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בחוברת הקודמת של כתב עת זה פורסמה רשימתו של אביגדור שנא' ,שלוש
נשותיו של ר' עקיבא' ,ובה טע שנא שמ המקורות נית היה להסיק שלרבי
עקיבא היו שלוש נשי :אחת בבלית ,אחת אר-ישראלית ואחת רומית 1.אי שו
ספק שמבחינת הניתוח הספרותי אפשר למצוא צידוק לטענה מעי זו .ואול ,לפי
שיטתו של שנא עצמו ,לא נית לגזור גזרה שווה בי כל שלוש הנשי .ההבדל
שבי האישה האר-ישראלית והבבלית הוא בעל אופי שונה לחלוטי מ ההבדל
שבי שתיי אלה והאישה הרומית .שנא הראה סתירות בי האופ שבו מתוארת
אשת רבי עקיבא בתלמוד הבבלי ,ובי האופ שבו היא מתוארת במקורות
האר-ישראליי )הירושלמי ואבות דרבי נת( ,ומכא הוא הגיע לקביעה כי לרבי
עקיבא לא הייתה אישה מאר ישראל ואישה מבבל אלא מדובר בעצ בשתי
דמויות ספרותיות שונות שאות הוא מכנה 'אר ישראלית' ו'בבלית'.
אי שו ספק שמבחינת הניתוח הספרותי אפשר למצוא צידוק לטענה מעי זו.
ואול ,ההבדל בי האישה האר-ישראלית והאישה הבבלית הוא בעל אופי שונה
לחלוטי מ ההבדל שבי שתיי אלה לבי האישה הרומית .הסתירות בי
המקורות השוני ה טורדניות ובעייתיות ,אול נית להסביר אות כהתפתחות
נפרדת של אות מסורות בשני מרכזי התורה המרוחקי בבבל ובאר ישראל,
וכבר דנתי בכ! בעבר 2.ואול ,אשת הנציב טיניוס רופוס ,שאותה שנא מכנה

1
2

א' שנא' ,שלוש נשותיו של רבי עקיבא' ,מסכת ב )תשס"ד( ,עמ' .25–11
ט' איל'' ,ירושלי של זהב' והגרעי ההיסטורי בסיפור אשת ר' עקיבא' ,בתו ט' כה וי'
שוור )עורכי( ,אשה בירושלים ,רמת ג תשס"ב ,עמ' .46–33

מסכת • חוברת ג • תשס"ה 2005

103

104

אשת טיניוס רופוס ורבי עקיבא

'האישה הרומית' ,איננה נזכרת ב'מקורות רומיי' אלא היא מופיעה ג כ
בתלמוד הבבלי .לשיטתו הספרותית של שנא מ הראוי היה לקרוא לה 'האישה
הבבלית השנייה' .כלומר ,לשיטת הבבלי עצמו ,היו לרבי עקיבא שתי נשי – בתו
של כלבא שבוע ואשת הנציב הרומי טיניוס רופוס .במאמר זה אנסה להתחקות
אחר אותה 'אישה רומית' המוזכרת בתלמוד הבבלי ,ואתמודד ע השאלה ,הא
הייתה לרבי עקיבא אישה שכזו ,וא לא – מי ירצה לספר סיפורי כאלה על רבי
עקיבא.
במסורת היהודית הפכה אשת רבי עקיבא ,בתו של העשיר האגדי כלבא שבוע
)שלימי נתקראה רחל( ,לאישה אידאלית ,והסיפורי עליה מ הבבלי והירושלמי
הפכו למיתוס מכונ של יחסי אידאליי בי בעל תלמיד-חכ לאשתו 3.הא,
לפי אותו קנה המידה ,יכול ג רבי עקיבא להיחשב לבעל אידאלי? במחקר הוש
לב לעובדה שרבי עקיבא הוא זה המכריז במשנתנו שאד רשאי לגרש את אשתו
'אפילו מצא אחרת נאה הימנה' )משנה גטי ט ,י( .אילו נהג הוא עצמו על פי כלל
זה ,בוודאי לא היה שב אל אשת חיקו הענייה והמזדקנת ,לאחר שלא ראה אותה
עשרי וארבע שני .ואול ,לפי המסופר בבבלי ,לא רק שעקיבא לא נהג כ! ,אלא
שהוא החזירה אל חיקו וא $קבע שהתורה 'שלי ושלכ שלה היא' )בבלי כתובות
סג ,עא; נדרי נ ,עא( .ניסיו ליישב סתירה זו בביוגרפיה של רבי עקיבא מצוי אצל
יהודה גולדי ,שכתב:
עקיבא החזיק בדעה זו והתעל מ האפשרות לשאת אישה שנייה על פני זו
הראשונה משו שהוא סבר ,לדעתי ,שבנישואי יש לבסס את היחסי בראש
וראשונה על אהבה .הוא ג סבר שאהבה היא מערכת יחסי אקסקלוסיבית של
4
אחד לאחת ] [...ושהיחסי שבי בעל לאשתו צריכי להיות כשל אהוב לאהובתו.
גולדי סבור היה כנראה שכל המיוחס לר' עקיבא וכל המסופר עליו במקורות
חז"ל ,קדומי כמאוחרי ( אמי מבחינה היסטורית .א רבי עקיבא מעודד
גירוש אישה על רקע גחמה קלה של הבעל א! בעצמו נוהג אחרת ( בוודאי יש לכ!
הסבר הגיוני .ואול ,רוב החוקרי היו )ואני בתוכ( מטילי ספק בהנחה שכל
3
4

ראו ד' בויארי ,הבשר שברוח :שיח המיניות בתלמוד ,תל אביב תשנ"ט ,עמ' .169–139
J. Goldin, `Toward a Profile of the Tanna Aqiba ben Joseph`, Journal of the
 .American Oriental Society 96 (1976), p. 49התרגו שלי.
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המסופר על עקיבא אמת הוא ,ויש חוקרי המטילי ג ספק בכ! שכל המיוחס
לעקיבא אמנ נאמר על ידו .א $בתו! ספרות חז"ל עצמה ,וראינו זאת מדבריו
לעיל במשנה בגיטי ,לא קיי ניסיו עקבי לאפיי את רבי עקיבא ,ובוודאי שלא
להציגו כבעל האידאלי .בהקשר זה אתייחס למקור בתלמוד הבבלי הטוע שרבי
עקיבא נשא לאישה את אשתו של הנציב הרומי טיניוס רופוס.
בבבלי נדרי )נ ,ע"א( מופיע אחד משני נוסחי הסיפור על רבי עקיבא ואשתו
הממתינה לו .הסיפור מסתיי בהתרת נדרו של כלבא שבוע ,חותנו של רבי
עקיבא ,ובעושרו של זה האחרו .בנוסח זה בלבד מופיעה ,בעקבות הסיפור,
רשימה של מקורות נוספי לעושרו האגדי של רבי עקיבא בסו $חייו:
מן שית מילי איעתר רבי עקיבא :מן כלבא שבוע; מן אילא דספינתא,
דכל ספינתא עבדין ליה מין עינא .זימנא חדא אנשיוה על כיף ימא ,אתא
הוא אשכחיה .ומן גווזא ,דזימנא חדא יהיב ארבעה זוזי לספונאי ,אמר
להו :אייתי לי מדעם ,ולא אשכחו אלא גווזא על כיף ימא ,אתיוה ליה,
אמרו ליה :עביד מרנא עליה ,אישתכח דהוה מלי דינרי ,דזימנא חדא
טבעת ספינתא וכולי עיסקא הוה מחית בההוא גווזא ,ואישתכח בההוא
זימנא .דמן דסרוקיתא; ומן מטרוניתא; ומן אשתו של טורנוסרופוס; ומן
קטיעא בר שלום.
תרגום :משישה דברים התעשר רבי עקיבא) :א( מכלבא שבוע; )ב(
מחרטום של ספינה ,שכל ספינה עושים לה ממין זה .פעם אחת נשתכח
על חוף הים בא הוא ומצאה .ומתיבה ]של ספינה[ שפעם נתן ארבעה
זוזים לספנים .אמר להם :הביאו לי דבר מה .ולא מצאו אלא תיבה על
חוף הים .הביאוה לו ואמרו לו :שב עליה .מצא שהייתה מלאה דינרים.
שכן פעם טבעה ספינה וכל אוצרה היה טמון באותה תיבה ונשכח באותו
הזמן; )ג( מ]שיירה[ של סרקנים ]=ערבים[; )ד( וממטרוניתא; )ה(
ומאשתו של טיניוס רופוס; )ו( ומקטיעה בר שלום.
המקור הראשו לעושרו של ר' עקיבא ברשימה זו הוא כלבא שבוע שתואר זה
עתה; המקור השני מתואר בפירוט; המקור השישי – קטיעה בר שלו – מתואר
בבבלי עבודה זרה )י ,ע"ב(; למקור השלישי והרביעי )השיירה והמטרוניתא( אי
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אזכור בשו מקו אחר בבבלי; 5ואול אותנו מעניי כא במיוחד המקור החמישי
לעושרו ( אשת טיניוס רופוס .כיצד העשירה אשתו של אציל רומי את רבי
עקיבא? מסורת העשויה לרמוז על כ! מצויה במקו אחר בתלמוד הבבלי ,שג בו
נזכרת אשתו של טיניוס רופוס ביחד ע ר' עקיבא.
מי היה טיניוס רופוס ,ובלשו הבבלי 'טורנוסרופוס'? חוקרי מסכימי שטיניוס
רופוס היה נציב רומא ביהודה בזמ מרד בר-כוכבא .ההנחה היא שהוא נכשל
בדיכוי המרד בתחילתו והודח ,ובמקומו הובא המצביא הרומי יוליוס סוורוס,
שהצטיי בדיכוי מרידות ילידי בבריטניה 6.ואול ,בספרות חז"ל מוזכר טיניוס
רופוס תכופות יחד ע רבי עקיבא ,בירושלמי הוא מתואר כמי שעינה אותו וא$
הוציאו להורג )ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ה ,יד ,ע"ב(.
המקור העוסק באשתו של טיניוס רופוס מופיע בבבלי במסגרת דיו בשאלה ,הא
צרי! אד מישראל הרואה אישה יפה ,א $א היא איננה מבנות ישראל ,לבר! על
בריאתה .בהקשר זה מופיע ג הסיפור הבא:
ואף ר"ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע ,רק שחק ובכה ,רק  שהיתה
באה מטיפה סרוחה ,שחק  דעתידה דמגיירא ונסיב לה ,בכה  דהאי
שופרא בלי עפרא!

5

6

סיפור העוסק במטרוניתא מופיע בפרשנות של בעלי התוספות למקו' :פע אחת הוצרכו
תלמידי רבי עקיבא למעות .הלכו אצל מטרוניתא ללוות ממנה .אמרה לה :איני מאמנת .אמר
לה רבי עקיבא :מי את חפצה שאת לי ערב? אמרה לו :מי שאמר והיה העול וי הגדול.
וכשהגיע הזמ חלה רבי עקיבא ולא בא .הלכה על שפת הי .אמרה :רבש"ע ,היו חלה רבי
עקיבא עבד והוא העמיד ערב לי .מה עשה הקב"ה? באותו היו נשטית בת קיסר ונטלה
קופסא מליאה כס" וזהב והטילה לי וצפה ובאת לאותו מקו ונטלה אותו ומצאה בה ממו
גדול .וכשנתרפא רבי עקיבא בא אצלה ואמר :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול שחליתי
באותו הזמ .עכשיו הרי כל ממונ בידי .וסיפרה לו כל המעשה והכניסתו בבית גנזיה ונתנה לו
מתנות גדולות' וראו ל' לנדא' ,ר' עקיבא והמטרוניתא :בי קריאה צמודה לגישה גנטית' ,דפים
למחקר בספרות ז )תשנ"א( ,עמ' .304–293
ראו למשל ש' אפלבאו' ,טיניוס רופוס ויוליוס סוורוס' ,בתו א' אופנהימר וא' רפפורט
)עורכי( ,מרד בר כוכבא :מחקרים חדשים ,ירושלי תשמ"ד ,עמ' .152–147
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תרגום :ואף רבי עקיבא ראה את אשת טורנוס רופוס .ירק ,צחק ובכה.
ירק  שהיתה באה מטיפה סרוחה .צחק  שעתידה להתגייר ולהנשא לו.
בכה  שיופי זה יתבלה בעפר )בבלי עבודה זרה כ ,ע"א(.
אי ספק שמסורת זו באה להמחיש את אמרתו של עקביה ב מהללאל במסכת
אבות' :הסתכל בשלשה דברי ואי אתה בא לידי עבירה .דע מאי באת ולא אתה
הול! ולפני מי אתה עתיד לת די וחשבו .מאי באת? מִטפה סרוחה .ולא אתה
הול!? למקו עפר רמה ותולעה .ולפני מי אתה עתיד לת די וחשבו? לפני מל!
מלכי המלכי הקדוש ברו! הוא' )אבות ג ,א( .רבי עקיבא רואה שלושה דברי
אלה לא בעצמו אלא באשת טיניוס רופוס :ג היא ,כמו כל אד ,באה לעול
מטיפת זרע סרוחה; ג היא ,ככל האד ,עתידה למות ולמצוא עצמה בי מתבלי
עפר באר רימה ותולעה ,אלא שבמקרה שלה אולי יש להצטער על כ! יותר ,בגלל
יופיה הרב; וג היא ,בהמש! ,מבינה בפני מי היא עתידה לית את הדי שכ היא
מתגיירת .מה שאינו ממי העניי בסיפור זה ,ואיננו קשור כלל באמרתו של עקביה
ב מהללאל ,אלה ה נישואיה לרבי עקיבא ( ל'עובדה' תמוהה זאת אי שו
תפקיד מבחינה ספרותית בסיפור שבו היא משובצת .יתרה מזאת ,מבחינה
אנושית ,נישואי רבי עקיבא לאישה שנייה על פני אשתו הנאמנה ממסכתות
נדרי וכתובות ,או במקומה ,מעמידי אותו באור מבי! ,שלא לומר שלילי.
כשנתקלי בקשיי ספרותיי מעי אלה יש תמיד להניח שהמקורות רצו להסתיר
7
עובדה מביכה כלשהי ,א! בסופו של דבר נכשלו בפעולת ההסתרה.
הבה נתבונ תחילה בקשיי 'ההיסטוריי' שקביעה מעי זו יוצרת .א נתייחס
ברצינות לדברי המקורות התלמודיי ,נגלה שהאישה הנידונה הייתה נשואה
לנציב הרומי .כלו הייתה נישאת לרבי עקיבא בעוד בעלה בחיי?! אנו מצפי,
אפוא ,שתהיה אלמנה .אול א היה טיניוס רופוס תליינו של רבי עקיבא ,אזי
קדמה מיתתו של רבי עקיבא לזו של טיניוס רופוס .כאלמנה לא הייתה האישה
יכולה לפגוש ברבי עקיבא .על סמ! הנחה זו כתב פטר שפר:

7

ראו בספרי T. Ilan, Mine and Yours are Hers: Retrieving Women’s History
from Rabbinic Literature, Leiden 1997, pp. 237-239
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על בסיס עיון 'ביקורתי' והערכה 'היסטורית' מעין אלה בדיון במקורות
חז"ל )דהיינו בהנחה שכל המופיע בהם הוא נכון אלא אם איננו מתיישב
עם ההיגיון(  מה ימנע מאתנו לקבל כעובדה היסטורית את המסורת
שלפיה נשא רבי עקיבא את אשתו של טיניוס רופוס? שום דבר למעט
8
הקושי ליישב 'עובדה' זו עם שאר המידע על חיי רבי עקיבא.
ואול ,השחזור המוצע לעיל איננו היחיד הבא בחשבו .נית לשער ,למשל,
שאשתו של טיניוס רופוס גירשה את בעלה או נטשה אותו ( מתי יכול היה אירוע
כזה להתרחש? כמה זמ היה טיניוס רופוס נציב יהודה לפני שהודח כתוצאה
מניהול כושל של המערכה נגד בר-כוכבא? באילו נסיבות עשויי היו אשת הנציב
הרומי וחכ כרבי עקיבא להיפגש? לא $אחת משאלות אלה אי תשובה
חד-משמעית לכ מציעה רוזלי לקס גישה שונה לחלוטי:
מכאן חדל התלמוד להתייחס לרחל ]אשת רבי עקיבא לשיטתה[ והיא
שבה לאלמוניותה .בינתיים רבי עקיבא מסתובב בעולם ,מפיץ את
תלמודו ועורך מגביות .לבסוף הוא אף נושא לאישה את אלמנתו היפה
של טיניוס רופוס ,הנציב הרומי של יהודה )בבלי עבודה זרה כ ,ע"א( 
ובכך מקיים את תלמודו שלו שאדם רשאי לגרש את אשתו 'אפילו מצא
9
אחרת נאה הימנה' )גטין ט ,י(.
סגנונ של שתי מובאות אלה ,של שפר ושל לקס ,מגלה מיד שה אינ פונות אל
אותו קהל-יעד ושאי לה סדר יו משות .$שפר מבקש להצטייר כחוקר
'אובייקטיבי' מנותק ,המטיל ספק באמינותו ההיסטורית של המקור שלפניו; ואילו
לקס היא פמיניסטית מוצהרת ,שאיננה בוחלת בהבאשת שמו של רבי עקיבא כדי
להעביר את מסריה .ואול ,התבוננות שנייה בטענותיה של השניי מגלה כי
שניה לא הביאו בחשבו את כל האפשרויות ההיסטוריות .לקס מסתבכת
בטעויות כרונולוגיות ,א! ג טענתו של שפר ,שעקיבא לא יכול היה לשאת את

8
9

P. Schäfer, `Rabbi Aqiva and Bar Kokhba`, Approaches to Ancient Judaism 2
 .(1980), p. 121התרגו שלי.
R. Lacks, Women and Judaism: Myth, History and Struggle, New York 1980,
 .p. 128התרגו שלי.
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האישה הזו )ולכ לא נשא אותה( ,אינה עדיפה על פני טענתה של לקס שנישואי
אלה אכ התקיימו.
מבחינה היסטורית ,א כ ,אי ביכולתנו לאשש את הנישואי של רבי עקיבא
ואשת טורנוסרופוס א! ג לא נית להפריכ .נחזור א כ לבדיקת המניע של
חז"ל לטשטש את קיומ :בניסיונ לברוא עבור רבי עקיבא ביוגרפיה של תלמיד
חכ לדוגמה ,מקדש ש פרדיגמטי ובעל אידאלי – נאלצו חז"ל להעלי אירוע מ
העבר שהפגיש בי רבי עקיבא לבי אותה מטרוניתה רומית בסיטואציה רומנטית.
ואול ,פעולות המחיקה השאירו עקבות בשטח ,וה מעוררות תמיהות באשר
לעצ הדבר שה מנסות להסתיר.
בשני מדרשי בתר-תלמודיי נמסרי שני סיפורי יוצאי דופ העוסקי ברבי
עקיבא .הראשו מופיע כתוספת מאוחרת לסיפור שבתחילתו לא שיחק רבי
עקיבא כל תפקיד .בסיפור זה משתדלות מטרוניתות רומיות לפתות את רבי
עקיבא ,א! נכשלות:
ואל תתמה על רבי צדוק שהרי רבי עקיבא גדול ממנו .כשהלך לרומי,
אוכילו קורצא ]=הוציאו דיבתו רעה[ אצל הגמון אחד ,ושגר לו שתי
נשים יפות .רחצום וסכום וקשטום ככלות לחתנים .והיו מתנפלות עליו
כל הלילה זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי .והיה יושב
ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן] .לשחרית[ הלכו להן והקבילו פני ההגמון
ואמרו לו :שוה לנו המות משתתננו לאיש הזה .שלח וקרא לו .א"ל ומפני
מה לא עשית עם הנשים הללו כדרך שבני אדם עושים לנשים? לא יפות
המה? לא בנות אדם כמותך הן? מי שברא אותך לא ברא אותן? אמר לו:
מה אעשה? ריחן בא עלי מבשר נבלות וטרפות ושרצים )אבות דרבי נתן
נוסח א טז(.
סיפור זה מופיע רק בנוסח א של אבות דרבי נת .הוא מסתפח לסיפור דומה
העוסק בר' צדוק ומטרונה רומית המסופר בעקבות הסיפור המקראי של יוס$
ואשת פוטיפר .מטרת שני הסיפורי ביחד )של ר' צדוק ורבי עקיבא( היא להראות
כיצד חכמי יכולי לשמש מופת לצניעות מינית ממש כמו יוס $הצדיק .אול
נראה בעליל שהתוספת על רבי עקיבא מאוחרת ליצירה זו .ראשית ,משו
שסיפור פיתויו של ר' צדוק מופיע ג בתלמוד הבבלי הקוד לאבות דרבי נת
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נוסח א .הוא מסופר בבבלי קידושי )מ ,ע"א( בהקשר לסיפוֵרי פיתוי של חכמי
אחרי )ר' חנינא בר פפי ורב כהנא( ולא של רבי עקיבא; שנית ,שרשרת סיפורי
זו ( יוס $המקראי ,רבי צדוק ורבי עקיבא ( אינה מצויה במקבילה באבות דרבי
10
נת נוסח ב ,אשר מַשֶֶ.רת טוב יותר את הנוסח הקדו של אבות דרבי נת.
מכא יש להסיק שהשרשרת כולה שולבה באבות דרבי נת נוסח א' בהשראת
הבבלי .דבר כזה אינו יוצא דופ ,ואנו מוצאי לא פע באבות דרבי נת נוסח א
פרשה החסרה בנוסח ב' א! מצויה בבבלי 11.הוכחה שלישית לצירופו המאוחר של
סיפור רבי עקיבא מצויה בכתב יד של אבות דרבי נת נוסח א 12,שבו לא נזכר
סיפורו של רבי עקיבא בשרשרת הסיפורי של יוס $הצדיק ור' צדוק .כתב יד זה
מעיד על כ! שאפילו בנוסח המאוחר והמשני של אבות דרבי נת נוסח א' ,פרשה
זו רבי עקיבא והמטרונית היא א $מאוחרת מ העריכה המקורית .הוכחה רביעית
ואחרונה היא מהמקבילה היחידה בספרות חז"ל לסיפור זה ,המצויה בנספח
למהדורתו של מנדלבאו לפסיקתא דרב כהנא .היא הודפסה בנספח שכ טקסט
זה נחשב בעיני המהדיר לתוספת מאוחרת למקור 13.מכא יוצא שמישהו בדורות
מאוחרי יותר ראה חשיבות עילאית להוסי $סיפור המלמד שרבי עקיבא מסוגל
היה לעמוד בפני קסמ של מטרוניתות רומיות.
יתרה מזו; פרט אחד בסיפור זה מעיד על כ! שדחיית של המטרונות הרומיות על
ידי רבי עקיבא קשורה לסיפור על הקשר בינו לבי אשת טיניוס רופוס .לפי אבות
דרבי נת נוסח א' ,לא רק שרבי עקיבא עמד בפני חיזוריה של הנשי ,אלא שהוא
א' $היה יושב ביניה ומרקק' .זוהי כמוב תגובה קיצונית לנשי א! היא מתאימה
היטב לתגובתו לאשת טיניוס רופוס בתלמוד הבבלי .ש ,כזכור ,ירק רבי עקיבא
לאחר שראה את האישה היפה .מחבר הסיפור מצא לנחו לקשר באופ
אינטר-טקסטואלי בי שני הסיפורי ,על מנת להסביר לקוראיו שרבי עקיבא אינו
נוהג לשאת מטרוניתות רומיות .נהפו! הוא ,הוא נוהג לירוק למרא.

10
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ראו מ' קיסטר ,עיונים באבות דר' נתן :נוסח ,עריכה ופרשנות ,ירושלי תשנ"ח ,עמ' .221
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הסיפור השני ,המעיד על ההתנגדות בקרב מחברי המדרשי לטענה שרבי עקיבא
נשא את אשת הנציב ,בא ממקור אחר .רוב הסיפורי שבה נזכר רבי עקיבא
ביחד ע טיניוס רופוס שייכי לסוגת הפולמוס הדתי ,שבו מוכיח האחד את
עליונות דתו על פני זו של יריבו .כיוו שאלה סיפורי שנכתבו על ידי יהודי,
ברור שלרבי עקיבא שמורה בה המילה האחרונה .כ! למשל בבראשית רבה )יא,
ה( שואל טיניוס רופוס את רבי עקיבא מדוע בחר אלוהי ביו השבת )והשוו ג
לבבלי סנהדרי סה ,ע"ב(; בבבלי בבא בתרא )י ,ע"א( הוא שואל מדוע הקב"ה לא
דואג לעניי א הוא אוהב אות .לענייננו חשוב בהקשר זה מדרש המופיע
בתנחומא:
מעשה בטורנוסרופוס ששאל את רבי עקיבא .א"ל :למה הקב"ה שונא
אותנו שכתב 'ואת עשו שנאתי' )מלאכי א ,ג(? א"ל למחר אני משיבך.
למחר א"ל :רבי עקיבא ,מה חלמת זה הלילה ומה ראית? א"ל :בחלומי
היה לי הלילה שני כלבים ,אחד שמו רופוס ואחד שמו רופינא .מיד כעס.
א"ל :לא קראת שם כלביך אלא על שמי ושם אשתי? נתחייבת הריגה
למלכות .א"ל רבי עקיבא :ומה בינך לביניהם? אתה אוכל ושותה והן
אוכלין ושותין .אתה פרה ורבה והן פרין ורבין .אתה מת והן מתים .ועל
שקראתי שמם בשמך כעסת? והקב"ה נוטה שמים ויוסד ארץ ,ממית
ומחיה ,אתה נוטל עץ וקורא אותו אלהים ,כשמו .לא כ"ש שיהא שונא
לכם .הוי 'ואת עשו שנאתי' )תנחומא תרומה ג(.
לפנינו סיפור יפהפה ,מסופר למופת ,שבו נצחונו של עקיבא מושג ביושר .ואול
פרט אחד בו הוא מיותר ומטריד ( מדוע צרי! רבי עקיבא לקרוא לאחד מכלביו
על ש אשת טיניוס רופוס? אי ספק שאיכותו של הסיפור לא הייתה נפגמת אילו
סופר בו על כלב אחד בלבד ושמו רופוס .מדוע א כ נוס $ש אשתו? ספרות
חז"ל איננה שופעת פרטי בלתי-רלוונטיי ובוודאי שלא שמות נשי 14.לטענתי,
לש האישה הנזכר כא יש מטרה; אני סבורה שפרט זה שוב בסיפור כדי
להכחיש קיומו של כל קשר רומנטי בי רבי עקיבא ואשת טיניוס רופוס.

14

ראו בספרי )לעיל הערה  (7עמ' .318-311
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לסיכו :התלמוד הבבלי מציי אגב אורחא שרבי עקיבא נשא את אשתו של
טיניוס רופוס ,בעוד בשני מקומות אחרי בתלמוד הבבלי ,ובאופ בולט הרבה
יותר ,מסופר על אשתו האחרת המוכרת לנו – בתו של העשיר כלבא שבוע –
שחיכתה לו שני רבות שעה שלמד תורה ,והקריבה למענו את עושרה ואת חייה.
האקראיות שבה נזכרי נישואי רבי עקיבא ואשת טיניוס רופוס ,בניגוד לאופ
שבו נזכרת אשתו החשובה ,מעידה על כ! שעורכי התלמוד לא רצו לפרס
נישואי שניי אלה ,ואזכרת הבודדת דומה יותר לפליטת קולמוס .הא הייתה
זו פליטת קולמוס של אירוע שהתרחש והושתק? ( א כ! ,מדוע הדבר מוזכר רק
בתלמוד הבבלי המאוחר ,ולא נרמז במקורות אר-ישראלי? ואולי הסיפור על
נשואי רבי עקיבא ואשת הנציב הופ בבבל על ידי מתנגדיו ,שרצו להוציא דיבתו
רעה? ( א כ! ,הרי שאי לו כל בסיס היסטורי! סביר להניח שקיימות עוד
אפשרויות להסביר קיומה של מסורת זו ,א כאמת היסטורית וא כהמצאה
ספרותית.
מכל מקו ,לפי שחזורי ,משנער! התלמוד הבבלי ,ועורכיו הראשיי קבעו את
סדר היו שעליו יתבסס ( נקבעה עבור רבי עקיבא הביוגרפיה הרואה בו קדוש
ואיש מופת .בביוגרפיה ספרותית זו לא היה מקו להזכרתה של אשתו האחרת,
או להזכרת השמועה שהילכה עליו בעניי זה .ומכל מקו ,למרות ניסיונות
ההשתקה ,נמצאה פליטת קולמוס של אחד העורכי במסכת עבודה זרה ,המזכירה
את נישואיו של רבי עקיבא לאשת טיניוס רופוס .משנער! ונחת הבבלי ,שוב לא
היה מקו לתקנו ,אלא רק לפרשו .שני מדרשי מאוחרי לבבלי )אבות דרבי נת
נוסח א והתנחומא( נזקקו לעניי זה והשתדלו להרחיק את הסברה שלרבי עקיבא
היו קשרי רומנטיי ע אישה רומית זו .רק כ! נית להסביר את אופיי
ומטרת של המקורות שבה דנו לעיל.

