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  על קו התפר בין אגדת הירושלמי לאגדת הבבלי

  יפה זלכה
  

  

  

  

  מבוא

בספרות התלמודית והמדרשית יש מאות סיפורי� המתארי� את קורותיה� של 

סיפורי� אלו . חכמי בית המדרש בתקופת בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד

.'סיפורי מעשי חכמי�'נקראי� 
1

ספרות מקובלת ההנחה כי  בקרב חוקרי ה

אלא יצירות , סיפורי� אלו אינ� טקסטי� היסטוריי� המתעדי� את אירועי העבר

,ספרותיות
2

 ,כמו במרכזה של כל יצירה ספרותית, במרכז�.  אמנותיות במהות�

הצלחתו , מאווייו, תמיד מתוארי� מעשהו של האד� היחיד וכוחו הנפשי'

.'ינויי� שבמציאותוכישלונו כסיבה וכגור� בהתפתחות ובש
3
   

   

 . 331' עמ, 1993אביב -תל, א, מדרש ואגדהבספרו , פרנקלונה כ� מגדיר י   1
שלילת הגישה ההיסטורית בניתוח סיפורי מעשי חכמי� וראיית� כיצירות ספרותיות היא    2

שאלות הרמנויטיות בחקר ', פרנקל'  י:ראו למשל. הגישה העומדת בבסיס מחקריו של פרנקל

כן אחדות של תו, סיפור האגדהובספרו  (172–139' עמ, )ח"תשל( מז תרביץ', סיפור האגדה

; 238–235' עמ, 1991גבעתיי� , דרכי האגדה והמדרש, ל"הנ; )39–19' עמ, 2001אביב -תל, וצורה

' י', מ" המשל להמצאה, 'לוינסו"' י; 375–345'  עמ1996, אביב-תל, ב, מדרש ואגדה, ל"הנ

, תע� זא. 32–28' עמ, ז"ירושלי� תשס, היגיון ליונה, )עורכי�(רוק� -חז"' אלבוי� וג' י, לוינסו"

, ישראלית הקדומה-במסורת האגדה האר#'ראוי לציי" כי בקרב החוקרי� רווחת ההנחה כי 

, משוקעי� לא מעט גרעיני� של מסורות היסטוריות שנית" לקבל", ובכללה התלמוד הירושלמי

ש� נצטרפו לה� , כמקור אמי" יותר מהמסורות המשוקעות בתלמוד הבבלי, לאחר בחינת"

ותיי� רבי� יותר שהביאו לעיבוד המסורת ההיסטורית לצרכי� סממני� ספרותיי� ואומנ

 מחניים', גלגוליה" ופרשנות", אגדות התלמוד הירושלמי, 'הכה"' א(' ולעיבוד צורתה, הזרי� לה

לסקירה מקיפה של ספרות המחקר העוסקת בתפיסה ההיסטורית של ). 54–38' עמ, )ד"תשנ (7

דברי הקונגרס העולמי ', ל" ההיסטוריה אצל חזתפיסת, 'ד הר"ל ראו מאמרו של מ"ספרות חז

 .149–129' עמ, ז"ירושלי� תשל, ג, השישי למדעי היהדות
 .139' עמ, )2הערה , לעיל(שאלות הרמנויטיות , פרנקל' י   3

 מקראות ומדרשות
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הרי , מטרתו לשק� בדיוק מרבי את המציאות, בעוד שהטקסט ההיסטורי, כלומר

משתמש בעלילה כדי לבטא , למשל סיפורי מעשי חכמי�, הטקסט הספרותי

בנוגע למציאות , ל"במקרה זה חז, באמצעותה את תפיסת העול� של יוצריו

כשאנו , משו� כ�. מעשיוהדתית והמוסרית שבה האד� חי ושאותה הוא יוצר ב

, עוסקי� בסיפורי מעשי חכמי� אל לנו לשאול מה באמת קרה מבחינה היסטורית

הנשע� על מציאות  –אלא עלינו לנסות להבי� מה רצה המספר להעביר בסיפורו 

   .היסטורית מסוימת

  

הנחת יסוד זו מקבלת משנה תוק� בבחינת סיפורי� מקבילי� המופיעי� בספרות 

.די� ובספרי המדרש השוני�בתלמו, ל"חז
4

 הסיפורי� המקבילי� ה� סיפורי� 

ה� עוסקי� באות� חכמי� ומציגי� אות� , בעלי גרעי� עלילתי משות�, דומי�

וה� משולבי� , המעיי� בה� ימצא כי הסיפורי� אינ� זהי�, ובכל זאת, אירועי�

  . בסוגיה ההלכתית או המדרשית בהקשרי� שוני�

  

אנו נדרשי� לסוגיית , דלי� בי� טקסטי� דומי� כל כ�כדי להבי� את מהות ההב

.העריכה של האגדות
5

ניתוח� של אגדות מקבילות בקבצי� שוני� מבוסס על  

, של חילופי נוסחאות וגרסאות, ההנחה שהתופעה הזאת אינה תוצאה של מקריות

שבמהלכה כל גרסה , מכוונת ומתוכננת, אלא של מלאכת עריכה מחושבת

   

יש מאות זוגות של סיפורי� מקבילי� בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי וכ" בתלמוד הבבלי    4

'  י:ראולרשימה חלקית . למשל בראשית רבה וויקרא רבה, ישראל הקדומי�-ובמדרשי אר#

' עמ, )2הערה , לעיל(סיפור האגדה , ל"הנ', קווי� בולטי� בתולדות מסורת הטקסט, 'פרנקל

 .4הערה , 51
ק מעט מ" החומר ואביא כא" ר, מקומה של מלאכת העריכה בסיפורי מעשי חכמי� נחקר רבות   5

עיו" בדרכי , י במערה"סיפור רשב, 'מאיר' ע; 75–51' עמ, ש�, פרנקל' י: הרב שנכתב בנושא

השפעת מעשה העריכה על , 'ל"הנ; 160–145' עמ, )1989 (26 עלי שיח', עריכת" של מסורות

ה של המתודולוגי, 'גרינולד' א; 84–67' עמ, )1994  (3 טורא', השקפת העול� של סיפורי האגדה

לדרכי שילוב" של , 'מוסקובי#' ל; 184–173' עמ, )ד"תשמ( ב מלאת', ל"חקר מחשבת חז

היחס בי" , 'ל" הנ;רט%קצו' עמ, )ח"תשנ(יא  אסופות',  בירורי� ראשוני�–האגדות בירושלמי 

עשר -דברי הקונגרס העולמי האחד', בחינה מחודשת –התלמוד הירושלמי לבי" ויקרא רבה 

ספרות האגדה בי" היגוד בעל פה , 'שנא"' א; 38–31' עמ, ד"רושלי� תשני, למדעי היהדות

מגמות , 'זלכה' י; 60–44' עמ, )א"תשמ( א מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי', ומסורת כתובה

, עבודת דוקטור', עריכה בסיפורי מעשי חכמי� בויקרא רבה ובמקבילותיה� התלמודיות

 . א"תשסג" -רמת, איל"-אוניברסיטת בר
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,פרותית בפני עצמהמעוצבת כיצירה ס
6

- כיצירה שעיקר מטרתה העניי� הרעיוני

.והוא ג� חידושה, ספרותי שבה
7
   

  

המסורת , יש מאות דוגמאות לסיפורי מעשי חכמי� שהגיעו אלינו בשתי מסורות

.ישראלית והמסורת הבבלית-האר!
8

 במאמר זה יוצגו שני צמדי� של סיפורי� 

,מקבילי� כאלה
9

ריכה ברורות ועקיבות המאפיינות  במטרה להצביע על מגמות ע

חברתיי� , אפיו� זה משק� תהליכי� היסטוריי�. כל אחת מהמסורות

ומאפשר להתמקד בעורכי הסיפורי� , ואידאולוגיי� בעולמ� של חכמי�

למותר לציי� כי נושא זה . ובמטרת� לא פחות מאשר בתכני� של הסיפורי� עצמ�

במסגרת זו לאור שני צמדי סיפורי� ומפאת קוצר היריעה הוא יידו� , מקי� ורחב

אול� מסקנותיו עקרוניות ותואמות את הממצאי� העולי� מבדיקת , בלבד

.סיפורי� מקבילי� אחרי� בשתי המסורות
10

  

  
   

ראו דבריו של פרנקל בנוגע לאגדות העוסקות בקורות חייה� של הלל הזק" ושל רבי , למשל   6

  . 378–361' עמ, )2הערה , לעיל(ב , מדרש ואגדה, פרנקל' י :עקיבא

 . 52' עמ, )4הערה , לעיל(קווי� בולטי� בתולדות מסורת הטקסט , פרנקל' י   7
ישראל -ג� סיפורי מדרשי אר#, נוס& על התלמוד הירושלמי, ישראלית נכללי�-במסורת האר#   8

שג� בה� מצויי� סיפורי� רבי� שיש לה� , למשל בראשית רבה וויקרא רבה, הקדומי�

 .מקבילות בתלמוד הבבלי
וכ"  ,בנושא זה. ביניה� לברר מהי מידת התלות ישלמודי� בשני התשהשוואת האגדות לש�    9

סתפק אובמסגרת זו , עסקו חוקרי� רבי�, ל"בקשרי� בי" הסיפורי� המקבילי� בספרות חז

והידיעה , הזיקה הברורה בי" נוסחת הבבלי ובי" נוסחת הירושלמי': עפרה מאירבדבריה של 

הא� הכיר הבבלי את : את השאלהמעוררת , שחיבור הירושלמי קוד� בזמ" לחיבור הבבלי

, ה" נפתלות וסבוכות, ל"דרכי היצירה והמסירה של סיפורי חז? נוסחת הירושלמי ושינה אותה

קיימת אפשרות שהייתה נוסחה , למרות הקרבה. תשובה החלטית כא" היא מ" הנמנע, ועל כ"

עיבודי� של ה� , ושתי הנוסחאות שבידינו, שלא הגיעה לידינו, )או אפילו בכתב(פה -בעל

 ).120' עמ, ג"אביב תשנ-תל, ל"טיקה של חזאסוגיות בפו, מאיר' ע(' אותה נוסחה נעלמת

ההנחה המקובלת כיו� בי" החוקרי� היא כי המקורות המקבילי� שאבו ממקור אגדי , ואכ"

וההבדלי� בי" המקבילות אי" מקור� בחילופי נוסחאות וגרסאות , קדו� ומשות& לשניה�

בעריכה ,  שכל מקור עיבד אותו לפי צרכיו,שית של חומר בסיסי דומהאלא במסירה חופ

נ "י;  ואיל�66' עמ, מבוא לבראשית רבה, אלבק' ח :ראולהרחבה בנושא . ספרותית מכוונת

' מ; 33' עמ, מדרש ויקרא רבה, אלבק' ח; 287' עמ, מבואות לספרות האמוראים, אפשטיי"

היחס בי" התלמוד הירושלמי לבי" , מוסקובי#' ל;  ואיל�17' עמ, מבוא לויקרא רבה, מרגליות

–38' עמ, )ד"תשנ( ז מחניים', אגדות התלמוד הירושלמי, 'הכה"' א; )5הערה , לעיל(ויקרא רבה 

 . 5בהערה , כ" ראו החיבורי� העוסקי� במלאכת העריכה לעיל. 54
וכ" ספרי המצוי בכתובי� ועומד לצאת לאור , )5הערה , לעיל( זלכה :ראולעיו" נרחב בנושא    10

  .  בקרוב
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בשני צמדי הסיפורי� הנידוני� במאמר זה מוצגת דמות של חכ� הנאל! לפעול 

המוריד , ינהחנ' האחת היא דמותו של ר. פעולה שתוצאותיה חורגות מגדר הטבע

שנתקל בחברבר , חנינא ב� דוסא' והאחרת היא דמותו של ר, גשמי� בשעת בצורת

. חנינא ב� דוסא יוצא בלא פגע' ור, א� החיה המסוכנת היא שמתה, )או ערוד(

, בתשתית� עוסקי� הסיפורי� שלפנינו בשאלות יסוד, מעבר לעלילה הגלויה

 –את שתי תפיסות העול� והתשובות עליה� בשתי מקבילות הסיפור טווות 

בהעמדת מקבילות . במסורת הירושלמית ובמסורת הבבלית –השונות זו מזו 

שיח איל� המתנהל בנקודות ההשקה של שני -הסיפור זו מול זו נית� להבחי� בדו

שיח זה מוליד סיפור -דו. כשכל סיפור מתייחד במה שהוא שונה מחברו, הסיפורי�

 זה בסיפור. פחות משני הסיפורי� המקוריי�שהוא מרתק לא , לא כתוב, שלישי

  .ישראל לתורת בבל-מתנהל הדיאלוג האמיתי בי� תורת אר!

  

  חנינה מוריד הגשמים' ר: סיפור ראשון

. א"ד ובבבלי תענית כה ע, הסיפורי� המקבילי� מצויי� בירושלמי תענית ג

 זה ולאחר מכ� יוצגו זה מול, בארמית, הסיפורי� שלהל� יובאו תחילה במקור

  . בתרגו� לעברית, בטבלה

  

  ד, ירושלמי תענית ג

עבד רבי יהושע תעניתא . חד זמן צרכון מיעבד תעניתא ולא נחת מיטרא

  , בדרומא ונחת מיטרא

ורבי , רבי יהושע בן לוי מחית מיטרא לדרומאיי: והוון ציפוראיי אמרין

'  לרצרכון מיעבד זמן תיניינות שלח ואייתי. חנינה עצר מיא מן ציפוראיי

  מישגח מרי מיפוק עימן להתענות: אמר ליה, יהושע בן לוי

לא רבי : עאל ואמר קומיהון. נפקון תריהו לתעניתא ולא נחת מיטרא

ולא רבי חנינה עצר מיטרא מן , יהושע בן לוי מחית מיטרא לדרומאיי

, אלא דרומאיי ליבהון רכין ושמעין מילה דאורייא ומתכנעין, ציפוראיי

  . ון קשי ושמעין מילה דאורייא ולא מתכנעיןוציפוראיי ליבה

מיד נחת ? עד כדון הכין: אמר. מי עליל תלה עינוי וחמא אוירא שייף

  מיטרא

אנא מימור למרי חובא , מה: אמר, ונדר על גרמיה דלא למיעבד כן תובן

  . דלא יגבי חוביה
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  א"בבלי תענית כה ע

והא רבי :  ליהאמרו. רבי חמא בר חנינא גזר תעניתא ולא אתא מיטרא

  יהושע בן לוי גזר תעניתא 

דניתי וניכוין : אמרו ליה. הא בר ליואי, הא אנא: אמר להו, ואתי מיטרא

.אפשר דתברי ציבורא לבייהו דאתי מיטרא, דעתין
11

בעון רחמי ולא אתי  

  ?ניחא לכו שיבוא מטר בשבילנו: אמר להו, מיטרא

כמה עזין פני : אמר. כסילא אי, רקיע רקיע כסי פניך: אמר, הן: אמרו ליה

 רבי אלעזר לעולם אל יטיח אדם אמר. [...] איכסי ואתה מיטרא, רקיע

  .דברים כלפי מעלה

  

  )ג"סו ע(ד , ירושלמי תענית ג  א "בבלי תענית כה ע

חמא בר חנינא גזר תענית ולא בא ' ר

  .גשם

  

  

יהושע בן לוי גזר ' והרי ר: אמרו לו

  . תענית ובא הגשם

  . ני בן לויהרי א: אמר להם

  

  

  

  

שנבוא ונכוון את דעתנו שמא : אמרו לו

  ?ישבור הציבור לבם ויבוא גשם

  ביקשו רחמים 

  . ולא בא גשם

  

  

  

  

פעם אחת הצטרכו לעשות תענית 

  .ולא ירד גשם] בציפורי[

יהושע בן לוי תענית בדרום ' עשה ר

  .וירד גשם

יהושע ' ר: והיו אנשי ציפורי אומרים

' בן לוי מוריד גשמים לדרומיים ור

  .חנינה עוצר גשם מן הציפוריים

  

,  שנייההצטרכו לעשות תענית פעם

יהושע ' והביא את ר] חנינה' ר[שלח 

  .בן לוי

ישגיח אדוני לצאת עמנו : אמר לו

  ?לתענית

  יצאו שניהם לתענית 

  . ולא ירד גשם

יהושע בן ' לא ר: נכנס ואמר לפניהם

' לוי מוריד גשם לדרומיים ולא ר

אלא , חנינה עוצר גשם מן הציפוריים

הדרומיים לבם רך ושומעים דבר תורה
   

ל לא ליכו" מר דעתי "א':  מופיע הנוסח%149 ו95 ובמינכ" 134בוותיק" , 663י אוקספורד "בכת   11

,  חשיבות להבדלי� בי" הנוסחאות יש.'איפשר דתברי ציבורא ליביהו ובעי רחמי ואתי מטרא

 .וה� יידונו להל"
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נוח לכם שיבוא מטר : אמר להם

  ?בשבילנו

  .הן: אמרו לו

  . רקיע רקיע כסי פניך: אמר

  .לא התכסה

  

  .כמה עזין פני רקיע: אמר

  .ובא הגשם] הרקיע[התכסה 

לעולם אל יטיח , רבי אלעזראמר [...] 

  .אדם דברים כלפי מעלה

  ,ונכנעים

והציפוריים לבם קשה ושומעים דבר 

  .תורה ואינם נכנעים

כשנכנס תלה עיניו וראה שהאוויר 

  .שפוי

  

  ?עדיין כך: אמר

  .מיד ירדו גשמים

  . ונדר על עצמו שלא לעשות כן שוב

וכי אני אומר לבעל החוב , מה: אמר

  ?שלא יגבה חובו

  

סיפורי� מקבילות הסיפור שלפנינו מובאות בירושלמי ובבבלי בדרשות וב

המתארי� את ניסיונותיה� של חכמי� בודדי� ושל הציבור כולו להתמודד ע� 

, ההנחה היסודית היא שכל אות� צרות. מפולת או עצירת גשמי�, צרות כמו מגפה

בעוו� ': וכפי שהגמרא אומרת, באות כעונש על חטא, ובמיוחד עצירת גשמי�

 שלושה דברי� הגשמי� בזכות, 'ולעומת זאת', ארבעה דברי� הגשמי� נעצרי�

.'יורדי�
12

ידי חזרה בתשובה של הציבור או בזכות� של - ביטול הגזרה ייעשה על

.שצדקת� עומדת לה� ותפילת� נענית, יחידי� שבדור
13

 בתענית ובתפילה עקב 

ה לתפילה באה לידי ביטוי "היענותו של הקב-עצירת גשמי� היענותו או אי

תוצאותיה של , למעשה. רד או איננו יורדהגש� יו: באופ� מוחשי ומידי, במציאות

התפילה משמשות בעקיפי� מדד מסוי� לגבי טיב� של המתפללי� ויכולת� לכוו� 

 במיוחד כשמדובר בגדולי הדור הקוראי� לתענית ומצפי� שתפילת� –בתפילה 

   .תיענה

  

ה את עולמו ובי� ניסיונ� של "המתח בי� הנהגת הקב: עניי� זה מעלה כמה סוגיות

כוחה של תפילת הרבי� לעומת כוחה של תפילת ; י� להעביר את רוע הגזרהיחיד

הענווה של היחידי� שתפילת� נענתה ; היחידי� שראוי שתפילת� תישמע
   

 . ג, ראו בהרחבה ירושלמי תענית ג   12
תוכנ" ומספר המתפללי� בה" משתני� ומתעצמי� בהתא� למש� עצירת , אופיי" של התפילות   13

 . ב–ראו בהרחבה משנה תענית א. הגשמי�
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המתח בי� שני חכמי� שתפילתו ; ולעומת זאת יחידי� המפרסמי� את הצלחת�

היענות בשל מידת הרחמי� והתשובה ; של האחד נענתה ושל האחר לא נענתה

סוגיות אלו מתלבנות ביתר שאת . ומת היענות בשל צער הצדיק או גזרת הצדיקלע

ישראלית ובמסורת -בזכות התשובות השונות שניתנות עליה� במסורת האר!

  .הבבלית

  

, שניה� מספרי� על שני חכמי הדור. לשני הסיפורי� המקבילי� שלד עלילתי זהה

חנינה' ר
14

יהושע ' תפילת ר. עצירת גשמי�הגוזרי� תענית בשל , יהושע ב� לוי'  ור

בשלב הבא מעמתי� . חנינה אינה נענית' ב� לוי נענית ואילו תפילתו של ר

. את תפילת שני חכמי הדור מול תפילת הציבור, כל אחד לפי דרכו, הסיפורי�

והיא המביאה את , בסיומ� של הסיפורי� ידה של תפילת היחידי� על העליונה

  . הגש� בסופו של דבר

  

אול� רב , יפורי� עוסקי� באותו אירוע ומתארי� את אות� עובדותשני הס

ישראלי ובי� העיבוד הבבלי במסרי� הרעיוניי� העולי� -ההבדל בי� העיבוד האר!

תו� חידוד , להל� ייעשה ניסיו� לעקוב אחר קווי� רעיוניי� בסיפורי�. מ� העלילה

  . ההבדלי� העיקריי� בי� המקבילות

  

  מי הסיפור בתלמוד הירושל

בערבות ההדדית ובצור� , בעקבות המשנה בתענית, הסוגיה שלפנינו עוסקת

אותה עיר , או מפולת, עיר שיש בה דבר': להזדהות ע� עיר שכנה בשעת צרה

.'מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות
15

 הסוגיה הנרחבת דנה 

סיו� להתמודד ערבות הדדית בני, שכר ועונש, דרכי ההשגחה: בשאלות עקרוניות

בהקשר זה מובא . ע� הגזרה וכוח� של יחידי� לבטל גזרה שנגזרה על הציבור כולו

  .ויש לבחו� אותו לאורו, הסיפור שלפנינו

  

ישראלית של שנת -מציאות אר!: הסיפור שבירושלמי מעוג� כולו בזמ� ובמקו�

' יתהצטרכו לגזור תענ'הביטוי . 'פע� אחת הצטרכו לגזור תענית'שבה , בצורת

, המיתרג� ג� להוראה הלכתית מוגדרת, מקפל בחובו מצב חיצוני עובדתי נתו�

   

בכל כתבי היד מוזכר רבי . נהחני' חמא בר חנינא המוזכר בבבלי הוא ר' על פי כתבי היד ר   14

שמו של הגיבור נכתב . כפי שמוזכר בגרסה שבדפוס, חנינא בר חמא ולא רבי חמא בר חנינא

 . והבדל זה יישמר להל", חנינא בבלי' חנינה בירושלמי ור' ר: אחרת בכל אחד מהסיפורי�
  .ד, משנה תענית ג   15
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.המחייבת לנקוט פעולה מסוימת בזמ� מסוי�
16

ישראלי מתרחש - הסיפור האר!

ומתייחס א� לאופיי� של היושבי� , ציפורי והדרו�: במקומות ידועי� ומוגדרי�

 מאפייני הטבע וכ� לוהית ובי�-הקשר ההדוק בי� ההשגחה הא. באות� מקומות

ורק על , ישראלית מיוחדת-נוטעי� את הסיפור בהוויה אר!, המקו� והאד�, הזמ�

  . רקע זה נית� לבחו� את הסיפור על כל מרכיביו

  

; חנינה מול אנשי ציפורי' בחלקו הראשו� ניצב ר. לסיפור שני חלקי� עיקריי�

חנינה עומד מול אנשי ' ר. לוהיו ומול עצמו-חנינה לבדו מול א' בחלקו השני ניצב ר

ומטרתו ללמד אות� שהסיבה לעצירת הגשמי� נעוצה בציבור עצמו , ציפורי

לימוד זה נעשה בשני שלבי� ונתמ� . מוסרי-ונגזרת ישירות ממצבו הדתי

בשלב . בכל הנוגע למידת ההיענות לתענית ולתפילה, בפרשנות של המציאות

, ה באישיות� של צדיקי הדורהראשו� אנשי ציפורי תולי� את ההיענות לתפיל

חנינה עוצר מי� מאנשי ' יהושע ב� לוי מוריד גש� לאנשי הדרו� ור' וטועני� שר

.ציפורי
17

חנינה יוצר ' ר:  בשלב השני אותה מציאות נבחנת באופ� מורכב בהרבה

: תפנית בהל� המחשבה של אנשי ציפורי ובא לסתור את תפיסת העול� הקודמת

, חנינה עוצר גש� מ� הציפוריי�' ריד גש� לדרומיי� ולא ריהושע ב� לוי מו' לא ר'

והציפוריי� לב� קשה , אלא הדרומיי� לב� ר� ושומעי� דבר תורה ונכנעי�

על פי תפיסת עול� זו הקהל עולה אל קדמת . 'ושומעי� דבר תורה ואינ� נכנעי�

הבמה והאחריות לעצירת הגשמי� עוברת ממגרש� של החכמי� למגרשו של 

  .הציבור

  

חנינה מלמד לאנשי ציפורי את חשיבותה של התשובה ואת כוחו של הציבור ' ר

ויוצא נגד תפיסתו של , כגור� מרכזי ועיקרי בהיענות לתפילה ובהורדת הגש�

להתפלל , להתעל� מחטאי הציבור, בכל מצב, הציבור שהחכמי� בגדולת� יכולי�

אחריות ומרכז הכובד מועברי� בסיפור ה, שלב אחר שלב. ולהעביר את רוע הגזרה

שנדרש להבי� כי ,  אל לבו של הציבור–  שכוח� עומד להשוואה–משני החכמי� 

' ר, בתהלי� הדרגתי, כ�. אחראי לעצירת הגשמי�, במעשיו ובהתנהגותו, רק הוא

חנינה מנטרל יסודות זרי� שהיו יכולי� להשתרש בשל הסממני� החיצוניי� של 

   

 . ז–ד, משנה תענית א :ראועל קביעת מועדי התעניות על פי עצירת הגשמי�    16
מתח זה נבע . בכמה מקומות נוספי� בתלמודי� מתואר המתח בי" חכמי הגליל לחכמי הדרו�   17

וכ" מההבדל היסודי באופיי� של האנשי� בשני המקומות , מהתפתחויות מדיניות וכלכליות

גליל המתיחות שבי" חכמי דרו� יהודה לחכמי ה, 'שוור#' לסוגיה זו בהרחבה ראו מאמרו של י

  . קט–קב' עמ, )ג"תשמ (ד–ג,  צגסיני', בתקופת המשנה והתלמוד
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. עיר ושל ההיענות לגש�של התפילה ברחובה של, טקס התענית
18

 לא קסמ� של 

לא מעשי כישו�, יחידי� גדולי הדור
19

 וג� לא אקסטזה של תפילה המונית ישימו 

, אמיתי ויסודי של לב ר� הוא הפותח שערי שמי�, אלא תהלי� פנימי, ק! למצוקה

  . הוא הגור� המרכזי שבלעדיו לא תיענה שו� תפילה

  

� של האגדה בנוי מהשוואות ניגודיות חלקה הראשו, מבחינה צורנית ולשונית

וכ� מתעמתות זו ע� זו שתי תפיסות עול� ומובלט המסר , החוזרות על עצמ�

, מבחינת הלקח החינוכי והציבורי. הרעיוני שהמספר מבקש להעביר דר� סיפורו

אלא שדווקא כא� מקבל הסיפור תפנית ; יכול היה הסיפור להסתיי� בנקודה זו

  . המסר שהודגש בחלק הגלוי של הסיפורונחש� רובד נוס� של 

  

' ר. הדמויות והאווירה משתני�, המקו�; המשכו של הסיפור מתרחש בזירה אחרת

לאחר התענית , כנראה בדרכו הביתה(רחוק מעיני הציבור , חנינה מצוי לבדו

הוא מסתכל אל השמי� ורואה , )אולי לביתו(כשהוא נכנס ). והתפילה שלא נענו

שנית� לראותה כתהייה שיש , מפיו נמלטת אמירה. ללא ענני�, �שעדיי� האוויר ז

  ].  עדיי� כ�[' עד כדו� הכי�': בה משו� הבעת צער פרטית

  

את התענית ואת התפילות לגש� ולבו נחמ! בקרבו , ע� הציבור, חנינה עור�' ר

עד 'האמירה . למראה השמי� הבהירי� שעדיי� לא התחולל בה� השינוי המיוחל

ונית� לחוש את הכאב והצער הנלווי� ,  נמלטת מפיו כאילו מאליה'כדו� הכי�

לא עזות מצח וג� לא בקשה , מדר� האמירה לא משתמעת נימה של תלונה. אליה

שיותר , לא בכדי נקט המספר שבירושלמי לשו� זו. או פקודה לשינוי המציאות

  . ריש בה תחושת לב של שותפות עמוקה לצרת הציבו, משיש בה דרישה מחייבת

  

   

וה� א& , בנקודה זו ראוי להזכיר כי סיפורי� על מורידי גשמי� מצויי� בספרות העול�   18

הוא ממיי" מיו" פנימי את הסיפורי� העוסקי� . מוגדרי� כמוטיב מסומ" בספרו של דב נוי

 . 135–120' עמ, א"ירושלי� תשמ,  בתלמוד ובמדרשהסיפור העממי, נוי' ד; בהורדת הגשמי�
משו� , החכמי� חששו שהנס ייתפס כמעשה כישו&. היחס לנס מצד החכמי� היה אמביוולנטי   19

הדבר . ה" הקב–שפשוטי הע� יחפצו בתוצאות הפעולה מבלי שיכירו במקורה ובמחולל הנס 

) א"בבלי תענית יט ע(עגל בולט למשל בהסתייגותו של שמעו" ב" שטח ממעשהו של חוני המ

מעשה , 'רוזנסו"' י; 87–86' עמ, ו"ירושלי� תשל, אמונות ודעות, ל"חז, א אורב�" א:ראוועוד 

חסידי� , 'ע צרפתי"גב; 71–69' עמ, )ג"תשנ( ד טללי אורות', חוני המעגל בהלכה ובהשקפה

 . 19–17' עמ, )ז"תשי( כו תרביץ', ואנשי מעשה
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, בינו לבינו ובינו ובי� קונו, ברשות הפרט, חנינה נהגית בחשאי' אמירתו של ר

שש� יכולי� צדיקי� , אפיק של לפני� משורת הדי�, והיא מתרחשת באפיק אחר

, הוא אינו רואה ואינו שומע את דבריו, הציבור אינו עד לצערו. נסתרי� לפעול

להמשי� לשפר את ,  בכלי� שלוהציבור מצדו חייב לפעול. ואל לו לדעת עליה�

  . ואסור שידע בזכות מי ובזכות איזה לב ר� נענו התפילות וירד הגש�, דרכיו

  

מותירי� את , שלמעשה לא ביקש דבר מפורש, חנינה' אמירתו וצערו של ר

חנינה מבי� שבהיענות ' אול� דווקא בשלב זה ר. ומיד יורד גש�, רישומ� בשמי�

� הוא עצמו חותר תחת המסר החינוכי שלימד את השמי� לדבריו ובהורדת הגש

חנינה שות� כעת למצב שגוי של ' ר.  מסר שמחייב ג� אותו עצמו–אנשי ציפורי 

ולנוכח , מצב זה אינו מניח את דעתו. הורדת גש� ללא תהלי� נכו� של תשובה

תפיסת העול� העקיבה שלו הוא מגיע למסקנה שהרחמי� שהוא מבקש על 

שהוא חפ! כל כ� , תו ויפגעו בראש ובראשונה בציבור עצמוהציבור יפעלו לרע

עוצר הגשמי� מה� בחטא� ואי� לבקש ' ה': 'יפה מראה'כפי שמפרש . בטובתו

.'עליה� רחמי� אחר שאינ� נכנעי� בתשובה ועוד� בחיוב�
20
   

  

שבה המציאות , ישראל-חנינה יודע כי בהוויה המיוחדת של ע� ישראל באר!' ר

הורדת הגש� אינה רק מטרה בפני שבה ,   תהליכי� פנימיי�הבטבע משקפת נאמנ

אי� מקו� לפעולה של , דתי של הע�-עצמה אלא היא ג� ביטוי למצב המוסרי

  . המסלפת את המצב האמיתי ומונעת את תיקונו, לפני� משורת הדי�

  

והוא ג� , מעצ� ההיענות לתפילתו, חנינה מתעל� מהממד האישי הפרטי' ר

ועסוק בהיבט הלאומי , שהיא חשובה כל כ� לציבור, שטחמתעל� מהתוצאה ב

, חנינה מבקש להדגיש כי למרות הנס' מנקודת מבט זו ר. ובהיבט המוסרי הכולל

את גישתו זו הוא . צדיק אינו רשאי לבטל גזרה בשעה שהציבור ברובו אינו זכאי

שו מה יע: חנינה' זעורה  בש� ר' ר': מדגיש בדבריו המפורשי� בהמש� הסוגיה

שכ� מצאנו שאילולא שאמרו [...] גדולי הדור ואי� הציבור נידו� אלא אחר רובו 

לא ירדה האש מ� , "לוהי�-הוא הא' לוהי� ה-הוא הא' ה"ישראל בהר הכרמל 

.'השמי� ושרפה את הקרבנות
21
   

   

  .א, בירושלמי תענית ג' יפה מראה'ראו פירוש    20

הכה" ; 97' עמ, ו"בית אל תשס, אורות הירושלמי, ס"הכה" בל' ועיינו בספרו של א. ד, תענית ג   21

למשל , ס מביא עוד ראיות מהירושלמי לכוחו של הציבור הגובר על כוחו של הצדיק"בל

  .ו, הסיפור בירושלמי שבת ב
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חנינה אינו ' ר, )שתוצג להל�, ובניגוד למקבילה שבבבלי(על פי סיפור זה , א� כ�

טבע לצרכיו ולהשפיע על דרכי ההשגחה ואינו חפ! לפעול חפ! לשעבד את ה

חנינה נענה מהשמי� ומתוודע לכוחו וליכולתו ' לאחר שר, וכ�. בניגוד להכרתו

שפעל מעבר לגבולותיו כב� , מתו� ענווה, דווקא מעמדה זו הוא מבי�, להוריד גש�

   .לוהית-אנוש ושאינו מוסמ� להתערב בדרכי ההנהגה הא

  

רושלמי מבקש להציג נקודת מבט נוספת בסוגיית גבולותיה של אול� דומה שהי

מ� המשוואה הפשוטה והארצית של . המעורבות האנושית בדרכי ההשגחה

מ� היחסי� בי� בעל החוב לחובו ומהקשר בי� גדולת� של , המעשי� והשכר

שבה כל אחד עושה את , יחידי� ובי� יכולת� להוריד גש� עולה הוויה מורכבת

. ה"כל שליחות היא חלק מהמארג הכולל של הנהגת העול� על ידי הקבו, שליחותו

אנשי ציפורי נדרשי� להמשי� לרכ� את לב� ולשמוע לדברי תורה כדי לבטל את 

 היחידי� שבזכות� העול� פועל –הצדיקי�  ובמישור אחר מצויי�; רוע הגזרה

  . לפני� משורת הדי�

  

. לפעול מעבר לחוקי הטבע בעול�חנינה הוא מאות� צדיקי� נסתרי� שיכולי� ' ר

ה זקוק לה� כדי למת� את מידת הדי� ולהנהיג את "צדיקי� שכביכול ג� הקב

צדיקי� אלו פועלי� באופ� . לפני� משורת הדי�, העול� ג� על פי מידת הרחמי�

חנינה מבקש ' ר. ג� למרות רצונ�, כמו בסיפור זה, ולפעמי�, כזה מעצ� הוויית�

מוסרית המוסכמת הפועלת - אותה על פי המערכת הדתיתלפעול במציאות ולתק�

  . ה בעולמו"מאפשר דר� נוספת של הנהגת הקב, בעצ� קיומו, אול� הוא עצמו, בה

  

את רכות , הסיפור שבירושלמי מדגיש בחלקו הגלוי את ערכי התשובה, לסיכו�

, ע� זאת. הלב ואת העבודה העצמית והפנימית של הציבור למע� הורדת הגש�

רי הקלעי� מועלי� בסיפור מורכבותה של מערכת השכר והעונש והצור� מאחו

נראה , נוס� על כ�. בצניעות אנושית בנוגע לעצ� היכולת והזכות להתערב בה

שבתשתיתו הסיפור מבקש להפגיש אותנו ע� תכונותיה� הרצויות של היחידי� 

 על שכ� הסיפור מתאר את מעשיו ובו בזמ� שוקד, חנינה' דוגמת ר, שבדור

,הסוואת� מעיני כול
22

  .ישראלי וגדולת גיבוריו- ובכ� גדולתו של הסיפור האר!

   

ראו למשל הסיפור על החסיד . בירושלמיזו עולה ג� מסיפורי� אחרי� ' ירושלמית'תפיסה    22

על כ� ראו ניתוח . בעיקר לגבי חלקה של האישה בתפילה, ד, מכפר אימי בירושלמי תענית א

הערה , לעיל(סיפור האגדה , ל"הנ', התבניות של סיפור האגדה, 'פרנקל' מפורט במאמרו של י

   .ב"יונה בתענית כג ע' וכ" דברי הבבלי עצמו בסיפור על ר, 138–123' עמ, )2
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  הסיפור בתלמוד הבבלי וההשוואה עם הסיפור בתלמוד הירושלמי

כחלק משורה ארוכה של סיפורי� , הסיפור שבבבלי מופיע בפרק ג בתענית

' ר(המתארי� את גדולת� ואת מעשיה� של יחידי� שזכו ותפילת� לגש� נענתה 

). חנ� הנחבא ועוד, אבא חלקיה, אלעזר איש בירתא, חוני המעגל, חנינא ב� דוסא

',פירקא דחסידי'הפרק נקרא בפי הראשוני� 
23

 משו� שרובו סיפורי� על תפילות 

ה שומע לתפילת� של "צדיקי� בעתות צרה שהמשות� לה� הוא המסקנה שהקב

מובאי� ג� סיפורי� על בצד סיפורי� אלו . הראויי� לכ� ונענה לכל משאלותיה�

וא� , הסיפור שלפנינו נמנה עמ�. חכמי ישראל שגזרו תענית ותפילת� לא נענתה

  . הוא מתמקד בכוח� של יחידי� להוריד גש�

  

הסיפור , מאחר שהוא מסופר ממרחק של מקו� וזמ� ואי� לו נמעני� מוגדרי�

- האר!נעדרי� ממנו שמות המקומות. פעמיותה-שבבבלי משיל מהעלילה את חד

חסרה בו מעורבותו הרגשית של הציבור וחששו , ישראליי� ציפורי והדרו�

וודאי שאי� בו עיסוק באופיי� , שה� קיומיות מבחינתו, מתוצאותיה של התענית

  .'אמרו לו'במקומ� מוזכר ציבור אנונימי ש; של אנשי ציפורי ואנשי הדרו�

  

ההשוואה אינה . ע ב� לוייהוש' חנינא לר' ג� הסיפור הזה נפתח בהשוואה בי� ר

משו� שאינה מעמתת זו ע� זו , מנוסחת בהקבלות לשוניות כמו בירושלמי

תפקידה הוא לברור מיהו הטוב בי� השניי� העומדי� . תפיסות עול� מנוגדות

יהושע ' חנינא מתייחס אישית לטענה כלפיו ומודה בפירוש שר' ר, ואכ�. להשוואה

י "וכמו שמפרש רש. 'הא אנא הא בר ליואי': ניה�ב� לוי גדול ממנו ואי� להשוות בי

  . 'הוא איש אחד ואני איש אחד והוא עדי� ממני': במקו�

  

בעוד שמטרת . תשובה זו מסיטה את הסיפור שבבבלי לאפיק אחר לחלוטי�

הסיפור שבירושלמי להראות ששני החכמי� שווי� בחשיבות� ושניה� אינ� 

בבבלי מכיר בדרגות של תלמידי חכמי� הסיפור ש, שקולי� מול כוחו של הציבור

  . ומרמז שה� הגור� העיקרי להיענות לתפילה

  

סוגיית עדיפות כוח� וגדולת� של חכמי� יחידי� על ציבור המתפלל תפילה 

.לגש� מתחדדת ומתלבנת במהל� הסיפור ונעשית לנושא המרכזי שלו
24

 בשאלתו 
   

 . שטיינזל# במהדורתו בסיו� הפרק בבבלי' ראו ביאורו של ע   23
הציבור , על פי גרסה זו.  בחלק זה של הסיפוראחרתמופיעה גרסה  בכמה כתבי יד, כאמור   24

 –' רחמי ואתי מטראובעי לא ליכו" מר דעתי איפשר דתברי ציבורא ליביהו ': החנינ' לראומר 
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שכ� ,  את תמונת המצבהוא מחדד?' נוח לכ� שיבוא מטר בשבילנו': חנינא' של ר

שוב : ועקב כ� יש להחליט, הוא מבהיר לציבור שכרגע תפילת הרבי� לא נתקבלה

ולהבי� שהמטר לא יבוא בזכות תפילת , להתענות ולהתפלל או לא להתעכב עוד

.הציבור אלא בזכות החכמי�
25
   

  

הסיפור . ישראלי לסיפור הבבלי-בעניי� זה יש הבדל מהותי בי� הסיפור האר!

ומכוו� בגלוי את חציו אל אחריות , ושלמי מנטרל את כוח� של החכמי�שביר

-בטקסט האר!. הכלל ואל היותה של החזרה בתשובה גור� בהורדת הגשמי�

ישראלי מקומו של הציבור ותהלי� החניכה המוסרית שלו ה� לבו של הסיפור 

ישראלי לעול� לא ידע בזכות מי בא המטר -הציבור האר!. ומטרתו המוצהרת

חנינה טיפח ' שכ� ידיעה כזו תסתור את המגמה המוסרית שר, סופו של דברב

הוא מנטרל את כוחו של : הסיפור בבבלי נוקט את הקו הנגדי, לעומת זאת. וקיד�

 להיות �וא� מרמז שעליה, הציבור ומתמקד ביכולת� ובעדיפות� של גדולי הדור

סיפור כגור� בקבלת אמנ� שבירת הלב של הציבור מוזכרת ב. ת לעיני כולומוכח

אול� נימוק זה אינו נידו� , )'שמא ישבור הציבור לב� ויבוא הגש�'(התפילה 

המבליט ביתר שאת , אלא מופיע כנתו� רקע, בהרחבה ואינו נושא מרכזי בסיפור

שכל , מרוחק, כ� הופ� הציבור בסיפור זה לגו� אנונימי. את גדולת� של החכמי�

המצליחי� ,  את כוח� של החכמי� יחידי הסגולה,על דר� הניגוד, תפקידו להאדיר

אותה נקודה , כלומר. לגרו� להורדת הגש� למרות הציבור המעכב ולא בזכותו

 העוסקת בחלק� של יחידי� –שמוצנעת בחלקו האחרו� של הסיפור שבירושלמי 

  .  הופכת בסיפור שבבבלי לנקודה מרכזית–בהורדת הגש� 

  

מי ובי� זו שבבבלי אינו נוגע רק להיותה ההבדל בי� תפילת היחידי� בירושל

עיני הכול , על פי הסיפור שבבבלי. אלא ג� לאופייה ולתכניה, פומבית או נסתרת

בזכות , ואלה מבטיחי� לציבור מראש שהמטר יבוא בזכות�, נשואות אל החכמי�

בתחילה ה� פוני� לרקיע . תפילת� של החכמי� נערכת בשני שלבי�. החכמי�

   

והתפילה , )שהרי לא הצליח להוריד גש�(חנינא שלא יצטר& לתפילה ' מבקשי� מרה� כלומר 

ואולי כוחו של הציבור המתפלל מתו� לב נשבר הוא שיביא את , תהיה רק תפילת הציבור

  .149- ו 95מינכ" ו 134ותיק" , 663י אוקספורד " כת:נועיי .הגש�

, יהוידע בןבפירושו , יוס& חיי�' ופירש במקו� ר. א במקו�"י והמהרש"שברוח זו מפרשי� ר   25

ואז , שהחכמי� רצו לדעת בשאלת� א� הציבור רוצה שהמטר ירד כעת משו� גזרת הצדיק

כדי שירד בשביל , או שהציבור מבקש לגזור תענית נוספת, ייתכ" שלא יהיו אלו גשמי רצו"

  .   ור לא רצה להמתי" והיה זקוק לגש� מידהציב. תשובה ואז יהיו הגשמי� גשמי רצו"
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והרקיע אינו , )בענני�(' רקיע רקיע כסי פניי�': משו� ציווי מפורשבלשו� שיש בה 

, זו תוב� בהמש�; היענות-הסיפור אינו מפרש את הסיבה לאי. נענה ואינו מתכסה

�.מתו� הקשרו של הסיפור לטקסט שהוא משוב! בו, באופ� עקי
26

,  בשלב השני

 קשה זו הרקיע לגערה. 'כמה עזי� פני הרקיע': האמירה הופכת לגערה בלשו� קשה

אופי הבקשה ואופ� ההיענות לה מבטאי� . הוא מתכסה בענני� ובא הגש�, מגיב

. קודי� אחרי� מאלו שהוצגו בירושלמי ביחסי� בי� המבקשי� לשומע הבקשה

, ה נענה לתפילת� של החכמי� מתו� ראיית צער� או בשל עת רצו�"אי� הקב

כמו שנאמר על ', ה מקיי�"צדיק גוזר והקב'בחינת , אלא משו� גזרת הצדיקי�

.'ותגזור אומר ויק� ל�': הצדיקי�
27

-בשפה נוקבת וחד,  כמה שונה הפנייה שבבבלי

חנינה ' מהאמירה הרכה של ר, התובעת בפרהסיה שינוי בסדרי הטבע, משמעית

  . ולמעשה אינה תובעת דבר, שנאמרת בינו לבינו מתו� צער וענווה, בירושלמי

  

הסיפור כולו מציג את התהלי� . וא שיאו של הסיפורסיומו של הסיפור שבבבלי ה

וסיומו כשזה ', חמא בר חנינא גזר תענית ולא בא גש�' ר'שראשיתו במילי� 

' ר. ג� ברגע הסיו� רב ההבדל בי� שני הסיפורי�. 'ובא הגש�'מצליח בתפילתו 

כחלק מעול� הפועל על פי , בענוותנותו הרבה, חנינה שבירושלמי רואה את עצמו

משו� כ� הוא נחרד מעצ� יכולתו להשפיע . שניכרת בו יד מכוו�, יות מסוימתחוק

-הסיפור שבבבלי מתעניי� פחות בתוצאה המוסרית, לעומת זאת. על מהלכו

' ר: ומתמקד ביכולת� של יחידי סגולה לשנות את החוקיות, ציבורית של המעשה

ואינו , מרותושאינו סר ל, חנינא שבבבלי מתעמת בעזות פני� ע� הרקיע העקש�

  .ה לקיי� את בקשתו"לאל! ג� את הקב, כביכול, עד שהוא מצליח, נכנע

  

ההסתייגות . חנינא מצוי בשיא הצלחתו בסיו� הסיפור' ר, על פי השקפתו

המותח עליה� ביקורת עקיפה באמצעות , ממעשיו באה מצדו של העור� דווקא

כמסקנת הסיפור  –שמסקנתו , ההקבלה המרומזת לסיפור דומה הבא בעקבותיו

הסתייגות זו אינה חלק . 'לעול� אל יטיח אד� דברי� כלפי מעלה' היא –שלפנינו 

אול� באמצעותה מביע עור� הסוגיה את , אימננטי משני הסיפורי� שהיא חותמת

הסתייגות זו שבבבלי באה בהכרח . דעתו בעקיפי� באמצעות מעשה העריכה

מוכיחי� את ,  ע� מעשיה�שכ� צדיקי הדור עצמ� שלמי�, ממקור חיצוני

   

שלא נענה משו� שפנייתו לא , בנקודה זו נית" להקביל בי" הסיפור שלפנינו לסיפורו של חוני   26

ונראה כי , שלא נענתה, כ� מפרש הירושלמי את גזרתו הראשונה של חוני. באה בענווה

 .ט, עיינו תענית ג. ההקבלה לסיפורו של חוני יפה ג� כא"
 .כח, איוב כב   27
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בסיפור שבירושלמי ההסתייגות , בניגוד לכ�. הצלחת� ואינ� רואי� בה שו� פסול

שכ� הוא עצמו , חנינה' היא חלק מהותי ופנימי מהמסר של הסיפור ומאופיו של ר

  .מכיר בטעותו ומבקר את מעשיו

  

 והדמויות הבדל עקרוני נוס� בי� מקבילות הסיפור נית� למצוא בעיצוב התהליכי�

שמטרת� להבהיר , הסיפור שבירושלמי מתאר תהליכי� מוסריי� פנימיי�. בה�

בסיפור שבבבלי , לעומת זאת. מהי האחריות האישית של כל יחיד לגורל הכלל

ה� דמות ' אמרו'ה. הדמויות אינ� נבחנות לאור תפיסה חינוכית של השתנות

ע לפועל� של שתפקידה לשמש רק, קיבוצית סטטית וחסרת זהות עצמית

בסיפור . חנינה יש הבדלי� בי� שני הסיפורי�' ג� בעיצוב דמותו של ר. החכמי�

. חנינה מוצג במציאות המעוגנת כולה בזמ� ומקו� מסוימי�' שבירושלמי ר

שאינה נצפית , פעמית-האירוע שאירע לו ותגובתו עליו קשורי� לאישיותו החד

המיטלטלת , חנינה בירושלמי' רמה רב ההבדל בי� דמותו הייחודית של . מראש

, חנינא שבבבלי' ובי� דמותו של ר, ומתייסרת בהווייתה האנושית בי� שמי� לאר!

, המייצגת את הצדיקי� שדפוס פעולת� צפוי מראש ומתממש במהל� הסיפור

לפעולת� לא מתלווה שו� אלמנט : וה� עצמ� יוצאי� מהסיפור כפי שנכנסו אליו

  .ובע רק על ידי עור� הסיפורנוס� והספק לגבי מעשיה� מ

  

שיש בה מקו� , שורשיו נטועי� היטב במציאות ֵראלית, ישראלי-הסיפור האר!

על בסיס מתווה קיומי ואידאי זה . שפועלות בה דמויות ושיש לה עלילה, וזמ�

הסיפור שבבבלי משיל מעליו , לעומת זאת. על מורכבותה ורבדיה, נוצרת היצירה

, ישראלי- התנועה ואת המהות הפנימית בסיפור האר!היוצר את, את המארג הזה

כשהוא חסר , ומנקודת מבט חיצונית ומרוחקת מבודד רכיב אחד בסיפור וד� בו

המתח האידאי הרוחש בעומק הסיפור . את החיות הפנימית שהולידה אותו

-שבירושלמי מוב� רק על הקרקע שהצמיחה אותו ומומחש על ידי תופעה אר!

מתח זה אינו יכול להיות . ויה של ירידת גשמי� או עצירת�ישראלית טבעית גל

ולכ� הסיפור הבבלי מתעל� ממנו ומסיט את העלילה , מוב� במציאות של הגולה

 נקודה שהיא רלוונטית מאוד במציאות של –אל סוגיית חשיבות� של גדולי הדור 

.ישראלית-אולי אפילו יותר מבמציאות האר!, הגולה
28

  בגבול הדק שבי� שתי

   

ייתכ" שבעמדה הבבלית הזאת מוצנעת מחאה חברתית המשרתת את האווירה ששררה בבבל   28 

תלמידי החכמי� אינ� מוצגי� כדמויות מושלמות וה� . כלפי מעמד� של תלמידי החכמי�

 הסימבוליזציה של מרכיבי העלילה, 'אלו"'  א:ראובעניי" זה . משמשי� נושא לביקורת חברתית
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ל אינה מכרת רק "תורת חו': ל"נאמני� עלינו דברי הרב קוק זצ, מסורות הסיפורי�

, בעד השלמתה הרוחנית והחומרית הזמנית והנצחית, לדאוג בעד הנפש הפרטית

, בעד נשמתה ורוחה, בעד האומה, היא דואגת בעד הכלל, י"לא כ� היא תורת א

ובעד הרוש� החי ,  כולהבעד ההווה של כולה ובעד העתיד של, בעד גופה ונפשה

.'של העבר של כולה כאחד
29
   

  

  )  החברבר(והערוד ) ד"רחב(חנינא בן דוסא ' ר: סיפור שני

 
  )א"לח ע(א , ירושלמי ברכות ה  א"בבלי ברכות לג ע

אפילו נחש כרוך על עקבו לא '

  [...]' יפסיק

מעשה במקום אחד : תנו רבנן

שהיה ערוד והיה מזיק את 

חנינא ' ו לו לרבאו והודיע, הבריות

הראו לי את : אמר להם. בן דוסא

נתן עקבו . הראוהו את חורו, חורו

יצא ונשכו ומת אותו , על פי החור

נטלו על כתפו והביאו לבית . ערוד

  . המדרש

אין ערוד , ראו בני: אמר להם

באותה . אלא החטא ממית, ממית

אוי לו לאדם שפגע בו : שעה אמרו

' רערוד ואוי לו לערוד שפגע בו 

  . חנינא בן דוסא

   

אפילו נחש כרוך על עקבו לא '

  [...]' יפסיק

חנינא בן דוסא ' אמרין עליו על ר

שהיה עומד ומתפלל ובא חברבר 

. והכישו ולא הפסיק את תפילתו

והלכו ומצאו אותו חברבר מת 

  . מוטל על פי חורו

  

  

  

  

  

  

, אי לו לאדם שנשכו חברבר, אמרו

א חנינ' ואי לו לחברבר שנשך את ר

  [...].בן דוסא 

כד ? מה עיסקיה דהדין חברבריא

הוות נכית לבר נשא אין בר נשא 

ואין , קדים למיא חברברא מיית

חברברא קדים למיא בר נשא 

מיית
30

   
   

. 137–136 'עמ, ב"תשמ, האוניברסיטה עברית בירושלי�, עבודת מוסמ�', התלמודיבסיפור 

  .  כוח� יפה ג� לסיפורי� שלפנינו, שנאמרו על אגדות אחרות, נדמה כי דבריו
 .78' עמ, ח"תשמ, ירושלי�, א, ה"מאמרי הראי, ל"הנ', תורת אר# ישראל, 'ה קוק"הראי   29
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? רבי לא הרגשת: אמרו לו תלמידיו

יבוא עלי ממה שהיה לבי : אמר להן

  . מתכוין בתפילה אם הרגשתי

ברא לו : יצחק בן אלעזר' אמר ר

מעיין תחת כפות רגליו ה "הקב

לקיים מה שנאמר רצון יראיו יעשה 

  .  ואת שוועתם ישמע ויושיעם
  

  

הסיפור שלפנינו משוב! בירושלמי בפרק העוסק בהלכות תפילה וד� במשנה 

חסידי� הראשוני� היו , אי� עומדי� להתפלל אלא מתו� כובד ראש'בברכות 

אפילו המל� שואל . מקו�כדי שיכוונו את לב� ל, שוהי� שעה אחת ומתפללי�

.'לא יפסיק, ואפילו נחש כרו� על עקבו, לא ישיבנו, בשלומו
31

 הגמרא מרחיבה את 

שמטרתו לסייע לאד� , דברי המשנה ועוסקת בפ� המעשי של הלכות התפילה

, במסגרת זו דנה הגמרא. להתפלל מתו� כובד ראש ולהגיע לכוונה בתפילה

אפילו ', 'ו מל� שואל בשלומו לא ישיבנואפיל': במצבי� מגווני�, בעקבות המשנה

בניסיו� להגדיר את הגבולות בי� התביעה להתעל� ', נחש כרו� על עקבו לא יפסיק

מגורמי� חיצוניי� המסיחי� את הדעת מהתפילה ובי� האיסור להיות במצב של 

.סכנת נפשות למע� התפילה
32

 בסיומה של אותה סוגיה מובא הסיפור שלפנינו על 

  . ברד והחבר"רחב

  

  הסיפור בתלמוד הירושלמי 

ד "אול� רחב, ד"הסיפור בירושלמי מתאר אירוע שבו חברבר מכיש את רחב

החברבר ידוע . מוטל על פי חורו, והחברבר הוא שנמצא מת, ממשי� בתפילתו

,כחיה שהכשתה קטלנית ומסוכנת מאוד לאד�
33

 ומשו� כ� גדול במיוחד מעשהו 

ייתכ� מאוד , ה ההלכתית הנידונה בסוגיהעל פי ההורא, יתרה מזו. ד"של רחב

ד חורג מההלכה האוסרת על האד� לסכ� את נפשו לצור� "שבמעשיו אלה רחב
   

החברבר , א� אותו אד� מקדי� למי�, אשר מכיש אד�כ? מה עסקו של החברבר הזה: תרגו�   30

   .אותו אד� מת, וא� הנחש הקדי� למי�, מת

 .א, משנה ברכות ה   31
מראה  ':ראו, לפ" ההלכתי של הסוגיה וכ" להבדלי� ההלכתיי� בי" הנוסחי� בירושלמי ובבבלי   32

ספר , �"רמב; א"תוספות בבלי ברכות לג ע'; אפילו נחש כרו�'ה "ד, לירושלמי במקו�' הפני�

 .ט, הלכות תפילה ו ,אהבה
הבא מהכלאה של , ויש הטועני� שהוא הערוד, הגדרתו המדויקת של החברבר אינה ידועה   33

  .ב"בבלי ברכות לג ע, י" רש:וכ" ראו, במקו�, בירושלמי' יפה מראה' פירושו של :ראו. נחש וצב
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יחסי הגומלי� בי� מידת הכוונה בתפילה ובי� התרחשותו של נס ה� . התפילה

ג� ברובד הלשוני . העניי� העיקרי הקושר את הסיפור לסוגיה שהוא משוב! בה

שכ� ננקטי� בו אות� מטבעות לשו� המצויי� , גיההסיפור קושר עצמו לסו

  . ג� כאשר מכישו נחש' לא מפסיק את תפילתו'ו' עומד ומתפלל'ד "רחב: במשנה

  

ד ומכמה מעגלי� "האגדה שלפנינו בנויה מתיאור עובדתי של מעשהו של רחב

, )תכונתו של החברבר(חוקי הטבע , דברי האנשי�: ששופכי� אור על אותו מעשה

מגוו� הפרשנויות . יצחק בר אלעזר' ד עצמו ודברי ר"דברי רחב, מידי�דברי התל

נוגעות בשאלות עקרוניות בדבר , שזורמות מאליה� במהל� הסיפור, לאותו אירוע

בשילוב הפרשנויות יחד מתגבש . הטבע והנס, התפילה, הקשרי� בי� האד�

  .הפסיפס הקיומי על רבדיו

  

 אות� אנשי� –אנונימית , צית כלשהיבמעגל הראשו� של הסיפור יש דמות קיבו

מבחינת� הפעולה . 'אמרו'ו' הלכו ומצאו'בתחילת הסיפור ובהמש� ' אמרו עליו'ש

ואילו , אינו נפגע, ד"רחב, המותק�: הנס הוא כפול. ותוצאותיה מפורשי� כנס

אי לו לאד� ': בניסיו� להבי� את האירוע ה� אומרי�. הנחש הקטלני נמצא מת

' אומרי�'אות� . 'חנינא ב� דוסא' י לו לחברבר שנש� את רוא, שנשכו חברבר

נקודת . ד לשאר האנשי� וכ� מכירי� באישיותו המיוחדת"מבדילי� בי� רחב

ד מחולל נסי�"המבט העממית רואה ברחב
34

 ומפרשת את מה שאירע כמעשה 

ה� קושרי� אותה ; מתענייני� בתוצאתה של הפעולה' אמרו עליו'מי ש. נסי�

  . ואינ� מחפשי� שו� הסבר אחר לאירועלמחולל הנס 

  

השומטת את היסוד , ברובד נוס� מובאת באגדה ההתייחסות הנגדית לאירוע

ד נשאר בחיי� לאחר "הִנסי ומציגה ניסיו� לתת הסבר טבעי והגיוני לכ� שרחב

א� האד� שהכיש : האגדה מתארת סגולה מיוחדת של החברבר. שהחברבר הכישו

על . אותו אד� מת, וא� הנחש הקדי� והגיע למי�, מתהנחש , מקדי� ושותה מי�

להינצל , ד"לא רק רחב, פי קביעה זו נית� להבי� שבתנאי� מסוימי� יכול כל אד�

חוקי� הטבועי� , זוהי הצלה על פי חוקי הטבע. ממוות עקב הכשת חברבר

  . שאי� לה� כל משמעות ערכית, במציאות

  

   

 . תנחומא ויגש ג; הראש קהלת רב; א" כה ע–ב " בבלי תענית כד ע:ראו למשל   34
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ומציגה שתי אפשרויות , בע מזההאגדה מיטלטלת בי� נס מזה ובי� חוקי הט

של , מחוללת הנסי�, האחת קשורה באישיותו המיוחדת. מנוגדות לפירוש האירוע

אי לו לאד� 'שכ� , ומלווה באזהרה לאד� הרגיל שאל לו ללכת בעקבותיו ,ד"רחב

ומפרשת את שאירע , האחרת היא אפשרות שווה לכל אד�'; שנשכו חברבר

משו� שה� , � מספקות את עור� הירושלמישתי התשובות אינ. ברובד הטבעי

. שבו עוסקת הסוגיה, מסיטות את הסיפור מהנושא המרכזי של הלכות תפילה

אפילו נחש ': ד מקיי� באופ� מעשי את ההלכה"שה המתואר בסיפור רחבבמע

בי� שהיא כרוכה במעשה נסי� ובי� שהיא , הצלתו. 'לא יפסיק, כרו� על עקבו

, בשלב הראשו�. והיא באה בשלב השני, היא התוצאה, נובעת מחוקי הטבע

ל במיוחד בהלכות שמטרת� לסייע לאד� להתפל, במסגרת הדיו� בהלכות תפילה

, על עניי� זה, ואכ�. האגדה מבקשת להתמקד א� ורק בכוונת המתפלל, מתו� כוונה

  . נסבה שאלת� של התלמידי�, אותו רגע מסוי� של הכשה בשעת התפילה

  

ד "אל רחב, ד לתלמידיו מובילה אל לבה של האגדה בירושלמי"תשובתו של רחב

 –בעו של החברבר וט' אמרו עליו' האנשי� ש–משני המעגלי� החיצוניי� . עצמו

המצויה במעגל הפנימי של , עוברת האגדה לתיאור שיחת התלמידי� ורב�

ד עצמו "באמצעות שאלת� ותשובת רב� מוצגי� לקורא דבריו של רחב. האגדה

זועקת ?' לא הרגשת, רבי'שאלת התלמידי� . ונחשפת תגובתו הישירה על מעשהו

 מתענייני� בתוצאותיה התלמידי� אינ�. בפשטותה ופונה אל המישור האנושי

ה� מנסי� לבחו� באופ� . אלא ברגע ההכשה עצמו, של ההכשה ובמעשה הנסי�

אפילו נחש כרו� על 'מעשי את שאירע לרב� ולהבי� את עצמת הרגע האנושי של 

מתו� , במילי� פשוטות, נשאלת ישירות?' לא הרגשת'שאלת� . 'לא יפסיק, עקבו

ההוראה ההלכתית של איסור הפסקת שכ� , תחושות אנושיות של כאב ויראה

שאינה מלווה , התפילה יכולה להתפרש ג� כדרישה לפעולה חיצונית טכנית

. ובאופ� טבעי פעולה כזו עלולה להיות מופרעת מעצמת ההכשה, בכוונת הלב

יבוא עלי ממה שהיה ': ד מבי� את שאלת� ועונה לה� באות� מילי� פשוטות"רחב

והוא מאפס כל , יש מצב של לב מתכוו� בתפילה. 'לבי מתכוי� בתפילה א� הרגשתי

כוונת הלב בתפילה הייתה בדרגה גבוהה כל , ד"מבחינתו של רחב. רגש אנושי אחר

עד שהיא הקיפה את כל אישיותו ולא הותירה מקו� לשו� רגש או אירוע , כ�

ד לא נאל! לנהל מאבק פנימי של בחירה נכונה או להתאמ! להתגבר "רחב. אחרי�

העובדה שלא הפסיק את תפילתו הייתה , לגביו. ו כדי לקיי� את ההלכהעל עצמ

  . פועל יוצא של מידת כוונתו בתפילה

  



  בין אגדת הירושלמי לאגדת הבבלי
 

178 

ד אינה "כוונתו של רחב. ד מתאר את ההוויה של כוליות בתפילה"בתשובתו רחב

בעצ� . בפשטות בהירה וצנועה, והיא מתבטאת כחוויה אישית, יודעת דר� אחרת

הוא לא נאל! להתגבר על עצמו וכ� לבחור : ו גיבורד מעיד על עצמו שאינ"רחב

הוא לא . משו� שכלל לא היה מודע לאפשרות השנייה, דר� אחת מתו� שתיי�

, מעצ� מהותו, כיוו� שמבחינתו, ולא עמד בשו� ניסיו�, התאמ! לקיי� את ההלכה

  . מלכתחילה הייתה בפניו רק דר� אחת

  

מעלה , הקשר של הלכות תפילהשכאמור מובא בירושלמי ב, ד"סיפורו של רחב

.נקודה מרכזית בדיו� במהות� של ההלכות העוסקות בכוונה בתפילה
35

 מצד אחד 

; ההלכות הללו מבקשות ליצור מסגרות חיצוניות כדי לסייע ביצירת כוונה בתפילה

מצד אחר המודעות לאות� הלכות ולצור� לקיי� אות� סותרת את הכוונה 

בסיו� , מיקומו של הסיפור. עת מעומק הלבהנוב, הראשונית והבלתי אמצעית

יבוא , 'ד לתלמידיו"תשובתו של רחב. מבהיר מהו הפתרו� לאותו מתח, הסוגיה

ומנקודת , מסכמת בכמה מילי�', עלי ממה שהיה לבי מתכוי� בתפילה א� הרגשתי

. את הפסגה שאליה חותרות הלכות התפילה המובאות בפרק, התבוננות אחרת

נחש כרו� 'ד הירושלמי לתפילה לא נבנה מפרטי ההלכות של "יחסו של רחב, ואכ�

כפי (' החטא ממית'שנועדו למי שיש ללמד אותו ממקור חיצוני ש' על עקבו

  ).  שמודגש באגדה שבבבלי

  

,שכדרכו מצל� מבפני� רגע בקדושתו ובהתהוותו, לפנינו סיפור ירושלמי
36

 רגע 

שקיומ� הוא , דעת לה�שבו מגיעה הנפש מתו� עצמה לשיאי� שלא הייתה מו

ורק מאוחר יותר יש צור� לתרג� את אותו הרגע למילי� , בעצ� התהוות�

התשובה של . הנתפסות בתודעתו של האד� המצוי מחו! לאותה התרחשות

ודרכה הירושלמי מנסה לפתוח לנו צוהר קט� לדרכ� , ד לתלמידיו נועדה לנו"רחב

  . 'של ענקי ישראל בעבודת ה

  
   

ד מופיעי� בירושלמי במקו� "מעניי" לציי" כי לפני סיפורו של רחב. א, ברכות ה,  ירושלמי:ראו   35

החוצה את גבולות ההלכה המוגדרת לא היו ' שני סיפורי� העוסקי� בחכמי� שמתו� אהבת ה

 ש� לב ריש לקיש עיי" בתורה תו� כדי הליכתו ולא: ערי� למציאות החיצונית שבה פעלו

ונחש שמר (יוד" היה הוגה בתורה ולא ש� לב שגלימתו נפלה מעליו ' ר; שיצא מתחו� שבת

באהבתה תשגה "לקיי� מה שנאמר ': ועל מעשהו של ריש לקיש אומר הירושלמי). עליה

  . '"תמיד

והיא נידונה בספרי המצוי בכתובי� ועומד , נקודה זו עולה מסיפורי� ירושלמיי� נוספי�   36

  . ור בקרובלצאת לא
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יצחק בר אלעזר'  מובאת התייחסותו המאוחרת של רבסיומה של האגדה
37

  

ה מעיי� תחת כפות רגליו לקיי� "ברא לו הקב, יצחק בר אלעזר' אמר  ר': לסיפור

יצחק בר אלעזר ' ר. '"רצו� יראיו יעשה ואת שועת� ישמע ויושיע�: "מה שנאמר

ד� במשמעותו של אותו אירוע וקושר יחד את כל נקודות המבט שהועלו באגדה 

לנס ולתפילה ג� , בדבריו יש התייחסות ליסוד הטבעי. להסתכלות כוללת ומקיפה

בכ� שזימ� לו את הדר� , ד באמצעות חוקי הטבע"ה הציל את רחב"הקב. יחד

ד שתה "רחב.  וברא לו מעיי� תחת כפות רגליו–הידועה כמצילה מפני חברבר 

מציאות ללא כל כ� חוקי הטבע פועלי� ב. ממנו והקדי� בפעולה זו את החברבר

ד ברגע הנכו� "אול� בריאת המעיי� תחת כפות רגליו של רחב, משמעות ערכית

רצו� יראיו 'והיא , ולכל התהלי� כולו יש סיבה, הנעזר בחוקי הטבע, היא נס ברור

נכלל , בזכות מידותיו, ד"רחב, על פי הפסוק. 'יעשה ואת שועת� ישמע ויושיע�

ה שומע "ובזכות אותה תפילה הקב, ת רצונוה עושה א"שהקב', בהגדרה של ירא ה

ובשביל שנשמעה שוועתו ': במקו�' פני משה'כפי שמסכ� זאת . שוועתו ומצילו

  .  'שכיוו� בה הושיעו בנס הזה

  

ומהל� בדרשתו על הגבול הדק שבי� , יצחק בר אלעזר מציג תפיסת עול� כוללת' ר

. את גמול האל למתפלליוותו� כדי כ� מדגיש את כוחה של התפילה ו, הטבעי לנסי

ואי� לה שו� קשר , ה"ד בזכות התפילה היא החלטתו של הקב"הצלתו של רחב

ד בתפילה טהורה ואינה נובעת "כוונתו של רחב. ד בשעת תפילתו"לכוונה של רחב

חוקי הטבע ; שסותרי� את עצ� מהותה, ממניעי� חיצוניי� של הצלה אישית

לוהית היא המחברת את -שגחה האוהה, ללא מודעות ערכית, פועלי� בדרכ�

, יצחק בר אלעזר מראה בדבריו שהנס הוא פועל יוצא של קיו� ההלכה' ר. הקצוות

.ובה בעת הוא מאשר את אמיתותה
38
   

  

  הסיפור בתלמוד הבבלי בזיקה לסיפור בתלמוד הירושלמי

בחלקו הראשו� של . ד והערוד שונה בפרטיו"בסיפור הבבלי האירוע על רחב

הוא , ברשות הרבי�, משו� שלעיני הבריות, ד מופיע כבעל נס"הסיפור רחב

   

הראשו" חי בדור השני והשלישי והיה תלמידו של . יצחק בר אלעזר' ר שני אמוראי� היו בש�   37

ההתייחסות . שמאי' אושעיה בר' והשני חי בדור הרביעי בקיסרי" והיה מורהו של ר, יוחנ"' ר

 . של דורות מאוחרי� לסיפור שלפנינו חשובה להבנתו
 לא מוזכרי� בו אות� –הסיפור בתוספתא קצר יותר . כ, ת גהסיפור מופיע ג� בתוספתא ברכו   38

שכ" ,  והוא מדגיש את עצמת הנס–נושא הכוונה בתפילה וטבעו של הערוד ', אמרו עליו'ש

 . הוא מתמקד בעצ� המעשה ובתוצאותיו ולא מתחקה אחר סיבותיו
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.מצליח להמית את הערוד
39

ד בבית המדרש בזכות מה " בחלקו השני מסביר רחב

. ומסקנתו היא שלא הערוד ממית אלא החטא ממית, הצליח לגבור על הערוד

אוי לו ': בלתי מזוהי�' אמרו'בסיומה של האגדה מופיעה מסקנה נוספת בש� 

  . 'שפגע בו ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינא ב� דוסאלאד� 

  

 –וממילא התפילה והכוונה בתפילה , ד שבבבלי כלל אינו שרוי בתפילה"רחב

 נעדרי� ממנו –כ� בסוגיה התלמודית ובסיפור הירושלמי  נושאי� מרכזיי� כל

ההיתקלות ע� החברבר . הבבלי מביא את הסיפור למחוזות אחרי�. לגמרי

ישראלית הממשית של תפילה בחו! -המובנת מתו� המציאות האר!, רושלמישבי

הנחש מייצג את : משמעות סמלית, מקבלת בסיפור הבבלי נופ� נוס�, ובשדות

ותוצאות ההתמודדות עמו משקפות את מצבו המוסרי של האד� , הרוע והחטא

.שבא אתו במגע
40

ר מתנתקת מההקש, ד"מתו� סיפורו של רחב,  הסוגיה שבבבלי

את היחסי� בי� האד� לחיה , בהקשר הלכתי ומוסרי כולל, של התפילה ובוחנת

.המאיימת עליו
41

מאחר שהתפילה אינה עוד נושא מרכזי הקושר את ,  ואכ�

נית� להסביר את מיקומו של הסיפור בסוגיה בדמיו� שבי� ההיגד , הסיפור לסוגיה

שנת� עקבו ,  הבבליד"ובי� פעולתו של רחב' אפילו נחש כרו� על עקבו'ההלכתי 

  .על פי החור של הנחש

  

ד מנצל את שאירע לו כדי להציג מוסר השכל התולה את ההצלה מהערוד לא "רחב

החטא ': מוסרי-אלא בגור� דתי, ביכולתו לחולל נסי� וג� לא בטבעו של הערוד

.'ממית
42

אלא תוצאה של חוסר חטא , מותו של הערוד אינו נס, ד" לדעתו של רחב

את מוסר . לט של האד� שאי� בו חטא שהחיה הרעה לא תפגע בווביטחו� מוח

ד מביא את הערוד המת לבית "רחב. ד מלמד בבית המדרש"ההשכל הזה רחב

   

עיר בעל מ, הרואה בערוד יצור כלאיי� הבא מ" הנחש והצב, י"בעקבות פירושו של רש   39

ד "רחב. ועל כ" הוא מזומ" לישו� החוטאי�, התוספות כי יסודו של הערוד שהוא בא בחטא

  . המתי� מנשיכתו בעקב, וההפ� קורה לחוטאי�, נת" עקבו על פי החור וגבר על הערוד
שראשיתו בנחש הקדמוני , כמחטיא וכמעניש היא מוטיב ידוע, סמליותו של הנחש כמפתה   40

תפקידו של הנחש המופיע בסיפור בבבלי דומה . מקור המוות והרוע בעול�שהוא , שבג" עד"

אלא בזמ" שישראל ? וכי נחש ממית או נחש מחיה': ח, לתפקידו במשנה ראש השנה ג

  .  'היו מתרפאי", מסתכלי" כלפי מעלה ומשעבדי" את ליב� לאביה� שבשמי�

  .א"ברכות לג ע, ראו המש� הסוגיה במקו�   41

 וסמ� על עצמו ועל שכזהכיצד עמד במקו� סכנה : ד"י� על מעשהו של רחבהמפרשי� מקש   42

ועיינו . וזכות רבי� עמדה לו, ועוני� שהיה כא" כדי להציל את הרבי� התלויי� בו מסכנה? הנס

  .במקו�' עי" יעקוב'בתוספות וב
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וש� היא מקבלת את , וכ� העלילה נעה מהעול� שבחו! אל בית המדרש, המדרש

.דתית-משמעותה הרעיונית
43
   

  

שבו , ראשו� של הסיפורד בבית המדרש מנוגדי� לאווירה בחלק ה"דבריו של רחב

ד רוצה "רחב. הוא מוצג כמחולל נסי� שיכול להושיע את הציבור בשעת צרה

אי� לבחו� את המעשה רק על פי ; ללמד את הקהל שאי� מדובר במעשה כשפי�

שבכוחו לחולל , תוצאותיו אלא יש להבי� מהו היסוד הפנימי שמאחורי המעשה

, סת עול� שלפיה א� האד� לא חטאד פונה לקהל ומציג תפי"רחב. את אותו הנס

ד תופס את עול� הטבע ואת "רחב. הנס שיארע לו הוא חלק מחוקי הטבע

,המציאות כגורמי� המושפעי� מהתנהגות האד� ומגיבי� לה
44

 ולכ� מה 

.שמאפשר את קיומו של הנס הוא ההתרחקות מהחטא
45
   

  

 מופנה ואינו, ד נאמר באווירה הלמדנית שבבית המדרש"מוסר ההשכל של רחב

בעיני אותו ציבור הוא יישאר מחולל . שקראו לעזרתו, ישירות אל אלו שבחו!

לאמירתו המוסרית הכוללת בבית המדרש לא מתלווה . המציל בעת צרה, הנסי�

והיא נשארת רחוקה ומנותקת מהקשר , בסיפור שו� דוגמה אישית ברגע של אמת

 למת� מעט את הכרזתו סיומה של האגדה נועד, ואכ�. כלשהו שבו אפשר ליישמה

שבפניה� ', בני�'ד אינ� מתאימי� לכל אחד מאות� "דבריו של רחב. ד"של רחב

ד משאר "וסיו� האגדה נועד לסייג ולהזהיר ולהבדיל את רחב, ד"מדבר רחב

אינה מייצגת את דרכ� של האנשי� ' ד בעבודת ה"דרכו של רחב: האנשי�

ואל לו לאד� להיקלע , גמה לכולד אינו יכול לשמש דו"ומשו� כ� רחב, הרגילי�

אסור לאד� לסמו� על צדיקותו ועל , יתרה מזו. ד"למקרה דומה ולהתנהג כמו רחב

  . 'אוי לו לאד� שפגע בו ערוד'שכ� , יראת חטאו ולהעמיד אות� במבח�

  

   

 65' וכ" עמ, 24' עמ, 2000אביב -תל, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, פרנקל'  י:עיינו   43

ראו , לדוגמאות נוספות לתפקידו של בית המדרש כמקו� ללימוד מוסרי כללי.  ש�1והערה 

 .א"וכ" תענית כד ע, ב"ע–א"בבלי תענית כ ע
מי שאמר לשמ" ': באמרתו המפורסמת, א"ד בבבלי תענית כה ע"רעיו" דומה חוזר אצל רחב   44

  .'הוא יאמר לחומ# וידלוק, וידלוק
 מושתתי� על התפיסה כי לחסיד העובד את וכול�, ורי� על מעשי הנסי� שעשהרבי� הסיפ   45

 והוא משתמש ביכולתו זו כאשר הוא ,יש  מפתח לשינוי הטבע, באמונה ומתרחק מעברה' ה

תנחומא ; ג, ירושלמי דמאי א; ב"ע–א"תענית כה ע, ב" בבלי ברכות לד ע:ראו למשל; נצר� לה

 . ויגש ג



  בין אגדת הירושלמי לאגדת הבבלי
 

182 

ואי לו , אי לו לאד� שנשכו חברבר': ג� בסיפור בירושלמי מופיע המשפט הזה

אול� מיקומ� של המשפטי� הדומי� ',  ב� דוסאלחברבר שנש� את רבי חנינא

בירושלמי המשפט מופיע באמצע . בכל אחד מהסיפורי� משנה את משמעות�

והוא מתפרש כקריאת , נטוע ברצ� העלילתי ובמציאות הסיפורית, הסיפור

ד מצד מי שהלכו ומצאו את החברבר מת מוטל על פי "התפעלות מגדולתו של רחב

והוא , ר בבבלי המשפט ממוק� בסיומו של הסיפורבסיפו, לעומת זאת. חורו

הדוגמה של מעשיו של ; מתייחס לקשר שבי� יראת החטא ובי� הנחש והמוות

  .לסייג את הדברי� ולהתריע על הסכנה, כאמור, ד נועדה"רחב

  

ובכל זאת , מקבילות הסיפור בירושלמי ובבבלי מציגות סיפורי� דומי�, לסיכו�

הנוגעת , ר בירושלמי מתואר מנקודת מבט פנימיתהסיפו. שוני� מאוד זה מזה

נקודת המבט הפנימית באה לידי ביטוי באיפוק . בעצמתו של רגע בהתהוותו

בסיטואציה שבה הוא נתו� ובקשר הישיר של הסיפור , ד"שבהצגת דמותו של רחב

הסיפור בבבלי מובא מנקודת מבט חיצונית , לעומת זאת. לסוגיה הנידונה

בט זו מתעלמת מממד הזמ� הזור� בעורקי הסיפור ומסיטה נקודת מ. ומגמתית

כדי ליצור ניסוח כוללני של מוסר , את המבט מלידת� של רגעי הכוונה בתפילה

.השכל המודע להיבטי� המוסריי� והחינוכיי� שהסיפור שוא� להדגיש
46
   

  

  סיכום

ישראלית -המאמר עסק בשני סיפורי מעשי חכמי� המופיעי� במסורת האר!

ל לא עסקו בפשט "מהעיו� במקבילות הסיפורי� עולה כי חז. ת הבבליתובמסור

.האירועי�
47

ספרותי החופשי של העלילות ניכרות דרכי - בעיצוב האמנותי

, משו� כ�. ההתייחסות והפרשנות שלה� למציאות שאותה תיארו ומתוכה יצרו

  מלמדת,יותר משנועדה ללמד על האירועי� שקרו, השוואת מקבילות הסיפורי�

אמנ� המסקנות שלהל� בנוגע לאופיי� של שתי . על השקפת העול� של המספרי�

 אול� – שני צמדי הסיפורי� שתוארו לעיל  –המסורות מבוססות על מדג� זעיר 

נכללות בה� מסקנות שהוסקו בעקבות לימוד קשת רחבה של סיפורי� מקבילי� 

.בשתי המסורות
48

  

   

� עור� הסיפור הירושלמי נקט כמה נקודות מבט חיצוניות לאירוע ג, כפי שהוסבר לעיל   46

, כאירוע אישי, הוא מביא כהוויית�, ד"את דבריו של רחב, אול� את לבו של הסיפור, המתואר

 .ובזאת גדולתו
 .על כ� ראו המבוא למאמר זה   47
 .להרחבה בנושא ראו ספרי המצוי בכתובי� ועומד לצאת לאור בקרוב   48
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דתית , כלכלית, מבחינה פוליטיתאגדת התלמוד הירושלמי נוצרה בתקופה קשה 

.ורוחנית
49

אלי של מציאות זו ברגע  עור� הסיפור שבירושלמי מיטיב לצל� קטע ֵר

הסיפור נקרא כמתנג� . גוניותה-על מורכבותה ורב, של אמת ולתארה כמות שהיא

המטלטלת את הקורא , הדמויות מציגות את עצמ� בדר� בלתי אמצעית, מאליו

דילמות הדתיות והמוסריות מוצגות מתו� הראליה ה. ליעד בלתי ידוע מראש

עור� . ללא פתרו� מוגדר מראש הבונה את הסיפור בהתא� לצרכיו, המוחשית

והסיטואציות המתוארות עומדות במלוא , הסיפור מצוי בתו� הסיפור ולא מעליו

בסיפור שבירושלמי הדרמה . ג� בסיומו של הסיפור, ללא הכרעה, עצמת�

ללא שו� יומרה מעבר לעצ� , טות� של המילי�האמיתית בוקעת מפש

,התהוותה
50

עמוסת הסתירות , ישראלית המורכבת- וכ� המציאות האר!

מוצאת את הדיה בסיפורי� בעלי גוו� דיאלקטי עז מזה וגוו� של אמונה , והניגודי�

  .תמימה מזה

  

, ישראלית-הסיפור שבבבלי מרוחק במקו� ובזמ� מההוויה האר!, לעומת זאת

מציאות זו . חברתית ודתית, מציאות יציבה יחסית מבחינה פוליטיתונער� ב

. מאפשרת לבנות עול� אמוני יציב ומוגדר ולעצב סיפורי� סביב ציר תמטי ברור

מנתב אותו על פי תהליכי� , בנקודת מוצא זו העור� שבבבלי מצוי מעל לסיפור

סמ� את המספר מ. מחושבי� מראש ומודע היטב למסר הערכי שברצונו להעביר

בהתא� לכ� הוא מקצי� את תיאור . המטרה ומניע את כל הסיפור לקראתה

.האירועי� ומשעבד את דמויותיו למטרתו
51

 עלילתו הדרמטית ודמויותיו 

ולעתי� , המוקצנות של הסיפור בבבלי מוצבות במישור הקדמי של הסיפור

. ותהשהוליד א, ישראלי-האר!, ההתרחשות החיצונית חונקת את היסוד הפנימי

ומתחת , שכבתי-פעמי� רבות המספר הבבלי יוצר במודע טקסט דו, ע� זאת

בעימות זה נשמעת ביקורתו ; למסר החינוכי הגלוי הוא מתעמת ע� דמויותיו

   

מתח תרבותי ע� הנצרות וע� כתות כמו השומרוני� , שעבוד, גזרות, עוני, ל חורב"מציאות ש   49

ולא כא" , רבות נכתב על כ� בספרי ההיסטוריה העוסקי� בתקופה זו .וזרמי� רוחניי� נוספי�

 .המקו� לפרט
עד ':  מתו� צער,חנינה רק שואל בפשטות' ר. נית" להדגי� זאת בשני הסיפורי� שהוצגו כא"   50

יבוא עלי ממה שהיה לבי ': מתו� עומק הלב, ד עונה לתלמידיו בפשטות" ורחב?' הכי"כדו"

 .'" בתפילה א� הרגשתיימתכו
בשעה שהוא  עומד בפני כל הציבור א שבבבליחנינ' ר: דוגמאות לכ� מהסיפורי� שבה� עסקנו   51

מה עזי" פני כ',  'רקיע רקיע כסי פני�'( ומכריח אותו להוריד גש� חריפהגוער ברקיע בלשו" 

 והוא ש� עקבו על, ד כשכל הציבור מקי& אותו"כיצד עומד רחבג� לדמיי"  ואפשר ;)'רקיע

 .חורו של הערוד והערוד מת
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, ג� מנקודה זו הביקורת מחושבת ונובעת מעול� של ערכי� מוגדרי�. הסמויה

.שיש חשיבות להנחיל�
52
   

  

בסיפורי� הבבליי� . מי� המחוללי� נסי�בסיפורי� שנידונו לעיל מתוארי� חכ

יכולת� של החכמי� . עצ� עשיית הנס והחכמי� המחוללי� אותו עומדי� במרכז

וה� מתוארי� תו� הבלטת גדולת� האישית , נחשפת לעיני הציבור הרחב

דמויות החכמי� מתוארות כמורמות מע� ומוצגות על פי . התורמת לביצוע הנס

.ללא שו� ייחוד אישי, סי�סטראוטיפ כללי של מחוללי נ
53
   

  

הסיפורי� בירושלמי מתרכזי� בתפילה ובתהלי� הפנימי שהיא , לעומת זאת

המספר הירושלמי בוחר להצניע . כשהנס הוא פועל יוצא של כוונת הלב, מחוללת

. את יכולת� של החכמי� כמחוללי נסי� וא� מציג� כמי שנרתעי� ממעשיה�

, והנס כמו מתרחש כמעט מעצמו, הלבהוא מתמקד בכוחה של תפילה מעומק 

מעשי החכמי� מתרחשי� ברשות . כתגובת שמי� על תהלי� פנימי שהחכ� עובר

. והחכמי� אינ� זוקפי� את תוצאותיה� לזכות�, הרחק מעיני הבריות, הפרט

אלא מופיע , כמו בבבלי, הנס אינו מושא של משאלת החכ� שנתמלאה, יתרה מזו

.וה� בסיפור כולו,  ה� בקרב מחולליוהיוצר תובנות חדשות, כנושא
54

 הסיפורי� 

תו� הסתכלות פנימה אל , שבירושלמי רוקמי� את עולמ� הייחודי של דמויותיה�

דווקא בזכות , וכ�. לוהיו בשעת התרחשות הנס ממש-הניצב אל מול  א' עובד ה

נחשפת הווייתה הנצחית והייחודית של האישיות , דקותו של האירוע הקצר

  . המתוארת

  

   

ומסתייג ,  בעקיפי" שאסור לאד� להטיח דברי� כלפי מעלהאחנינ'  מזהיר את רמספרה   52

 .ד המובאת בסיפור"מהכרזתו של רחב
. ה הזאת על אפיו" כל הדמויות בסיפורי� שבבבליאפשר להחיל את המסקנ-מוב" שאי   53

לטענתי יש , ע� זאת. התהליכי� שעוברות דמויות בסיפורי מעשי חכמי� הוא לבו של הסיפור

הדמות שבבבלי היא כלי במשחק . הבדל מהותי בי" הדמויות שבבבלי לדמויות שבירושלמי

ת הדמות בירושלמי נובעת התפתחו, לעומת זאת; הנתו" בידיו של העור�, שסופו ידוע מראש

ופעמי� רבות הקונפליקט שמעורר תהלי� זה נותר לא , ומגיעה ליעד בלתי ידוע מראש, מתוכה

 . במאמר זה הדגמתי את הדברי� על קצה המזלג, כאמור. פתור
מסייג מיד את דבריו ותולה את ,  שמכריז שלא הערוד ממית אלא החטא ממית,ד"אפילו רחב   54

ר� של � הלבאת , חנינה' צערו של ראת בירושלמי ראו , לעומת זאת. עצמו והנס באישיותו של

 .ד המתכוו" בתפילתו"רחבאת אנשי הדרו� ו
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של , א� מייצג, אחזור ואדגיש כי מפאת קוצר היריעה נפרס כא� מדג� זעיר בלבד

.סיפורי מעשי חכמי� בשתי המסורות
55

 מ� העיו� במקבילות בשתי המסורות 

שלפנינו נוכל לומר כי גדולת� של עורכי הסיפורי� במסורות המקבילות לא 

י� השוני� של אלא בעיבוד, הייתה ביצירת חומר סיפורי חדש ותכני� חדשי�

המשקפת את רקמות החיי� השונות שבה� , אות� תכני� במלאכת מחשבת

שבה אות� מרכיבי� סיפוריי� , כ� פוגשי� אנו בתופעה הייחודית הזאת. נארגו

  . מותכי� במקביל לכדי מבדי� שוני� זה מזה

  

כ� עולי� , ל"ככל שמתבהרת עקיבות העריכה במסורות השונות של ספרות חז

קולות אלו מרתקי� לא פחות מהסיפורי� . יה� הסמויי� של העורכי�מה� קולות

הנלווי� לסיפורי� ומשקפי� את , ה� יוצרי� סיפורי� בלתי כתובי�; עצמ�

ההיסטוריי� והחברתיי� בעולמ� של , הדינמיקה של התהליכי� האידאולוגיי�

  . העורכי�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

המסקנות שהצגתי א& עולות בקנה אחד ע� הנאמר על ידי גדולי ישראל על דרכו המיוחדת    55

ת הגול" רמ, ישראל במשנת הרב קוק-תורת ארץ, שרלו'  י:עיינו למשל. של התלמוד הירושלמי

' א', התלמוד הירושלמי במשנת הרב קוק –ישראל -תורת אר#, 'גוטל' נ;  96–85' עמ, ח"תשנ

–390' עמ, ו"ירושלי� תשנ, ל"ספר זכרון לרב עוזי קלכהיים זצ: ישועות עוזו ,)עור�(ורהפטיג 

ואולי נית" לומר כי חידושו של המאמר הוא בהוכחה שאות� עקרונות יסוד של . 412

 . חלי� ג� על סיפורי מעשי חכמי�, שנוסחו בדר� כלל בהתייחס להלכה ולמדרשהירושלמי 


