל דוגמה שהוא אירוע

 שדאגו ירושלי� עשירי לע סיפורי� בי# ממוק� בייתוס בת מרתא על

 בניגוד מוצגת ודמותה, הבית חרב סיוע� ולמרות המצור בזמ# לתושביה

�, ירושלי� אוכלוסיית את מאוצרותיה� ופרנסו במצור שרדו ה� – לדמות

 כספה את אגרה תחילה אלא העיר לאוכלוסיית סייעה לא היא ואילו

 הביא לא כאשר כספה את השליכה ולבסו* החיי� ברמת לרדת והתקשתה

  .תועלת לה

  

 שליח שלחה היא המצור בזמ#. מופלגת כעשירה מרתא בהצגת נפתח המקור

 למלא הל' שהשליח פע� בכל א', מזו# מוצרי לה להביא כדי פעמי� ארבע

 מסודרות בקשותיה. השוק מ# אזל שביקשה המוצר כי גילה הוא מבוקשה את

   

עות היא שמרתא היא בכל כתבי היד מופיעות המילי� 'הוה שליפא'. נראה כי המשמ   36

שחלצה את נעליה ולא המשרת, ה# מהקשר הסיפור ה# מהדמיו# בכתב של האותיות ה"א 

ותי"ו. סוקולו* פירש שמרתא חלצה נעל, וכ' ג� ניוסנר, בתרגומו את המסכת לאנגלית: 

Jacob Neusner, The Talmud of Babylonia: An American Translaion, Gittin 

Chapters 4–5, IVXXX, Atlanta 1984, p. 97; Michael Sokoloff, A Dictionary 

of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Period, Ramat 

Gan 2002, p. 1152   
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� סידור 37.והפשוט ולהז למוצר עד ביותר והבריא היקר מהמוצר, יורד בסול

 ברעב נתונה העיר כי בייתוס בת מרתא הבינה שבסופו לתהלי' רומז זה

 שהשביק המוצר אזל פע� שבכל והעובדה מהשליח הבקשה על החזרה. קשה

 מבינה אינה בייתוס בת מרתא כי מבהירות שה# ואפשר, הרעב את מדגישות

 לא א' בגורלה שינוי חל כי מדגיש זה תיאור. בה חיה שהיא המציאות את

 גבוהה כלכלית לשכבה השתייכותה בשל בה שהתקבעה התכונה. באופייה

  .המצור בזמ# סבל לה גרמה

  

, עשירה כאלמנה גיסא מחד אותה מציגה השליח ובי# בינה החוזרת הסצנה

, המשרת על הנשענת תלותית כאישה גיסא ומאיד', ודעתנית עצמאית

 היא בייתוס בת שמרתא – ההמש' מסצנות העולה המסר את ומקדמת

  . אכזרי מוות לה גרמו ופינוק? שתלות? אישה

  

 להביא הצליח לא הוא א', מזו# מהשליח ביקשה שבה# פעמי� ארבע לאחר

 לחפש ויצאה נעליה את בייתוס בת מרתא חלצה, אזל שהמזו# משו� מזו# לה

 מספר הסברי� להעלות אפשר. השליח על עוד לסמו' בלי בעצמה מזו#

 כמו להיראות רצתה שמרתא הוא האחד. הנעליי� את מרתא של לחליצתה

 על לשמור שרצתה ואפשר, ועניי� יחפי� בהיות� מזו# שחיפשו האנשי� רוב

, כ' או כ'. כמותה עשירה אישה של בבית אפילו ותנדיר שהיו משו� נעליה

 בייתוס בת מרתא של הכלכלי במצבה ההידרדרות את מסמנת הנעל חליצת

�  .עולמה בתפיסת שחל השינוי ואת החורב# טר

  

 השליח שחרור ומשמעה, החליצה לטקס רמז ג� הנעל בחליצת לראות אפשר

, זה פירוש לפי. בשליח מתלותה בייתוס בת מרתא של ושחרורה מתפקידו

 עצמאית לאישה מרתא הפכה הקשה הכלכלי במצב דווקא פרדוקסלי באופ#

 ואולי, אליו שנכנסה הקשה מהמצב לצאת כדי לפעול שבחרה עצמה ובעלת

  . הפטריארכלי מהעול� לשחרורה רמז בכ' יש

  

   

ביוגרפית: ביוגרפית: ביוגרפית: ביוגרפית: � � � � האגדה ההיסטוריתהאגדה ההיסטוריתהאגדה ההיסטוריתהאגדה ההיסטוריתעל מוצרי� אלו בעת ההיא ראו: אלימל' אפשטיי# הלוי,    37

, תל אביב הנשיא לאור מקורות יווניי� ולטיניי�הנשיא לאור מקורות יווניי� ולטיניי�הנשיא לאור מקורות יווניי� ולטיניי�הנשיא לאור מקורות יווניי� ולטיניי� מאנשי כנסת הגדולה עד רבי יהודהמאנשי כנסת הגדולה עד רבי יהודהמאנשי כנסת הגדולה עד רבי יהודהמאנשי כנסת הגדולה עד רבי יהודה

 . 235תשל"ה, עמ' 
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�. מותה בייתוס בת מרתא על בא מהבית ויציאתה הנעל את חליצתה ע

 על דריכה הוא בייתוס בת מרתא של למותה מציג רשהמקו הראשו# ההסבר

 מוות היא חיי� בעל גלל על דריכה של אפשרית תוצאה. חיי� בעל גלל

� מהמראות וייאוש תדהמה בעקבות שמתה אפשר אול�, הרגל בכ* מזיהו

 באופ# מדגיש חיי� בעל של גלל על דריכה בשל מותה תיאור. שראתה

 מתה א' אוכל למצוא הצליחה לא היא שכ#, האכזרי גורלה את סרקסטי

 בעל מדרגת אפילו נמוכה דרגתה. חיי� בעל שהפריש מעוכל מזו# על מדריכה

� כס* לה שהיו הג�, לשרוד הצליחה לא שהיא בשעה לשרוד שהצליח, החיי

   38.ומעמד

  

 בייתוס בת מרתא של מותה לסיבת נוספת אפשרות מובאת המקור בהמש'

 כדי שנה ארבעי� שצ�, צדוק רבי שאכל לאלו בדומה – גרוגרות אכילת –

� קורותיה הצגת. מהצו� אותו פאורי אלו וגרוגרות, תחרב לא שירושלי

 מהע� התעלמותה ואת פינוקה את מדגישה צדוק רבי לקורות כמהופכות

 כדי גרוגרות מצ+ החורב# ובעת לירושלי� דאג צדוק רבי: במצור השרוי

, לסביבתה סייעה ולא בעצמה שטיפלה העשירה, היא ואילו, ברעב לשרוד

 הפשוט המזו# שאפילו עד פשוט במזו# הסתפקה ולא איכותי אוכל חיפשה

   39.החורב# בימי לשרוד הצליחה לא, היתר בי#, כ' ובשל, אזל

  

 עצמאית אישה היותה חר* במשרת בייתוס בת מרתא של שהתלות ייתכ#

 למטונימיה אותה הופכי� מצוקה בשעת לאחרי� שלה הלב תשומת וחוסר

 לידי הבאה חברתית השחתה הואש, לו להסבר עליה המקור ואת לחורב#

 נוצלו א* מה� שרבי�, הע� בני שאר ובי# העשירי� בי# מוחלט בנתק ביטוי

 כסמל לפרש אפשר מהבית בייתוס בת מרתא של היציאה את. יד� על

 חורב# סיפור הוא שלה הסיפור. לגלות ישראל מאר+, מירושלי� הע� ליציאת

��' :בחורב# העוסק מיחזקאל הפסוק על נשעני� ושניה�, ירושליUְָסAַ 

  . )יט, ז יחזקאל' (ַיCְִליכS ַ>חSצֹות

  

 אחד בקנה עולה ,מותה לסצנת הנלווית, כספה כל השלכת על הפסוק דרשת

� ומצד, מעשיה על עונש הוא סופה אחד מצד. בייתוס בת מרתא על הידוע ע

   

  .188), עמ' 1כה# גולדשטיי# (לעיל, הערה    38
 .155–154), עמ' 35רובינשטיי# (לעיל, הערה    39
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 אינו שאיש משמי� די# וכגזר מראש וידוע כאכזרי החורב# מוצג בדרשה אחר

 ג� לראות אפשר הדרשה של לזה דומה נרטיבי תפקיד. ממנו להינצל יכול

 מתבטא זה בתיאור: בשוק בייתוס בת מרתא של כספה השלכת בתיאור

 אפשר בזמ# ובו, משמעות בו אי# שלכס*, החורב# בעת הקשה הכלכלי המצב

 ענישה אפילו או לחורב# שקדמו בימי� התנהגותה על ביקורת בו למצוא

 אינו כספה באחריתה, יכלה כאשר מכספה לע� סייעה שלא ומשו�, עליה

 למצוא אפשר, הנעל לחליצת בדומה, הכס* בהשלכת כ# כמו. לה ג� מועיל

 המשענת היה הכס*. והמעמדות החומר מעול� סמלי שחרור של משמעות

   .משוחררת ונעשית – עוד בו תלויה היא אי# השלכתו עתוב, מרתא של

  

 תיאורה כי עולה לחורב# שנקשרו בייתוס בת מרתא על הסיפורי� מניתוח

 מחד מבטא טרגי למוות באחריתה והגיעה מנכסיה שירדה עשירה כאישה

 ופהבתק היהודית בחברה פרטי� על השפעתו ואת החורב# אכזריות את גיסא

 עליה ומטיל הירושלמית החברה על ביקורת מבטא הוא גיסא ומאיד', זו

 על אחרות באגדות מסוימי� גברי� לתיאורי בדומה, בחורב# האש� מ# חלק

 העלאת ג� מאפשר בייתוס בת מרתא של המגדרי שיוכה 40.ירושלי� חורב#

 בכוח# ראוי לא שימוש שעשו ועצמאיות מאוד עשירות נשי� על ביקורת

 עדינה נשית דמות הצגת באמצעות הסבל תיאורי את מקצי# וכ#, ובמעמד#

 פי על, גברי� על מאיי� משהוא יותר הרבה עליה מאיי� שהחורב# ורגישה

 ולכ#, יותר עדינות ה# מטבע# נשי� שלפיה התלמודית בספרות רווחת תפיסה

  41.הגברי� משל קשות רע כלכלי ולמצב קשי� לתנאי� תגובותיה#

        

�        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו

 מוצגת בייתוס בת מרתא הבבלי התלמוד של התרבותי בעול�, כאמור

 מיחס רק נובעת אינה זו שהדרה נראה א', זו' אחרותה' בשל ומודרת' אחר'כ

 מסקנה. בתלמוד המוצגות עמדות ממכלול אלא לנשי� שוויוני ולא אוהד לא

 היא גיסא מחד – מובני� בשני יותר מורכבת תמונה להציג מסייעת זו

 דמויות כלפי הבבלי התלמוד של המורכב היחס להבנת ניכרת תרומה תורמת

 את חושפת היא גיסא ומאיד', בכלל האישה וכלפי בו הנזכרות נשיות

   

; שנא# (לעיל, 86, ירושלי� תשנ"א, עמ' אר+ ישראלאר+ ישראלאר+ ישראלאר+ ישראל בתורתבתורתבתורתבתורת מחקרי�מחקרי�מחקרי�מחקרי�שאול ליברמ#,    40

 .44), עמ' 29הערה 
 .92–84), עמ' 28לדוגמה: בבלי, קידושי# פא ע"א. ולר (לעיל, הערה    41
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 הדמויות של יותר מעמיק לניתוח ומביאה בתלמוד' אחר'ה הצגת אסטרטגיות

  .להדרת# הסיבות ושל המודרות

  

 היא כי ללמוד אפשר בייתוס בת במרתא העוסקי� המקורות כלל מניתוח

, נהנתנית, מתנשאת, מושחתת: שלילית כדמות, ביקורתי באופ# הוצגה

 בלא יונהמאפ תוק* משנה מקבלת זו ביקורת. לזולת רגישות וחסרת אנוכית

 בולטות נשיות ולדמויות ובמימרות בהלכות לנשי� שנקשרו חיוביות תכונות

 שלה תיאור של מהיעדרו וכ#, לזולת רגישות דוגמת, הבבלי בתלמוד אחרות

� להערכה שזכו נשיות דמויות ע� המזוהי� משפחתיי��הביתיי� בהקשרי

  42 .הבבלי בתלמוד

  

 הכהונה למשפחת השתייכותה: רבות זה שלילי לייצוג הסיבות, הנראה כפי

 והתכונות המעשי� וכ#, המשפחתי ומעמדה הרב עושרה, הבייתוסית

 והאריסטוקרטיה הכהונה משפחות. ומעמדה שיוכה בשל בה שהתקבעו

. מע� ומורמות מתנשאות, כמושחתות רבות פעמי� אופיינו העשירות

� אליו למשתייכי� התייחסו, זה מעמד בני ע� נמנו לא שרוב�, החכמי

 את העצימו החכמי�. כאחד וגברי� נשי� כלפי הופנתה והיא, בביקורתיות

� שבהעברת השלילה את הדגישו וא*, חכמה ועל ידע על שנשע#, מעמד

 זה פולמוס. השלטו# אצולת ובני הכוהני� אצל שנעשה כפי, בירושה המעמד

 בתקופת הנשיאות מוסד שקיעת ע� והתחזק התנאי� בתקופת כבר החל

�  . החכמי� של כוח� עלה שבעקבותיה, האמוראי

  

 פואא היה – מתנשאת אריסטוקרטית במשפחה אלמנה – מרתא של מעמדה

, עצמאות לה אפשרו ועושרה מעמדה. עליה ביקורת למתיחת מרכזית סיבה

 שלא מעשי� לעשות וכ# השלטונית החכמי� בתרבות להתערב ויכולת כוח

 הבבלי בתלמוד, ועוד זאת .לו מנוגדי� היו וא* החכמי� של רצונ� את תאמו

 בעלות היו שכ#, חברתית כבעיה, גבוה ממעמד בעיקר, אלמנות נתפסו

 כגו# מהוגני� שאינ� מיניי� במעשי� נחשדו ה#. וכוח מסוימת מאותעצ

�   43.בהקד� בשנית נישואיה# את חכמי� ביקשו ולכ#, גויי� ע� מי# יחסי קיו

   

 .240–235), עמ' 1(לעיל, הערה     מנדלבאו��ראו: סובולב   42
בתלמוד הבבלי, כתובות ס ע"ב, יש דיו# על רצונ# של נשי� להינשא בשנית במהירות    43

בשנית. על כ' ראו ג�: ודיו# בפרק הזמ# המינימלי הנדרש בטר� תוכל אישה להינשא 



  מנדלבאום� ליאת סובולב
 

 

93

 הכהונה מעמד את מגנה מרתא של זו הצגתה כי עולה לעיל האמור מכל

 לאחר ישראל אר+ב שנוסדה החכמי� הנהגת של החברתי באידאל ותומכת

 את מבקרת בעת ובה, בבבל היהודית בחברה והתקבעה הבית חורב#

 הדתיי� בחיי� האריסטוקרטית הכהונה ממעמד נשי� של השתתפות#

�  . והחברתיי

  

 בייתוס בת מרתא של מייצוגה ללמוד אפשר המגדרי בהיבט בהתמקדות

. חכמי� מתרבות נשי� של ההדרה תהליכי ועל' האישה' ייצוגי על במקורות

� עצמאיות נשי� של שותפות# את המבקרת מגדרית ראייה נשקפת בסיפורי

, אלו בזירות השפעת# ואת והשלטוניי� הדתיי� בחיי� גבוה חברתי ממעמד

 תוק* משנה מקבלת זו מסקנה. זו תופעה של סבירותה נחשפת בבד בד א'

 כושהשתיי התלמודית בספרות נוספות נשיות דמויות של השלילי מייצוג#

 וכ#, הדתיות ובפרקטיקות שלטו# בענייני שותפות והיו הכהונה למעמד

, ילתא. הגולה ראש לבית שהשתייכה, ילתא של לדמותה ביקורתי מייצוג

, ובהתנשאות בפינוק, במעמדה ראוי לא בשימוש מאופיינת, למרתא בדומה

, עצמית שליטה בחוסר, בקפריזיות, בלעגנות, בבוטות ג� ממנה ולהבדיל

 בראש העוסקות בסוגיות מצויי� עליה הסיפורי�. ובתעלולניות מהבער

 ומכא# 44,וניוו# שחיתות, התנשאות בשל אות� ומגנות ובפמלייתו הגולה

 ה#, בייתוס בת במרתא שהוטחה לביקורת בדומה, בה הוטחה שהביקורת

 ייחוס בעלת אישה של התערבותה בשל ה#, לאצולה השתייכותה בשל

  . הציבור בחיי גבוה וכלכלי חברתי ומעמד משפחתי

  

�: ממדית�חד אינה התמונה הזו המגדרית הראייה גישת פי על ג� ואול

, אוהד יחס ומעוררות חיובי באור מאופיינות אחרות בולטות נשיות דמויות

 מתוארות אלו דמויות. שלו� ואמא חסדא רב בת, רבי בבית האמה דוגמת

 ובשיח יהבית בלימוד, המשפחתיי� בחיי�, יו�� היו� בחיי כמשתתפות

, בפוליטיקה התערבו ולא הגבוה למעמד השתייכו לא ה# אול�, ההלכתי

   

משפחות בית ישראל: משפחות בית ישראל: משפחות בית ישראל: משפחות בית ישראל: ', ההלכה לפי אקונומית�סוציו מבחינה הנישואי#הר, '  משה ד'

מעמד האישה מעמד האישה מעמד האישה מעמד האישה ; אליהו אחדות, 46–37, ירושלי� תשל"ו, עמ' פיסת היהדותפיסת היהדותפיסת היהדותפיסת היהדותהמשפחה בתהמשפחה בתהמשפחה בתהמשפחה בת

, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלי� היהודית בבבל בתקופת התלמודהיהודית בבבל בתקופת התלמודהיהודית בבבל בתקופת התלמודהיהודית בבבל בתקופת התלמוד

 .316תשנ"ט, עמ' 
), עמ' 12מנדלבאו� (לעיל, הערה �בבלי, ברכות נא ע"ב; בבלי, גיטי# סז ע"ב. ראו: סובולב   44

147–169. 
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 האישה תפיסת כי עולה זו מהשוואה 45.המדרש בבית ובלימוד בפסיקה

 ה# החכמי� בעול� בפעילותה ה# תלויי� התלמוד בסיפורי הדרתה ואופני

  . המשפחתית בהשתייכותה ה# והכללי החברתי במעמדה
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