אלעזר המודעי והמאבק על הכתב  /יעקב מאיר
פורס ב'קונטרס' של ישיבת 'שיח יצחק'
את הסוגיא למדתי אצל פרופ' שלמה נאה ותודה לו על שעורר אותי כ למחשבה וללימוד.
את הסברא שאני מביא כא העליתי בשיעור ונשלחתי להוכיח אותה ,הרי מה שהעליתי בחכתי.
א.
תחילה מבוא קצר לשאלת הכתב .ממקורותינו הכתובי והארכיאולוגיי ידוע לנו כי
תחילה נכתבה עברית בכתב העברי העתיק ואח"כ הוחל הכתב בכתב האשורי שאנו רגילי בו עד
היו .החילו היה פתאומי למדי ,סיבותיו אינ ברורות והשלכותיו התיאולוגיות מרחיקות לכת.
הנה לפתע כתובה התורה הקדושה באותיות שאינ האותיות של משה רבינו .החילו מערער את
עקרו הרצ שמסיני ועד הכא וא כ איזו תורה אנחנו לומדי בכלל? החוקרי אינ יודעי
בנושא הרבה יותר משידעו חז"ל )א כי בהבדל חשוב ! חז"ל ביקשו להתמודד מול הבעיה ואילו
החוקרי ! לדעתה(.
הבבלי ביקשו כתב אחיד עבור האימפריה כולה )מהודו ועד כוש( ,כתב היתדות הבבלי
היה מסוב מדי ולפרסי לא היה כתב כלל ולכ נבחר הכתב הארמי )האשורי( הפשוט והאסתטי.
היהודי באותה התקופה היו מפוזרי ומפורדי בכל מדינות מלכות ועברו ,יחד ע כל
האימפריה ,להשתמש בכתב האשורי .שני הכתבי התקיימו בעול היהודי באותה התקופה אחד
לצד השני ,תעודות עבריות נכתבו עברית ואילו ארמיות באשורית ,א בסו ימי הבית עברו
העברי לכתוב ג עברית באותיות אשוריות .המשנה בידיי ד' ה' אומרת '...כתב עברי איננו
מטמא את הידיי .לעול אינו מטמא עד שיכתבנו אשורית על העור ובדיו '.מסתבר שהמעבר היה
חד כיווני ,הקדושה עברה מ הכתב האוריגינאלי אל הכתב החדש וקדושתו של הכתב היש פסקה.
אי מתמודדי מול כזה דבר?
מספר סברות בעני ,כול חסרות ומכול צפה ועולה הקושיא מחדש ביתר עוז .ראשית,
אפשר שיהודי התקופה לא החשיבו ביותר את הגראפיקה של האותיות אלא את המסר שה
נושאות .עד ר' עקיבא לא דרש איש תילי תילי על כל קו $וקו $והדבר בולט בניגודיותו על רקע
ההזדעקות של הראשוני בנושא .הריטב"א טוע בלהט שאי אפשר שהלוחות לא היו כתובי
באשורית ,שהרי עד ימיו של הריטב"א נעשתה צורת האותיות חשובה ומקודשת וא עומדת
לדרשה .אפשר שהתודעה המוקדמת תפסה את מקו הקדושה שבספר בתוכנו ,במסר שלו ,וע
התקבעות המעמד הטיקסי של הספר )בתו מעמד הקריאה בתורה למשל ,שהפ מטקס ע מטרה
תועלתנית ,להשמיע את התורה ,לטקס שהוא מטרה בפני עצמו( עברה הקדושה מתוכנו
לאותיותיו .דומה שהתודעה המאוחרת )של הריטב"א למשל( ,המסוגלת להכיל שינויי שבעול
כמו גלות ,חורב וא שינוי כתב ,מתקשה להכיל שינויי תודעה .מכא מגיע למשל ההבדל בי
ספרי לתפילי ומזוזות ,ספרי יכולי להיכתב בכל לשו שכ ה נושאי מסר ואילו לתפילי
ולמזוזות אי תפקיד של נושאות מסר אלא ,לפי הפרשנות החז"לית ,של נושאות כתב' :והיו
הדברי האלה על לבב' .וע"כ שנינו במגילה א' ח' 'אי בי ספרי לתפילי ומזוזות אלא
שהספרי נכתבי בכל לשו ותפילי ומזוזות אינ נכתבות אלא אשורית'..

בהתחלה התחלקו הכתבי באופ גיאוגרפי ,תושבי א"י השתמשו בכתב העברי ואילו
תושבי בבל באשורי .בתקופת המשנה משמשות שתי שפות מרכזיות את בני האר ,$עברית וארמית
)וכ רומית כשפת הצבא והאדמיניסטרציה ויוונית כשפת התרבות הזרה( .בנקודה זו מתחילי
הכתבי להתחלק באופ אתני והכתב מתחיל לשמש כמחסו בי העמי השוני ,יהודי
משתמשי באשורית עבור שתי השפות ,שומרוני )כותי( ! בעברית ונוצרי )מיני( ! בסורית.
לפחות בשני מקומות מצאו המחפשי שלבי מעבר בי סוגי הכתב .המקו הראשו הוא
'מגילת תהילי' מקומרא ,המגילה כולה כתובה אשורית ורק ש יקוק כתוב בה בכתב עברי.
אפשר שמדובר בשלב ביניי בו הכתב האשורי כבר שלט אבל הרעיו של כתיבת ש ה' בכתב אחר
היה נראה עדיי נועז וחדשני מדי .הקדושה של הכתב החדש עוד לא היתה ברורה ולכ נכתב ש
ה' לבדו )'אזכרותיו' בלשו המשנה( בכתב העתיק .אולי יש כא ג גירסה ראשונית מאוד של
הרעיו שהקב"ה שוכ בתו צורת האותיות של שמו ולכ ה לא נושאות מסר אלא מבטאות
בעזרת צורת מהות.
המקו השני בו אפשר לראות מעבר בי הכתבי הוא המטבעות שטבע ב כוזיבא בזמ
המרד ,ובה אעסוק כא .המטבעות שטבע בר כוזיבא נטבעו באות עברית ,למה? כנראה משו
שזהו כתב מוקד ,סמכותי ,מלכותי ,כתב שהשתמשו בו בזמ שהיהודי שלטו באר .$מתו
הניסיו להקנות תוק ממלכתי ולאומי למרד בוחר ב כוזיבא לזנוח את הכתב האסופי ,הזר,
ולהטביע מטבעות בכתב היש.
ב.
הבריתא בה אני עוסק מופיעה במספר מקומות .בתוספתא סנהדרי ד' ז' ,ביר' מגילה א'
ח' ) ,(748בבבלי מגילה כ"א .ובבבלי בסנ' כ"ב .:השינויי בי מקור למקור חשובי ועל כ הבאתי
כא יותר מנוסח אחד.
הבריתא מובאת כא מתו התוספתא בכת"י ערפורט מכיוו שש נמצאת העריכה
ה'גסה' ביותר .הוספתי הערות בסוגריי במקומות בה יש תיקוני והבדלי חשובי לעניננו.
דוגמה :הבדלי בי לשו זכר ונקבה מלמדי על הבדל בי כתב )זכר( שהשתנה ,כמו בכת"י
ערפורט של התוספתא ,לבי תורה )נקבה( שהשתנתה ,כמו בכת"י וינה.
ר' יוסי אומ' ראוי היה עזרא שתינת תורה על ידו אילמלא קידמו משה .נאמרה
במשה עלייה ונאמרה בעזרא עלייה] ...קיצרתי כא ,מובאת פה הוכחה ארוכה מפסוקי
ששניה לימדו תורה ,הוכחה ששווה להתעכב עליה בפע אחרת[ ...א הוא ]עזרא[ נית
בידיו כתב ולשו שנ' 'וכתב הנשתוו כתוב ארמית ומתורג ארמית' ,מה תורגומו ארמית
א כתבו ארמית .ואומ' 'ולא כהלי כתבא למיקרי ופישרה להחוואה למלכא' מלמד
שבאותו היו נית ]ביר' :ניתנה[ .ואומ' 'וכתב לו את משנה התורה הזאת וגו'' תורה
עתידה להשתנות ]בכת"י וינה :כתב העתידה להשתנות[ ולמה נקרא שמה ]בוינה :שמו[
אשורי על שו שעלה עמה מאשור] .ביר' נוספת כא דעה שאיננה מובאת בתוס' :ר"נ
אומר ברע $ניתנה התורה ואתייא כר' יוסה[ ר' אומ' בכתב אשורי ניתנה תורה לישראל
ר,ע $וכשזכו בימי עזרה חזרה לה אשורית שנ' 'שובו
וכשחטאו נהפכה לה )לרחְ ($ל ַ
לביצרו אסירי התקוה ג היו מגיד משנה אשיב ל' ]ביר' ממשי רבי את הדרשה:
'וכתב לו '...כתב שהוא עשוי להשתנות[] .ביר' :תני[ ר' שמע' ב אלע' אומ' משו ר'
אלעזר ב פרטא שאמ' משו ר' אלע' המודעי בכתב זה ]ביר' :בכתב אשורי[ ניתנה תורה

לישראל שנ' 'ווי העמודי' ,ווי שה דומי לעמודי .ואומ' ואל היהודי ככתב
וכלשונ מה לשונ לא נשתנה א כתב לא נשתנה ]בוינה :מה לשונ כלשו הזה א
שמא.שרי בכתב ]בוינה :על שו
ַ
כתב בלשו הזה[ ולמה נקרא שמו אשורי על שו
שהוא מאושר בכתבו[...
שלוש דיעות חשובות מובאות בבבריתא שלנו .ר' יוסי )דור יבנה ,תושב ציפורי ,תלמיד
חבר לר' עקיבא ואחד מרבותיו של רבי( טוע שהתורה ניתנה בכתב שאמור להשתנות וע"כ השתנה
בסופו של דבר ע"י עזרא .הוא לא מתעסק כלל בשאלה מדוע ואי משתנה הכתב ורק אומר
שהשינוי היה מכוו וידוע מראש .ככלל נראה שנושא שינוי הכתב איננו עומד בראש מעיניו ,נושאה
של המימרא שלו הוא עזרא הסופר ושינוי הכתב מופיע בה אגב אורחא.
דעתו של ר"נ )אפשר שהוא ר' נת מבית גוברי המופיע ג בפתיחת סוגית הירושלמי
שציטטתי למעלה' :ארבעה לשונות נאי ('...זהה לדעת ר' יוסי ,או בשפת היר' 'אתייא כר' יוסה',
היא תורמת לנו את ש הכתב המוקד ! 'רע ,'$שיופיע ג אצל רבי.
רבי אומר שהתורה ניתנה בכתב אשורי ,משו עוונותינו נעשתה לנו לרוע ,$כלומר
השתנתה )ובגירסאות נוספות 'רע '$או 'דע ,'$שהוא ספק ביטוי גנאי )רוע ,($ספק שמו של הכתב
המחלי )דע $או רע ,(($וכשזכו בימי עזרא שבה לכתבה האשורי המקורי .רבי מתאר את הכתב
העברי כירידה או כעונש שקיבלו ישראל כשחטאו ,שינוי הכתב לאשורי הוא 'זכיה' שבאה לישראל
ע שיבת ישראל לארצ ולתורת בימי עזרא .אפשר שיש לקרוא את היחס הזה לשינוי הכתב
כניסיו לדמות את מפעלו הגדול של רבי )חתימת המשנה( למפעלו של עזרא להשיב את התורה
לישראל ,בשני המקרי מדובר על חילו שפה ,כא מעברית לאשורית וכא מע"פ לכתב .אפשר ג
שגישה זו של רבי משתלבת בנסיונותיו לראות בצורה אופטימית את המציאות ,לצייר את ההווה
כהווה שאחרי הגאולה )אז זכו והיו הכתב כבר גאול( ובכ להמעיט את הציפיה למשיח ולבני
הבית ולהתרכז בכא ובעכשיו )'רבי נטע נטיעה בפורי ורח $בקרונה של ציפורי בי"ז בתמוז
וביקש לעקור תשעה באב '...בבבלי מגילה( .בכל אופ נדמה שרבי ,בניגוד לר' יוסי ,אכ מדבר על
שינוי הכתב.
ר' אלעזר המודעי טוע שהתורה ניתנה בכתב אשורי .הוא מוכיח זאת מ הפסוק 'ווי
העמודי' ולומד ממנו שצורת האות ו"ו צריכה להיות צורת עמוד ,שלא כמו בכתב העברי בו
צורתה כמי קשת .ההוכחה השניה שלו היא מ הפסוק 'ככתב וכלשונ' בו הוא לומד את זהות
הכתב מזהות הלשו ובו מתבררת מחלוקתו ע שיטת רבי .רבי טע שא התורה ניתנה בכתב
אשורי עדיי אי זה אומר שהכתב לא אבד במהל ההיסטוריה וחזר בשלב מאוחר יותר ,א
למרות שהראיה הראשונה של ר"א לא סותרת שיטה זו באה הראיה השניה ומציגה תמונה אחרת.
מהפסוק 'ככתב וכלשונ' עולה טענה פשוטה ! א הלשו העברית לא נשתנתה אז למה שהכתב
שלה ישתנה? השאלה העולה מיד כנגד טענה זו היא ,א כ מדוע נקרא שמו כתב אשורי? ועל זה
עונה ר' אלעזר המודעי ! משו שמאושר בכתבו ,או שמאושרי בכתב .דומה שיש לקרוא כא
'מאושר' מלשו אישור ולא מלשו אושר .הגירסה אצל הר"ח היא 'מיושר' והיא רומזת אולי על
הפונטיקה האשורית שאותיותיה ניצבות ישרות על השורה בניגוד לזו העברית שאותיותיה
מלוכסנות .ר' אלעזר טוע טענת להד" ,כמתגונ מפני מתקפה .לפשרה של מימרא זו אנסה לרדת
כא.

שלוש הדעות שבבריתא אינ מסודרות במבנה של מחלוקת ונראה שהעור ליקט אות,
כל אחת בנפרד ותפר ביחד בתפרי גסי .ראשונה נלמד זאת פשוט משו שהחולקי השוני
אינ חיי באותו הדור וחשוב מכ ! אינ מתייחסי איש אל דברי רעהו ,לא בתוכ דבריה ולא
בצורת הניסוח .ג נושא המימרא של כל אחד מ החולקי שונה ,ר' יוסי מדבר על עזרא ,רבי על
שינוי הכתב ור"א המודעי ,ספק על נתינת התורה ספק על דבר אחר .דבר שלישי ! השמטת דעת
ר"נ בתוס' מלמדת אולי שהעור ניסה ליצור מעי רצ בעל סדר לוגי ,מ הסובר שהתורה ניתנה
ע"מ להשתנות ועד לסובר שהיא לא נשתנתה כלל ,ר"נ קטע את הרצ ולא העלה שו סברא
חיונית ,דומה שהוא בעיקר מי שנסמ על ר' יוסי ועורר את רבי לדבר ומשו כ לא נמצא חיוני
והושמט .ראיה רביעית היא שביר' מופיעה המילה 'תני' לפני דעת ר"א ובבבלי מופיע 'תניא' לפני
רבי .התוספתא איננה יכולה להוסי 'תני' לפני מימרות נפרדות כי דר עריכתה היא דר של
צירו ולא של ציטוט מובאה .הבבלי והירושלמי יכולי להוסי מילי מתקופה מאוחרת שיציינו
את קדמות ונפרדות של המימרות ,כמו 'תני'' ,תניא' או 'מתניתי' .מכא נסיק שהמימרות היו
נפרדות בתחילה והעור קיבצ ביחד כדי ליצור מעי סוגיא פרימיטיבית מעט בתו התוספתא
)פרימיטיבית משו שאי בה חוט מקשר לשוני ורעיוני אלא צירו מימרות נפרדות שנושקות זו
לזו בנקודה מסוימת(.
ה'סוגיא' הזאת באה כגו אחד ושובצה במקומות שוני כאחת ,בלי לנסות ולחתו אותה
לחתיכות שיתאימו יותר להקשרי שוני .כ למשל בבבלי סנהדרי משובצת הסוגיא כולה,
באותו סדר דעות שאצלנו ,בתו סוגיית ספר התורה של המל ,עני שנידו רק בהמש הסוגיא
אותו אפילו לא ציטטתי ,כהמש דרשת הפסוק 'משנה התורה .'..הסיו העוסק בספר התורה של
המל גרר אחריו את הסוגיא כולה ובזכות העריכה הגסה שאיננה מקצצת קצוות ,נמצא בידינו ג
נוסח הבבלי של הסוגיא.
הבבלי לא חש נח ע ליקוט הדעות הלא קשורות בהכרח זו לזו שבבריתא וביקש לשזור
את כול על חוט לשוני אחד )המילה 'נשתנה'( ועל חוט רעיוני אחד )מחלוקות על שינוי הכתב(.
הסוגיא הבבלית נקיה ,משומנת ואחידה ,וניכרת עבודת העריכה הקפדנית והיפה שנעשתה בה.
ננסה לעקוב אחר השינויי המרכזיי.
ר' יוסי אומר ראוי היה עזרא שתינת תורה על ידו אלמלא )לא( קדמו משה...
וא על פי שלא ניתנה תורה על ידו נשתנה על ידו הכתב שנאמר וכתב הנשתוו כתוב
ארמית ומתורג ארמית וכתיב לא כהלי כתבא למיקרא ופשרא להודעא למלכא וכתיב
וכתב את משנה התורה הזאת כתב הראוי להשתנות .תניא רבי אומר בתחילה בכתב זה
ניתנה תורה לישראל כיו שחטאו נהפ לה לרוע $כיו שחזרו בה החזירו לה שנ' שובו
לבצרו וכו' ...רשב"א אומר משו ר' אלעזר ב פרטא שאמר משו ר' אלעזר המודעי
כתב זה לא נשתנה כל עיקר ]בכתה"י התימני שבמוסד הרב קוק :לא נשתנה מעול[
שנ'...
הלימוד של ר' יוסי נשמע מתאי יותר בניסוח הזה שכ 'נשתנה' דומה יותר ל'נשתוו'
)'איגרת' בארמית של ספר דניאל( והדרשה מצלצלת מדויק יותר .השינוי המרכזי אצל רבי הוא בי
'כשזכו' הפאסיבי לבי 'שחזרו בה' האקטיבי ,שג מבחינה מילולית עובד טוב יותר ע המצלול
של 'החזירו לה' .דעתו של ר"א המודעי הותאמה ללשונ של קודמיו כ שנראה כא שהוא
לפחות הכיר את ביטוייה ודרש בלשו דומה )או להיפ ,מבחינת סדר הדורות( .דעתו של ר"א

כפי שהופיעה בתוספתא ובירושלמי עדינה ,והמחלוקת שלו ע רבי מרומזת .הבבלי מביא את
הדעה לידי מיצוי קיצוני וכ ג לידי מחלוקת' ,כתב זה לא נשתנה כל עיקר'.
אמירתו של ר"א המודעי איננה עולה בקנה אחד ע שאר האמירות המבקשות להתמודד
ע סוגיית שינוי הכתב ולפחות בנוגע לכ צדק הבבלי כשדאג להדגיש את שונותה על פני
האחרות .ברור שר"א הכיר את הכתב המוקד שהרי הוא דורש 'ווי שה דומי לעמודי'
ומכא שהוא יודע שיש ווי שאינ דומי לעמודי ,הווי של הכתב העברי .ר"א מבקש להציג
תמונה בה אי שו בעיה ,כפי שלשונ לא השתנתה כ כתב לא השתנה ,הכתב נית אשורית
וכזה הוא עד היו .במיוחד על רקע האמירות של ר' יוסי ורבי נראית אמירה כזו כאמירה שאיננה
מתמודדת ע המציאות ההיסטורית ,כאילו אומר ר"א 'אל תתנו לעובדות לבלבל אתכ' .הרוש
שנוצר הוא של אמירה אידיאולוגית ,אמירה שעיקר כוחה באימפקט שההחלטיות שבה יוצרת על
שומעיה )אולי בדומה ל'שתי גדות לירד' ,או 'שנית מצדה לא תיפול' ,אמירות דומות שאינ
מתארות מציאות אלא מחדדות שאיפה( ולא כהתמודדות תיאולוגית רצינית.
אבל איזה אידיאולוגיה חריפה כל כ יכולה להסתתר בתו סוגיא שכזו? סברתי היא
)וכא אנו נוטשי את שיעורו של שלמה נאה ועוברי הלאה( שיכול להיות שהאמירה איננה
מכוונת כנגד הבעיה התיאולוגית שבהחלפת הכתב אלא כנגד מטרה ממוקדת יותר וחריפה
בהרבה .לש בירור העני נשרטט כמה מקווי האופי של בעל השמועה ושל מוסרי השמועה.
ג.
ר' אלעזר המודעי ידוע כמי שישב בבית המדרש של ר"ע ודרש מספר פעמי לפני ר' טרפו
)מפיו נשמע את מטבע הלשו' :עדי אנו צריכי למודעי ,('...עובדה מעניינת שכ ר' טרפו שימש
כנשיא תקופה קצרה מאוד אחרי מותו של ר' אלעזר ב עזריה ולפני מותו שלו ,דווקא בזמ מרד
בר כוזיבא ) 139לספירה( )זאת לדעת גדליה אלו( .הוא מופיע במכילתא פעמי רבות בתור חולק
שלישי ע ר' יהושע ור' אליעזר .רוב החומר שיש לנו ממנו הוא אגדתי וממימרותיו משתק אד
נח ונעי המחשיב מאוד את הנעימות ואת סבר הפני היפות .כ למשל )מכי' ויסע פ"א עמ 158
ופ"ב ' :(161מי שנושא ונות באמנה ורוח הבריות נוחה הימנו מעלה עליו הכתוב כאילו קיי כל
התורה' .לשיטתו ,עקרו 'לפני משורת הדי' איננו חיצוני למערכת ההלכתית אלא מעוג בתוכה:
)מכילתא דר"י מס' דעמלק יתרו פ"ב ' ! (198והודעת לה את הדר אשר ילכו בה ואת המעשה
אשר יעשו .ואת המעשה ! זו שורת הדי ,אשר יעשו ! לפני משורת הדי' .דומה שהחסד
והחמלה ה מושגי מרכזיי בעולמו וכמוה הנס וההתערבות הא!לוהית .למשל )מכילתא מס'
דעמלק בשלח פ"ב  185!6ומכילתא דרשב"י ' :(126ויב משה מזבח ויקרא שמו ה' נסי' ! כל זמ
שיש' שרויי בנס כאילו נס לפניו ,שרויי בצרה כאילו צרה היא לפניו ,שרויי בשמחה שמחה היא
לפניו וכ הוא אומר כי שמחתי בישועת'...
באגדות החורב שביר' תענית ובבב' גיטי מופיע ר' אלעזר המודעי כדודו של ב כוזיבא
והוא יושב יחד איתו בתו ביתר הנצורה ומתפלל לקב"ה בכל יו 'אל תשב בדי היו' .הימי
ימי סו המרד ואדריינוס צר על העיר מ החו ,$עד שמגיע כותי אחד ומעליל ,כ מספרת האגדה,
על ר"א לפני ב כוזיבא שהוא מבקש למסור את העיר לרומאי וב כוזיבא הורג את ר"א
בבעיטה .כיוו שר"א נהרג ונפסקת התפילה נכנס אדריינוס ,כובש את העיר ,וב כוזיבא מוצא את
מותו.

ר' אלעזר המודעי היה שות מלא למרד בתחילתו ולפי אחדי מ החוקרי היה מעמדו
א בכיר מזה של ב כוזיבא ,ב כוזיבא עמד בראש הרשות הצבאית )החילונית( שהנהיגה את
המרד ואילו ר' אלעזר עמד בראש הרשות הדתית .לפי דעות מסוימות היה ר' אלעזר כה ואולי א
כה גדול .על א שהיה שות פעיל ומוביל בהנהגת המרד נראה שלקראת שנתו השלישית
והאחרונה ניכר היסוס מה בהתנהלותו של ר' אלעזר ,אולי הבי את חוסר הסיכויי שבנסיו
ואולי התחרט ,כמו חכמי אחרי ,כשראה את מחיר הדמי הגבוה .כ או כ מתגלע חיכו
מסוי בינו ובי ב כוזיבא ,חיכו שבא לידי ביטוי אגדתי בסיפור הנ"ל א שורשיו נמצאי אולי
אפילו קוד לכ .ר' אלעזר מתפלל כל יו על החסד ומדבר על הנהגה לפני משורת הדי ואילו ב
כוזיבא ,כשהיה יוצא לקרב ,היה קורא כלפי שמיא' :לא תסעוד ולא תכסו' .אלו שתי תפיסות
עול הופכיות .נית רק לשער את המתח שנוצר בתו ביתר הנצורה בי המנהיג הצבאי החילוני
המבקש הכרעה אנושית בדי לבי המנהיג הדתי ,הכה )הגדול?( שיושב ומתפלל כל היו על
החסד .מתח שבתנאי המחתרת והמצור יכול היה להוביל אפילו לרצח.
סברתי היא ,כי הרקע למימרא שאצלנו בבריתא ! 'ר' שמע' ב אלע' אומ' משו ר' אלעזר
ב פרטא שאמ' משו ר' אלע' המודעי בכתב זה ניתנה תורה לישראל שנ' 'ווי העמודי' ,ווי שה
דומי לעמודי .ואומ' ואל היהודי ככתב וכלשונ מה לשונ לא נשתנה א כתב לא נשתנה'
! מבטאת את המחלוקת שבי ר' אלעזר המודעי לב כוזיבא .המימרא הזו היא חוד החנית של
מאבקו האידיאולוגי של ר' אלעזר בתכנית ה'לאומית' של ב כוזיבא.
ב כוזיבא מטביע מטבעות בכתב עברי כדי לקשור את שמו ואת המרד שבהנהגתו אל
מלכות ישראל העתיקה ,סברתי היא שאמירתו של ר' אלעזר 'בכתב אשורי ניתנה תורה לישראל'
מבטאת ביקורת על המהל שמנסה ב כוזיבא לכונ .עוד נפרוט בהמש את השלכותיה של
ביקורת שכזו ולעת עתה נתרכז בהוכחותינו !
הנחת העבודה שלי ,ואי זה המקו להוכיחה ,היא כי לפחות במקרה בו מוסר השמועה
אינו תלמידו המובהק של בעל השמועה ,תהיה לו סיבה טובה להעביר את השמועה ,אולי משהו
בשמועה יתחבר לשורש נשמתו של המוסר ,אולי תתאי השמועה לאיזו עמדה אידיאולוגית בה
מחזיק ג המוסר .כ או כ אעמיד את הכלל על דר השלילה הפשוטה יותר :בד"כ לא ימסרו
חכמי שמועה שאיננה של רבותיה ושאי לה עני בהעברתה.
על כ אנסה בתור הוכחה ראשונה לפתוח מעט את דמותו של ר' אלעזר ב פרטא ולראות
מדוע נתפס לשמועה זו.
ד.
ישנה השערה כי היו שני ר' אלעזר ב פרטא ,הראשו חי בתקופת מרד בר כוזיבא והשני
חי בסו המאה השניה .אני אינני אוהב את השיטה הזו ,לחלק דמות שמימרותיה אינ מתיישבות
זו ע זו עד הסו לשתי דמויות ,כ עשו החוקרי ג ע ר' אליעזר ב יעקב וג ש נדמה לי שיש
אפשרות לפתור את הקושי בצורה פשוטה יותר .בכל אופ מכיוו שהועלתה ההשערה את דברי
לשיעורי ועל א שאתייחס לכל המקורות כמו נאמרו מפי אד אחד סביב תקופת המרד יכול
שלפחות חלק מאוחרי בכשישי שנה.
ר' אלעזר ב פרטא חי ג הוא בתקופת מרד בר כוזיבא .הוא נזכר יחד ע ר"ע ור'
ישמעאל וכ בבריתא אחת ע ר' אליעזר ב יעקב )וא כבר הזכרנו את דבר המחלוקת ! השני(.
אפשר שלמד מפי ר' אלעזר המודעי ממש ובכל אופ קרבת זמנ מאפשרת לו לקבל את השמועה

מפיו .הוא חברו של ר' חנניא ב תרדיו ,יחד לימדו תורה לרבי כנגד החוק הרומי האוסר זאת,
על א אזהרותיו של ר' יוסי ב קיסמא חבר המקורב למלכות ,וסופו של חשבו נתפסו .בעוד
במאסר אומר ר' חנינא ב תרדיו לר"א חברו )כ בבבלי ע"ז י"ז' (:אשרי שנתפסת על חמישה
דברי ואתה נצל אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני נצל' .בהמש הסיפור זוכה ר' אלעזר
לשלושה ניסי ולסיוע קל מאליהו ,וכ מצליח לשכנע את הרומאי שלא ייתכ שהוא לימד תורה
כנגד האיסור ומשתחרר לחופשי .ר' חנניא ,לעומתו ,מודה שלימד תורה ,מוצא להורג ונמנה בי
עשרת הרוגי מלכות.
מוטיב ההתחמקות מ המלכות חוזר אצל ב פרטא עוד מספר פעמי ,כ למשל במד"ר
מסעי ובתנחומא למסעי )נוסח התנחומא מוצלח יותר שכ הוא מזכיר ג את עני השבת וטוע את
הסיפור במשמעות הלכתית ,אותו הבאתי כא( 'אמרו רבותינו מעשה שבאו כתבי רעי מ
המלכות לגדולי ציפורי ,באו ושאלו את ר"א ב פרטא ,אמרו לו כתבי רעי באו אלינו מ
המלכות ,מה אתה אומר נברח ,והיה מתיירא לומר לה ברחו בשבת ,אמר לה ולי את
שואלי ,לכו ושאלו את יעקב ואת משה ואת דוד ,ביעקב כתיב ויברח יעקב ,במשה כתיב ויברח
משה מפני פרעה ,בדוד כתיב ודוד ברח וימלט.'...
ר"א ב פרטא איננו אידיאולוג גדול של התמודדות פני אל פני .הוא לוקח חלק במרד
ואיננו רואה חובה לעצמו להתנהג ביושר מול המלכות הרשעה ,על כ הוא לא חושש לשקר כדי
לצאת זכאי בדי .כפי שמציגה לנו זאת אגדת הבבלי ! עומדת השכינה לצדו במאבקו זה.
ב פרטא איננו נמצא בתו ביתר הנצורה ,הוא חומק מ ההתמודדות הישירה ועומד יחד
ע כל בית ישראל מחו $לה וצופה בחשש ברומאי הצרי עליה .במשנה גיטי ג' ד' נשנה 'שלושה
דברי אמר ר' אלעזר ב פרטא לפני חכמי וקיימו את דבריו ,על עיר שהקיפה כרקו ,ועל
הספינה המוטרפת בי ,ועל היוצא לידו ,שה בחזקת קיימי .אבל עיר שכבשה כרקו ,וספינה
שאבדה בי ,והיוצא ליהרג נותני עליה חומרי חיי וחומרי מתי) '...ביר' 'שלושה דברי אמר
לעזר ב עזריה לפני חכמי בכר ביבנה' ולא נראה שנכו ר' לעזר ב עזריה שהרי היה נשיא ,ג
א לזמ קצר ,וא כ למה צרי לומר לפני חכמי ושה יקיימו דבריו ,וכמו שנוכיח נסיבתית,
מאוחרת המשנה לתקופתו .בכל אופ ציו המקו ,כר ביבנה ,אפשרי והגיוני(.
מהו אותו כרקו המקי את העיר? ביר' ה"ד ) (1064מובא ! ']איזהו כרקו[ ר' בא בש
ר' חייה בר אשי .כגו זוגי ושלשליות וכלבי ואווזי ותרנוגלי ואיסטרטיות המקיפי את העיר'
! כלומר ! מצור .אפשר למצוא ראיה נסיבתית לכ שהכרקו המדובר כא איננו מצב הלכתי
היפותטי אלא סיטואציה שר"א ראה בחייו ,זאת נוכיח מ ההבדל בי המשנה הזו למשנה נוספת
הדנה במקרה של כרקו בכתובות ב' ח' 'עיר שכבשה כרקו כל הכהנות שבתוכה פסולות וא יש
לה עדי אפילו עבד אפילו שפחה הרי אלו נאמני שאי אד מעיד על ידי עצמו אמ' זכריה ב
הקצב המעו הזה לא זזה ידה מתו ידי משעה שנכנסו הגוי לירושלי עד שיצאנו אמרו לו אי
אד מעיד על ידי עצמו' .ההבדל העיקרי שבי הכרקומי הוא שלגבי עיר שכבשה כרקו
בכתובות ,חוששי חכמי שיאנסו את בנותיה ,ואילו לגבי עיר שכבשה כרקו בגיטי קובע ר"א
ב פרטא כי תושביה נמצאי במעמד הלכתי זהה למעמדו של מי שיוצא ליהרג ולא ראוהו נהרג
ו'נותני עליה חומרי חיי וחומרי מתי' .מלשו השבועה של זכריה ב הקצב נלמד שהוא נשבע
כ עוד בזמ הבית ומתשובת 'אמרו לו' המצטטי מלשו המשנה עצמה נלמד שהמשנה מחולקת
לשני חלקי ושהחלק הראשו היה שגור בפי מי ש'אמרו לו' כבר אז .הוכחה נוספת שזכריה ב
הקצב חי בתקופת הבית היא השמועה שהוא מביא במשות ע ר' יוסי הכה בעדויות ח' ב' על

ילדה שהורהנה באשקלו ,ר' יוסי הכה היה תלמיד של ריב"ז בזמ המרד הגדול .א כ נראה
שמדובר בכרקו שהוצב אי אז בתחילת הכיבוש הרומאי וודאי יהיו יודעי רשומות שיוכלו
להתאי לו זמ ומקו מדוייקי יותר .לעומת הכרקו האונס שפוסל את אשתו של זכריה ב
הקצב ,הכרקו שמכיר ב פרטא לא משאיר מקו לספק ,נכבשיו נהרגי בוודאות.
הירושלמי על גיטי מביא אמנ מחלוקת לעני טומאת הנשי שהיו בתו העיר הכבושה:
'ואמר ר' בא בש ר' חייה בר אשי .מעשה היה וברחה מש סומא אחת .היתה ש פרצה אחת
מצלת את הכל .היה ש מחבוייה צריכה' .וממקרה זה למדנו שג בכרקו של ר"א ב פרטא
החשש הוא שהנשי ייטמאו ,א ב'שערי תורת אר $ישראל' עמ'  415מובא' :ובלבד כרקו
שלאותה מלכות כו' .נשתרבב מכתובות פ"ה ה"א כדר הירושלמי ואינו שיי כא וכדעת הק"ע,
ודלא כרשב"א ורא"ש וטאה"ע סקמ"א שהעתיקו ירושלמי זה לעני גיטי '...כלומר הסוגיא
הירושלמית שדנה במשנה של ב פרטא כאילו החשש היה לטומאת הנשי שבעיר הועתקה לכא
מ הסוגיא בכתובות שבאמת עוסקת בטומאת הנשי.
ובהמש הירושלמי' :ר' זעירא רבא בר זבדא ר' יצחק בר חקולאי בש ר' יוד נשייא.
ובלבד כרקו שלאותה מלכות .אבל כרקו שלמלכות אחרת כליסטי ה' .ג ר' יהודה נשיאה
מכיר בהבדל שבי הכרקומי ומציי שהכרקו המדובר ,שיש סכנה שיאנוס )ושלפי התיקו
בשתא"י הוא הכרקו של זכריה ב הקצב( הוא כרקו מתורבת ושליו יחסית שאפשר לצפות את
מעשיו ,אבל מלבדו ישנו ג 'כרקו שלמלכות אחרת' ,כרקו הזכור לרע ומתנהג כליסטי .ר'
יהודה נשיאה ,נכדו של רבי ,מוסר לנו פיסה מאגדות האימי שהתהלכו באר $עשרות רבות של
שני אחרי תו המרד על אכזריות של הגדודי שהוזעקו במיוחד כדי לדכא את מרד ב כוזיבא.
קרב העדה מסביר את ההבדל בי הכרקו דכתובות לבי הכרקו דגיטי ''ובלבד כרקו
שלאותה מלכות ! שישובי בטח ואי עליה אימה לפי שאי מחנה אחריה ויש לה פנאי לבעול
אבל כרקו של מלכות אחרת שאימת מלכות שבאה בגבולה עליה פ יבואו אחריה אי לה פנאי
והרי ה כליסטי' .אולי יש בביטוי 'אימת מלכות שבאה בגבולה' רמז לפחד מפני פלוגותיו של ב
כוזיבא ששרר במחנה הרומאי ששו צבא אחר באזור לא ניסה לערער על ההגמוניה שלו .מעני
שקה"ע מתייחס לפלוגותיו של ב כוזיבא כאל 'מלכות' ואולי נית ללמוד מכא משהו על תפיסתו
הלאומית של בעל קה"ע.
נשוב אל המשנה בגיטי .העובדה שב פרטא בא להרצות דברי לפני החכמי ביבנה
וקיבלו את דבריו מלמדת שחכמי יבנה היו צריכי לשמועות ,הימי ימי חירו היו ובית הדי
היה צרי לדעות נוספות עבור צרכי השעה .א נמשי ללכת ע ההשערה שמדובר בתקופת המרד
הרי שזו תקופת נשיאותו הקצרה של ר' טרפו ביבנה ,ר' טרפו השמותי לא היה ידוע בסבלנותו
הרבה לדעות אחרות )'כדאי היית לחוב בעצמ שעברת על דברי בית הלל' בברכות( .א ר' טרפו
צרי לעדות חיצונית של ב פרטא סימ שהמצב היה גרוע במיוחד .אפשר ,וכא אני מעלה השערה
שאי לה על מה לסמו ,שחכמי התכנסו ביבנה לדו בעניי המצור הנמש על ביתר וחיפשו חכ
שהיה מעורב במרד אבל עומד עכשיו מעט מחו $למשחק ,כדי שיוכל לעזור לה להבי טוב יותר
היכ עומדי הדברי .לכ בחרו לקרוא לב פרטא שישב במאסר הרומאי ועתה יושב ומצפה מחו$
לביתר.
בכת"י קויפמ ישנו נוסח אחר' :ניתקיימו על דבריו' במקו 'וקיימו את דבריו' ותוק בי
השורות לנוסח שלנו .הנוסח המוקד מצייר לנו ציור שונה מעט ,חכמי אינ צריכי לקיי את
דבריו של ב פרטא ,כלומר לאמת או לקבל את דבריו ,אלא מתקיימי עליה ,מכוח .אולי זוהי

עדות למצב בו יש צור גדול ,חכמי מחפשי פתח לשמור בעזרתו על נשות הנצורי שנשארו
מחו $לביתר והנה מצאו מישהו להתקיי על דבריו .לפי גרסא זו משמש ב פרטא כעוג עליו
נשעני חכמי יבנה ומכא מסתברת ג הסיבה לתיקו ,שנעשה אולי בידי מי שניסה לחזק את
מעמדה היחידאי של יבנה שהתערער בזמ המרד .מותו של ר' אלעזר המודעי ע כיבוש ביתר
מוכיח בעקיפי את דברי ב פרטא בגיטי )ועכשיו אני חושב ! אפשר שזהו המקור למשנת ב פרטא
ולא נושאה ,כ או כ לא זזה טענתנו ממקומה(.
סיכומו של עני ,ר' אלעזר ב פרטא עומד בזמ המרד במקו דומה לזה של ר' אלעזר
המודעי ,אלא שאופיו המיתמ ויכולתו להתחמק מהתמודדויות ישירות )כמי 'שוויק' יהודי
מוקד( ,מעמידי אותו מחו $לחומות ביתר ולא בתוכ .אחרי שהשתחרר מ המאסר הפ מאבקו
של ב פרטא למאבק סמוי ,שעיקרו בשדה ההלכתי ומטרתו איננה לנצח את הרומאי אלא להג
על המורדי .אפשר למנות אותו ע ה'מפלגה' של המודעי ,מפלגה שניסתה לקראת סו המרד
לרכ את המכה ,ושלא כדעת ב כוזיבא שביקש להמשי במלוא הקיטור עד הסו.
ר' שמעו ברבי אלעזר היה תלמידו של ר' מאיר ,חי בזמנו של ר' יהודה הנשיא וא מעט
אחריו והוא מתואר כתלמיד המתבטל בפני רבו )'מקלו של ר' מאיר היתה בידי והיא היתה
מלמדתני דעת' )יר' מו"ק( .לא מצאתי איזה סיפור או מימרא מיוחדת שיכולה לקשור אותו
לסיפורנו ,אפשר שהוא פשוט ישב בבית המדרש של רבי ושנה את הבריתא שלנו כנגד הבריתא
ששנה רבי.
הנה מצטיירת לנו תמונה כפולה של מקומ של שני האלעזרי בזמ המרד .ר' אלעזר
המודעי הוא מנהיג ציבור ,הוא יושב בתו ביתר הנצורה ומתפלל ,ר' אלעזר ב פרטא הוא מנהיג
של ביבי ,הוא מלמד אי לחיות בראש מורכ ותו כ לפעול )מנסה להציל את מעמד הלכתי
של המורדי ! 'בחזקת קיימי'( .הוא מעביר הלאה את השמועה של ר' אלעזר המודעי 'בכתב
אשורי ניתנה תורה לישראל' ,שמועה המנוסחת כסיסמה ויש לה אימפקט כשל סיסמה .סיסמה
שמשמעותה ביקורת על ניסיונו של ב כוזיבא להתמודד מול המלכות ,ואולי יש בה ג רמז
לחיפוש פתרו אחר ,פתרו של כא ועכשיו )פתרו 'אשורי'( לבעיה.
ו.
אמרתי שהמימרא של ר' אלעזר המודעי מבקרת את המטבעות שהטביע ב כוזיבא בכתב
עברי .א מה היה מוטבע על המטבעות הללו? על אודות המטבעות של ב כוזיבא למדתי מתו
הספר של גדליה אלו .המטבעות ניתני להחלק לשלוש סדרות מבחינה כרונולוגית ולשלוש
הרשויות שעל גביה .כרונולוגית' :שנה אחת לגאולת ישראל'; 'ש' ב'
קבוצות מבחינת השמות! ָ
לחר]ות[ ישראל' ומטבעות בלא תארי שעליה כתובת 'לחרות ירושל' שנטבעו לדעת החוקרי
בשנה השלישית למרד .ומצד שמות!הרשויות' :שמעו נשיא ישראל' או 'שמעו' בלבד ,או 'שמע';
'אלעזר הכה' ו'ירושל'.
מי היו 'שמעו נשיא ישראל' ו'אלעזר הכה'? היו שטענו ששמעו הוא ב כוזיבא עצמו.
הבעיה ע סברא זו היא שאי לנו שו עדות לכ ששמו הפרטי של ב כוזיבא היה שמעו )טעות
זו ,שכולנו למדנו מפירותיה בג הילדי ,נלמדה מפיסוק מוטעה של המשפט מאיכ"ר ב' ב' '...ניתי
כלילא דאדריאנוס וניתיב בראש של אלו שמעו דהא רומאי אתו '...ויש לתרג ולפסק כ:
'...נביא את כתר אדריאנוס ונשי בראש של אלו ,שמעו שהרומאי באי ('...ואי לנו סברא
טובה יותר לזהותו של שמעו זה.

לגבי 'אלעזר הכה' מעלה אלו מספר אפשרויות .הוא פוסל את ר' אלעזר ב עזריה משו
שנפטר לפי חשבונו מעט לפני המרד ,את ר' אלעזר ב חרסו הוא פוסל משו שהוא דמות אגדית
מדי ,בבבלי ביומא מסופר עליו שכיה אחת עשרה שנה ככה גדול בבית המקדש וא נכו הדבר
בלתי אפשרי שחי ופעל עד זמ המרד .על א שאי לו א ראיה חיובית בוחר אלו בר' אלעזר
המודעי כדמות ההגיונית ביותר לתלות בה את כתובת המטבע ,דמות המנהיג הרוחני של המרד
היושב בתו ביתר הנצורה.
נל ע סברתו של אלו .א המטבע שטבע ב כוזיבא נושא את שמו של ר' אלעזר המודעי
הרי שהמימרא משמו מקבלת ברק חדש לחלוטי .אפשר שהמטבע הוטבעה בהסכמתו של ר'
אלעזר והסתייגותו ממנה היתה מאוחרת ויכול שהוא הסתייג מכל רעיו הטבעת המטבעות כבר
מלכתחילה ,אי לדעת )ואי זה מ הנמנע שב כוזיבא ,חדור להט משיחי וחדוות ניצחו ,לא שעה
למחאתו( .כ או כ ,סמלה של המלכות היהודית החדשה הוא מטבע באותיות עבריות ע שמו
של אלעזר המודעי ,וכשאלעזר המודעי עצמו מודיע' :בכתב אשורי ניתנה התורה' מקעקעת אמירה
זו את הלגיטימיות של המרד שהוא עצמו משמש לו סמל .אפשר שהויכוח על השפה הוא ויכוח על
המשיחיות ,על כינו המלוכה ועל מעמדו הסמלי של ר' אלעזר המודעי .אפשר שהמימרא הזו של
ר"א ,שכפר בגאולתו של ב כוזיבא א העמיד את עקרו הרצ כעקרו מכונ )'מה לשונ לא
השתנתה א כתב לא השתנה'( ,היתה לסמל בפני עצמה ,לסמל להתנגדות לב כוזיבא ,למעי
סיסמא שעברה מדור לדור בפי המורדי שנותרו ואולי ,כפי שהזכרנו ,לסמל לאופציה אחרת של
גאולה ,גאולה 'אשורית' ורלוונטית יותר.
ז.
זמ לקשור קצוות .הציור הסופי אליו הגענו מכיל בתוכו הסתייגויות והשערות רבות,
כתבתי אותו ברצ כדי לשמור על קו המחשבה א א נביא בחשבו את השבירות האפשריות
הרבות יתכ שנמצא יותר שברי מתוכ.
ר' אלעזר המודעי יושב בתו ביתר הנצורה בשנה האחרונה של המרד .עד עכשיו שימש
כמנהיג הרוחני של המרד לצידו של המנהיג הצבאי הבלתי מעורער ב כוזיבא ,זאת על א חילוקי
הדיעות שביניה לגבי מידת המעורבות הא!לוהית שנדרשת במלחמה .ב כוזיבא מטביע מטבעות
ועליה שמו של ר' אלעזר ובכ מנציח את דמותו כסמל לאומי!דתי של המאבק .ככל שהמצור
מתהדק מתחרט ר' אלעזר יותר ויותר על תמיכתו במרד ,עד שבסופו של דבר הוא לובש שק ואפר
ויושב להתפלל על הרחמי .לגבי המטבעות החדשי הנושאי את שמו בכתב עברי עתיק ומלוכני
הוא אומר' :תורה ניתנה בכתב אשורי' ובכ מביע מחאה על יוזמותיו המשיחיות של ב כוזיבא.
באגדה מגיע הסיכסו ביניה לשיא ולרצח ומוביל לנפילת העיר .מחו $לביתר הנצורה יושב ר'
אלעזר ב פרטא ,שהיה חלק מ ההתקוממות בתחילת דרכה ועזב את התמיכה הגלויה אחרי
שנתפס ושוחרר .ב פרטא שיי ג הוא למפלגת המתנגדי לב כוזיבא ,א המרד עצמו קרוב
לליבו והוא עושה כמיטב יכולתו להג על הנצורי ולסייע לה ולו מצד הפסק ההלכתי לגבי
מעמד .אי יצאה השמועה אל מחו $לחומות ביתר? אי לדעת .א עובדת יציאתה )א אכ
נהגתה בתוכ ולא קוד למצור( מוכיחה את ה'סיסמאיות' שלה .זה טיבה של סיסמא שהיא
גוברת על גבולות וזמני ומגיעה אל אזניה של כל השותפי לשאיפה ,וא היא קולעת ושנונה
ויש בה מסר עמוק היא יכולה להיקלט טוב כל כ עד שקצרה דרכה מכא אל התוספתא ואל
התלמודי.

האמירה הפוליטית של ר' אלעזר נתנסחה בשפה דתית ,משו כ לקח אותה עור
התוספתא ושילב אותה בתו סוגיא על חילופי הכתב ,השני והעריכה החדשה שיכחו את הדרמה
שליוותה אותה והיא הפכה להיות האחרונה משרשרת דיעות בסוגיא תיאולוגית!היסטורית.
מעניי לחשוב על אמירות פוליטיות הנאמרות היו בלשו דתית וכיצד תוכלנה להתפרש בעוד
שנות דור ,למשל 'היה לא תהיה' ודומותיה .נצחיותה של התורה שבעל פה מתרכבת כא ע חד
פעמיותה של האמירה בעל פה והתוצאה ,בעיני ,מרובת עומקי ופסגות מרהיבות.
המעשה כולו מהדהד ,ולא במקרה ,למטבעות הציוניי בני שקל אחד שעל גב הוטבעו
אותיות עבריות עתיקות .הטבעת האותיות הללו במאה העשרי ,כשהאותיות כבר ודאי לא
יכולות לשמש ככתב ,היא מעשה סימלי ואידיאולוגי לחלוטי המנסה לקשור קשר היסטורי
ורעיוני יציב בי המרד החדש לבי המרד היש .מעני אי היה מגיב אלעזר המודעי לניסיו הציוני
הזה ,שאולי אפילו איננו מודע לחלוטי למשמעות ההיגד שבו ,לכונ מחדש את 'אימת מלכות' של
ב כוזיבא.
אפילוג
כאשר הרציתי את טענותי בשיעור זכיתי לביקורת מפי תלמידיו החדי של החוג
לתלמוד .בעקבות דבריה ,שישתמעו מיד מתו תגובתי ,יש לי הסתייגות אחת והתעקשות אחת.
ההסתייגות ! הניסיו ליצור ביוגראפיה של תנא הוא ניסיו בעייתי .הגמרא איננה באה
ללמדנו היסטוריה ודמויות התנאי שבה מופיעות כדמויות מופת שיש ללמוד ממעשיה ולא
כדמויות היסטוריות .יתרה מזאת ,מכיוו שמדובר ביצירה קולקטיבית שדורות של כותבי
ועורכי שיקעו בתוכה את מיטב מרצ וכשרונ אפשר ששתי סוגיות אות ניתחתי במקביל
'טופלו' בידי עורכי בעלי שיטות או אידיאולוגיות שונות ,שביקשו להעביר מסרי שוני זה
מזה .ועוד ,סוגית בבלי וסוגית תוספתא לעול לא תוכלנה לדבר ב'גובה העיניי' ,וכנ"ל לגבי
סוגיות ירושלמי ,מכילתות ומדרשי אגדה והלכה ,לא רק משו שונות עורכיה אלא בעיקר משו
המרחק בי תקופותיה.
עול המחקר מבקש להניח את אצבעו על ה'יש' ,על כל הנית להוכחה פחות או יותר
סבירה .את הניסיו שעשיתי כא )כמו ג בקטע 'כיצד מת ר' שמעו ב עזאי' שהופיע בקונטרס
הקוד( אפשר לדמות להנחת מספר נקודות על לוח משחק ומתיחת חוטי דקי ביניה ,בשטח
שנוצר בתוו נמצאת דמות התנא .אפשר שחלק מ הנקודות שגויות משו שיבושי העברת
מסורות או שינויי אידיאולוגיי של מוסרי שמועות ומשו כ ,אודה ,ישנה 'סטיית תק'
הכרחית המחוייבת מכל ציור שכזה .התנא יעמוד בחפיפה מסויימת לאזור המסומ ולאו דווקא
בגבולותיו המדוייקי .א כא באה ההתעקשות.
ההתעקשות ! מורי ישראל ב שלו חוזר ומצטט כמעט בכל שיעור את דברי ר' גניבא
בירושלמי שאומר כי כשאומר אד שמועה צרי שיעמוד בעל השמועה כנגד עיניו ,שכ) ,כ אמר
לוי בר נזירא(' :כל האומר שמועה בש אומרה שפתותיו רוחשות עמו בקבר' .הענווה המאולצת
העולה מהנחות העבודה של החוג לתלמוד יוצרת תורה שבעל פה שחכמי נעדרי ממנה )וככזו
נמצאת הענווה שבה מצחיקה( .מישראל למדתי שאנו חוליה בשרשרת התורה שבעל פה ,שרשרת
שאי לנתק .העלאת הדמות כנגד עינינו מחיה את האד שאמר את השמועה .ואי נעלה את
הדמות? רק חשיבה כמו!תלמודית ,חשיבה אסוציאטיבית שמתפצלת לזרמי נתיבי שוני

ומפתיעי ,חשיבה שאיננה מצרה את דרכיה שלה ,חשיבה שנעה בי המקורות השוני ,רק
חשיבה כזו יכולה לסייע בעדנו להעלות את דמות מוסר השמועה במלואה ,על צורת זקנו ,מראהו,
אופיו ,חבריו ,רבותיו ,תלמידיו ומאורעות תקופתו .ההתעקשות להרכיב את הביוגראפיות של
חכמינו ,על א סטיית התק ,על א החפיפה החלקית ,היא בעצ התעקשות שלא להיוותר מחו$
לנהר התורה שבעל פה ,התעקשות שלא לנתק מגע.
אני מקווה וג מאמי ,שעל א האפשרות שלא כל פרטי התיאור של ר' אלעזר המודעי
ושל ר' אלעזר ב פרטא מתאימי לדמות שהיתה ,ואפילו א רק חלק הקט מתאי,
שפתותיה דובבות עתה בקבר.

