
  באבה תשע    

www.ybm.org.il

1 
גי  איכה רבה פרשה ד; ב, הטין נ

  בי שמשוניצהרב 

  הסיפור במדרש  הסיפור בבבלי

  , אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים

  , עבד סעודתא, דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא

  . אזל אייתי ליה בר קמצא, זיל אייתי לי קמצא: אמר ליה לשמעיה

י ההוא גברא בעל דבבא דההוא מכד: אמר ליה, אתא אשכחיה דהוה יתיב

  ! קום פוק? מאי בעית הכא, גברא הוא

  , ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא, הואיל ואתאי שבקן: אמר ליה

  . לא: אמר ליה

  ! יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך: אמר ליה

  . לא: אמר ליה

  . לא: ל"א! יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך: אמר ליה

  .  ואפקיהנקטיה בידיה ואוקמיה

  

  

איזיל איכול , מ קא ניחא להו"ש, הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה: אמר

  . בהו קורצא בי מלכא

  ! מרדו בך יהודאי: אזל אמר ליה לקיסר

  ? מי יימר: ל"א

  . חזית אי מקרבין ליה, שדר להו קורבנא: ל"א

, בהדי דקאתי שדא ביה מומא בניב שפתים. אזל שדר בידיה עגלא תלתא

דוכתא דלדידן הוה מומא ולדידהו לאו מומא , מרי לה בדוקין שבעיןוא

  . הוא

  

  

  

  

  , סבור רבנן לקרוביה משום שלום מלכות

  ! בעלי מומין קריבין לגבי מזבח: יאמרו, אמר להו רבי זכריה בן אבקולס

  , דלא ליזיל ולימא, סבור למיקטליה

  ! מטיל מום בקדשים יהרג: יאמרו, אמר להו רבי זכריה

, החריבה את ביתנו, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס: ר רבי יוחנןאמ

  .והגליתנו מארצנו, ושרפה את היכלנו

מעשה שהיה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה אמר לבן ביתו לך והבא לי קמצא 

  , רחמי

  , עאל וישב בין האורחים, אזל ואייתי ליה בר קמצא שנאיה

לו את שנאי ואת יתיב בגו ביתאי קום פוק לך אמר , עאל אשכחיה ביני אריסטייא

  ,מיגו ביתאי

  , אמר לו אל תביישני ואנא יהיב לך דמי דסעודתא

  , אמר לו לית את מסובה

  , אמר לו אל תביישני ואנא יתיב ולית אנא אכיל ושתי

  , אמר לו לית את מסובה

  אמר ליה אנא יהיב דמי כל הדין סעודתא 

  , אמר ליה קום לך

  זכריה בן אבקולס והיתה ספק בידו למחות ולא מיחה ' והיה שם ר

  

  , מיד נפיק ליה אמר בנפשיה אילין מסביין יתבין בשלוותהון אנא איכול קרצהון

מה עבד הלך אצל השלטון אמר לו אילין קורבנייא דאת משלח ליהודאי למקרבינהו 

  , אינון אכלין להון ומקרבין אוחרנים בחילופייהו

  , נזף ביה

 תוב אמר ליה כל אילין קורבניא דאת משלח ליהודאי למקרבינהו אינון אזל לגביה

  אכלין להון ומקרבין אוחרין בחילופייהו 

  ואם לא תאמין לי 

  , שלח עמי חד איפרכו וקורבנייא ואת ידע מיד שאיני שקרן

  , קם הוא בליליא ועשאן כולן בעלי מומין בסתר, עד דאתייא באורחא דמך איפרכו

  

  תן הכהן הקריב אוחרנין תחתיהון כיון שראה או

  אמר ההוא שליחא דמלכא למה לית את מקריב אילין קורבניא

  , אמר ליה למחר

שלח ואמר למלכא ההוא מילתא דיהודאה קאמר , אתא יום תליתאה ולא קרבהון

  קושטא קאמר 

  , מיד סליק למקדשה והחריבו

יוסי ענותנותו '  ראמר, הדא דבריאתא אמרין בין קמצא ובין בן קמצא חרב מקדשא

  ,זכריה בן אבקולס שרפה את ההיכל' של ר
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מציג קטע גניזה , 152' עמ, גנזי מדרש, מ רבינוביץ"צ. 142' מהדורת בובר עמלקטע מאיכה רבה מקבילה עם שינויים ב 
 ומאמר, תמוז' נפטר בא, צבי מאיר רבינוביץ סבה של אשתי.  וקרוב לנוסח הנדפסנחשב מדוייק יותרהבעל נוסח שונה 

  .  לזכרולמדנושיעור ששל  הרחבהזה הוא 

  

          1                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 



 באבתשעה 

  

 מציגהסיפור . אות במסכת גיטין על חורבן ירושלים

פור איננה חורבןל 

 

ה בין המסופר למציאות יש להקדים ולעסוק ב זה  להבנת בירור זה חשוב .שא

 ביתר כובד ראש שווא

.ון למציאות באגדה זולשאלת הקשר בין דמי

דות מאחוריהן האם הדמויות המוזכרות ב

שני ,  ושמשו בעל הסעודה:תואנונימי .דמויות ריאליות מירושלים בזמן החורבן

לאחר שנבדוק היטב את . לסא ובר קמצא והחכם זכריה בן אבקוצ קמ:יהודים ששמותיהם דומים

  .עביררצה להשמספר אגדה זו את הרעיון 

  קמצא ובר קמצא

מה שגרם לטעות קלה בעלת השלכה כל כך , שני שמות אלו ודאי חשובים בשל היותם דומים מאוד

למרות . ל"א מוכר שם כזה בספרות חז

בים בטבריה אשר  איש2.קמפסוס בן קמפסוס: 

, הוא מוסיף לנו כלום אין , נכון הואאבל גם אםרעיון זה אינו . "שמרו אמונתם לרומים

 ואינו י,אינו מירושלים

. מסביר שהשמות הללו מרמזים על מחלוקת] גיטין, חידושי אגדות

 – הוה אומר שקמצא הוא חגב ,מתורגמת קמצים] גל, במדבר יג[ שהמילה חגבים ל מציין"המהר

המאפיין חיים של  ,בעל חיים קטן

   דבר קטן כך קמצא הוא בעל חיים ק

 אין לתלותה ,צנותיש שהסבירו את השמות מלשון קמ 

   ששמו אינו ידועבבעל הסעודה אלא 

שנעשתה במקדש שהציע  בנוסח שנמצא בגניזה 4. לקשור בין שמות

מצ

 כן מדובר לכאורה בשני שמות שונים ר על אלו לקמיצה תשור בין שמו

  .מדת מאחורי שני

 

: ובנוסח של הגניזה". הדא דבריאתא אמרין ב: "פור

  . שני הבדלים חשובים יש כאן". יא דא דביריאתא אמרין בין כמצא ובין בן כמצורא חרב מקדשאה"

 

סיפור מפורסם זה פותח את שרשרת האגדות המוב

ברי שמטרת הסי.  ירושלים ושריפת בית המקדש את השתלשלות המאורעות שהביאה

שלא כבסיפורים אולם  .וחינוכיתמטרתו רעיונית סיפור זה 

לת ההתאמ

י חכמים אףוככל דבר, תיעוד ההיסטוריה

במקרה ,אחרים

מלמד שיש להתייחס, ה בין מקורות שונים עיון וה .הביעהרעיונות שרצה המספר ל

   

שעומ או ,יצירה ספרותית גרידאסיפור הינן  בעיקר יש לבחון 

ת יודמושתי בסיפור 

השאלה הזו נשוב לחפש 

וכן , ליםאין מידע היסטורי על שם כזה בירוש ?לת שם כזה האם ידועה דמות ריאלית בע. מרחיקת לכת

 טברינית המוזכרת אצל יש שזיהו בין שמות אלו לדמות, זאתל

אחד מנכבדי התוש": פוססלפי יו זה היה  תיהויוסף בן מת

 ,סביר כל כך

מלבד שם של אדם ש  .כול להיות יותר מאשר השראה רחוקה אם בכלל

  : ציעו הסברים סמלייםמפרשים שונים ה

 פרק ה,נצח ישראל[ל "המהר ; 
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לדעתו כמו שקומץ הוא . פרטים רבים קטנים חלוקים זה מזה

.טן

 קמ מידה רעה שלאולם אם לתלות, צנות

.דוקא בר קמצא הציע לשלם את כל מחיר הסעודה; 

 אלו לקמיצה מייש ו 

 ניתן ללמוד ממנו שאין ,מדויקבאות כף אם כתיב זה  .ורא

 ית.של המנחות

מכונים האנשים בר כמצא ובר כ

לק

ופחות מסתבר שעו השמות משמעות רעיונית

במדרש דוקא מופיעה , של הבבלי" קמצא חרוב ירושלים

ין קמצא ובין בן קמצא חרב מקדשא

אקמצא ובר: "המקבילה למשפט הפתיחה

בסופו של הסי

  . אינו כותרת ספרותית אלא פתגם שגור בפי הבריותהמשפט .1

 .  קמצא ובר קמצאבין אלא , קמצא ובר קמצאעללא נאמר  .2
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2' עמ, ו"פטרבורג תרנ, משא ארץ ישראל, דרנבורג' י 
יוספוס פלוויוס ותיאורי ה", טרן' ראה ע, בן מתתיהו

ל את ספרי יוסף "על השאלה אם הכירו חז. 33ט , לפי חיי יוסף, 14
  .  157 – 141' עמ, ציון סא, "חורבן בספרות התלמודית

  .לעצמם את שארית המנחות שלא נקמצו

3
 .496' עמ, סוקולוף במילונו ערך קמץ א' בדעה זו מחזיק מ. וס וכן בתרגום יונתןכך באונקל 
4

פירוש זה מבוסס על הנחה שיש כאן התיחסות שלילית אל הכהנים שלקחו . 13' עמ, אגדות החורבן, ישראלי טרן' ע 

          2                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 



 באבתשעה 

 ,דם ליצירת הסיפורק, ה מהמדרשאכפי שנרש, פתגם זה. הסיפור מסביר את הפתגם השגור בפי הבריות

 מה משמעותו של פתגם .קל ביניהםמסתבר שאינו אלא לשון עממית שבחרה שני שמות דומים שהבדל 

נתנו דעתם לשטויות , שבעוד אנשי ירושלים ואולי ארץ ישראל כולה, יתכן שכוונת הדברים היא? זה

  .  חרב בית המקדש-

לא , בסיס ריאליכל ללא ויתכן ש , אינם אלא בחירה ספרותית

כך 

תוספתא [

ב
ב

ו

אזכור 

את הש

בשאלת 

כי היה משכיל , אשר נאמן על הקנאים מאוד, האחד אלעזר בן שמעוןוראשי  ..
שניהם , למצא
ממש

, בן חוניה הכהן הגדול, אלעזר בחור עז פנים ושמו 

  את הסכנהוהסבירהם  .ף כיצד ניסו גדולי העם והכהנים הגדולים להניא את המורדים

עוט בזבחי איש ואיש גם מבני  לב, להם שמאז ומעולם לא עלה על ליבם של אבותינוו והוכיח,הגדולה

                                                

ולהבדלים של מה בכך

לחפש דמויות ריאליות העומדות צורך אין לנו , את הפתגם העממיאם יוצרי הסיפור שלנו באו לפרש 

לא משנה . אבל יתכן מאוד שהמציאות אותה מתאר הסיפור היא מציאות ריאלית מאוד, מאחורי השמות

המכנה המשותף הוא של קטנוניות ורשעות ; או דומה לו או אפילו שונה מאוד, אם באמת כך היה מעשה

  .שקדמו לחורבן

  בקולסזכריה בן א

שמותיהם של קמצא ובר קמצאאמנם אם 

 תנאי בשם זה שם זה מופיע בספרות התנאית וברור שקיים חכם. הוא הדבר אודות זכריה בן אבקולס

     :]ז, שבת טז

  מגביהין מעל השלחן עצמות וקלפין ' ית הלל אומ
  ה כולה ומנערה מסלק את הטבל' ית שמיי אומ

זכריה בן אבקילס לא היה נוהג לא כדברי בית שמיי ולא כדברי בית הלל אלא נוטל 
  משליך לאחר המטה 

    זכריה בן אבקילס היא שרפה את ההיכל' יוסה ענותנותו של ר' ר' אמ

לכאורה להאיר מורה א נהאי, במחלוקת אודות טלטול מוקצה בשבתבן אבקולס שמו של זכריה 

לדון אינו מותיר ספק בדבר הצורך  ,מצד שני המשפט המובא בסוף ההלכה. אלה בה אנו עוסקים

  .היחס בי שני המקורות שלפנינו

אף היא דמות המתועדת ב, לרבי זכריה שלנוזיהו הציעו  יש לציין שחוקרים ,אולם לפני שנדון בתוספתא

  :]דפרק , ספר ד, ות מלחמות היהודיםתולד[ שהיה כהן בירושליםאצל יוסף בן מתתיהו 

היו , הקנאים
 עצה ותחבולה והבין למלא אחרי עצתו והשני זכריה בן אמפיקלוס

  5.פחות כהנים

 נוסף פרט אלא גם ,תרם לזיהוי זהזכריה בן אמפיקולס בן אבקולס ולא רק הדמיון בשמות של זכריה 

  :]פרק יז, ספר ב[ שתואם מאוד את המסופר בגמרא  המסופר אצל יוסףומענין 

 יצאבעוד הם עושים את הדבר הזה..
בלו זבחים לבל יק, והסית את הכהנים המשרתים, והוא פקיד בבית המקדש בעת ההיא

כי בטלו היהודים במעשים . והדבר הזה היה ראשית המלחמה ברומאים. מידי בני הנכר
   .האלה את קרבן הקיסר

בהמשך מתאר יוס

   6.נכר

 
5

טים זרים  . י
, בער' מנגד טוען י.  לז–לא ' 

. וספוס במקום אחר וממדרש

  .נשלח על ידי נכרי

  .  שיש חילופי גרסה בשם המופיע אצל יוסףשדוחה זיהוי זה מציין, 170'  ועמ152' עמ, בער' י 
6

ש שפקפקו במהימנות הסיפור של יוסף וטענו שבימי הרומאים לא נהגו להקריב בבית המקדש קרבנות לשלי
עמ, ב"סיני תשכ, "קרבנות ציבור בעד מושלים זרים", אויערבך' ראה מאמרו של הרב מ

מי, ומוכיח דבריו מפילון, שנהוג היה להקריב, 130' עמ, "ימי המרד הגדולירושלים ב"
אמנם דומה שיש להבחין בין הקרבה . י-ח, לדבריו אין איש מפקפק שבימי מלכות פרס נהגו כך לאור הכתוב בעזרא ו

לבין קבלת קרבן ש, ותפילה לשלום הקיסר

          3                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 



 באבתשעה 

 לפי המסופר בגמרא נמנע רבי זכריה 7.אבל יש לבוחנה בזהירות, מתבקשת ומפתהאמנם השוואה זו 

זה מרכיב , זאת ועוד. עובדה זו אינה מתיישבת כלל עם הדמות של ראש הקנאים. מלהרוג את בר קמצא

 אך רק ,נמצא מלבד בבבלי גם באיכה רבה, ת זכריה להימנעות מהקרבת הקרבןהקושר אהסיפור של 

בן אבקולס לא נמצא זכריה , הגניזהנוסח בוכן של המדרש נוסח הדפוס ב לעומת זאת .בנוסח של בובר

דומים בדברי

 – הארמית והעברית -המעתיקים והמדפיסים שינו את לשון המדרש . ותשונה 

שהוא קרוב , הקטע נראהוהשוו

במהדורת . הדבר ניכר במיוחד בסיפור על קמצא ובר קמצא, יותר לנוסח הדפוס מאשר למהדורת בובר

, בגניזהסעד לה  בדפוס והמופיעהנוסחה אחת כי אם , המדרש

ב את האם 

יצירת קרבנו

  ?כלל אין קשר בין שתי הדמויותואולי בהסיפו

נוותנותו של רבי זכריה בן 

להתאימו 

כך אין למסר 

קשר 

  ענוותנותו של זכריה

דרשנים .  יש לשאול הרי יכול היה לקבל את הקרבןעדייןאבל . המונח ענווה למה שמתואר בסיפור

נמצא כבר ראינו למעלה שמשפט זה . אולם עלינו לחפש את ההסבר מתוך המקורות שיש לפנינו

 . נחלקו האם מותר לטלטל עצמות וקליפות שנותרו לאחר האוכלבית שמאי ובית הילל. בתוספתא שבת

בוחר רבי זכריה בן אבקולס . ו בית שמאי מאפשרים רק את טלטול השולחן כולוית הילל מתירים ואיל

   .הטלתם לרצפה

    

   .בהתרחשות של דחיית הקרבן
8 גניזה ק-ר בקטעי"מתברר שמדרש איכ ":'מ רבינוביץ"צכותב הגניזה  הפתיחה לקטע 

דפסמשתי המהדורות הנ

מתוך : "קטע זהמתייחס לובהמשך .."  אותה ללשון התלמוד הבבלי

  . "א"גיטין נו עם מנוסח הסיפור בבבלי בובר הוכנסו משפטים שלמי

שני סיפורים מנמצא אם כן שאין לפנינו 

 שרק במסורת הבבלית , מתבררואם כך.  אצל בוברונוסחה משובשת בהשפעת הסיפור בנוסחתו הבבלית

לפי המסורת הארץ ישראלית זכריה אינו קשור לענין לעומת זאת . הוכנס זכריה לסיפור אי קבלת הקרבן

     . זה כלל

שהסית את הכהנים להימנע מלהקריזה  ,היה זכריה בן אבקולס ראש הקנאים בירושלים

היה חומר רקע בלבד ל, או שמא הסיפור של יוסף על הקנאים והעומד בראשם? ת הקיסר

? ר בגירסתו הבבלית

ביוונית משמעותה ענוותן או נוטה מילה זו ". אבקולס" המילה הדיון מקבל הארה נוספת מבדיקת 

ע: "כבעלת שם ספרותי מתגלה , דוקא הדמות הריאלית של הסיפור9.לפשרה

 האם נבחר שם ספרותי כדי ."צנווהגליתנו מאר, ושרפה את היכלנו, החריבה את ביתנואבקולס 

 בין כך ובין ?שמו של רבי זכריה היווה בסיס לרעיון, הוא הנכוןאו אולי ההיפך ? הרעיוני

  .יהותמתל לאותו כהן של יוסף בן "ה של חזבין זכרי

י " רש.ל רבי זכריה היא שגרמה לחורבןמפרשים שונים ניסו להסביר מה כוונת הדברים שענוותנותו ש

י חיפש כיצד ליישב "ברור שרש".  סבלנותו שסבל את זה ולא הרגו-ענותנותו : " ענווה לסבלנותממיר

בין 

 יש למשלכך . ת הרגילה לבין המתואר בסיפורשונים חיפשו כיצד ניתן לשלב בין ענווה במשמעו

מתוך ענווה אמר הוא את דבריו , שהציעו שלמרות היותו הגדול שלפי הדין צריך לומר את דעתו אחרון

. אולם לאחר שאמר את דעתו לא העיז איש לחלוק שהרי היה הוא הגדול. ראשון מדין פותחין בקטן

 סביר שיתנהג כך הגדול שודאי יודע שמונע הוא את הרי שגם אין זה, מלבד שזה הסבר נטול כל ראיה

  . האחרים מלומר את דעתם

ב

והיה נמנע מלהניח על השולחן על ידי , להימנע מלכתחילה להיכנס לסיטואציה

                                             
 '

7
 -זכריה בן אבקולס "רוקח ' ד.  מזהה בין הדמויות146י 

8
ע 
9

 "יוני' שלא רצה לנהוג שררה וזו ממש הוראת המלה בל' פי: "בערוך ערך אבקולס 

' עמ, ה, ו"תל אביב תשל, היסטוריה של הבית השני, רקלוזנ
זאת למרות ". לכולי עלמא זהה זכריה זה עם זכריה שבבבלי גיטין: " כותב54' עמ, ציון נג, "?ענוותנות או קנאות

  .  שם את בער החולק6שבעצמו מציין בהערה 

 .145 – 144' מ
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גישה כזו אינה בלתי סבירה כי יתכן שסבור היה שיש . אפשר לפרש את גישתו כקיצונית יותר משניהם

אולם אם כך הם פני הדברים לא ברורה כל כך האמירה של  10.ו באמצעות השולחןאיסור טלטול אפיל

  . בין ענוותנותו זו למחלוקת בעניני מוקצהמה הוא הקשר. רבי יוסי על ענוותנותו

 כך כותב ליברמן ומציין 11.נראה יותר שהצדק עם המפרשים שגישתו היתה להימנע מלהכריעלכאורה 

רבי זכריה . שכוונתו לסיפור שלנו מובן – הג בה אף במעשים אחריםשענוותנות זו היתה שיטתית ונ

  12.מקום שצריך

ולנסות . להתמקד בכל סיפור בנפרד

 .תית

  המייחס את החורבן לקמצא ובר קמצאזה : המפתחמשפטיבשני הסיפורים משמשים שני  ,

 אולם במדרש המשפט הראשון הוא מפי .ת החורבן לענוותנותו של זכריה

  ". צנו

 הרת אסוןאמנם גישתו זו הופכת להיות . ובכך לא גרם כל רע, נמנע מלהכריע בין בית הלל לבית שמאי

 זכריה בן אבקולס ,לפי גירסת הסיפור במדרש.  בהימנעות מפתרון הבעיה של קרבן הקיסרכאשר מדובר

מתאימה לגישה של ענוותנות קיצונית שאינה מאפשרת , גם התנהגות זו. נכח באותה סעודה ולא מחה

למחות גם ב

  ניתוח רעיוני

יש , עיוניכאשר עוברים לניתוח ר, בניגוד לבירור הנתונים הריאליים

  . פוריםוללמוד מהשוואת שני הסי

 ההלשנה. ב. הסעודה וסילוק בר קמצא.  א: משמעותיותהסיפור בבבלי מחולק לשלוש תמונות 

שם ישנן . לא כן הסיפור של איכה רבה .ההתמודדות עם הקרבן בבית המקדש. ג. של בר קמצא

 ההתרחשות בבית .ההלשנה של בר קמצא.  ב.הסעודה וסילוק בר קמצא. א :רק שתי תמונות

ת ולא פותחה לכדי סצנה משמעוהמקדש מצומצמ

והשני המייחס א

  .הבריות

 לעומת מקומו . מקומו של זכריה במדרש הוא כמי שנכח בסעודה ויכול היה למחות ולא מחה

  .בבבלי כמי שגרם בפועל לאי קבלת הקרבן של הקיסר

. אותנטית יותרכ,  אודות מעשים שקרו בארץ ישראל,מסורת הארץ ישראליתל להתייחסבדרך כלל נכון 

לאור . ולא ההיפך,  הוא שכלול של הקצרבו יש עלילה מפותחת יותרשהסיפור , היאכמו כן הנחה סבירה 

. ובנה על גבה סיפור מורכב יותר, ר הבבלי הכיר את המסורת הארץ ישראליתהמספש זאת ניתן להניח

שינויים אמצעות ה בהביע להמספר הבבלי עלינו לחפש מה המשמעות שרצה אם הנחות אלו נכונות

  . שיצר

ד שתי "לשינוי זה ישנן לענ. ברור שהדבר המשמעותי ביותר הוא העברת רבי זכריה מן הסעודה למקדש

על המסופר בחלק הראשון שגרם .  צורנית המאפשרת ניתוק בין שני משפטי המוטומטרה. מטרות

ואילו על ההתרחשות במקדש בעקבות ההלשנה ". אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים"להלשנה נאמר 

והגליתנו מאר, ושרפה את היכלנו, החריבה את ביתנו, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס"נאמר 

                                                 
10

 .א, א ביצה ב"הראשונים התקשו בהבנת דין זה ראה למשל חידושי הרשב 
11

ן עצמי, 418' עמ, בתוספות הערוך השלם  ולפי : "לאור זאת כתב. פירש את המילה ענוותנותו במשמעות של חוסר ביטח
אבל ברור שענוה מוגזמת גם זו שנובעת ממקור חיובי יכולה להגיע ". ין שמו למעשי ענוותנותוזה אין שום יחס ב

ו

  . ואין מקום לטענה זו, לחוסר הכרעה
12

אם כך כבר רבי . מצד אחד ברור שיש לתת קדימה לאמור בתוספתא. שאלת היחס בין התוספתא לסיפור מענינת מאוד 
ומכאן עלינו להסיק שלפחות גרעין הסיפור הקושר . בן מספיק לשומעיווספתא אומר משפט שכנראה מו

 ההפוכה שמשפט זה חדר לתוספתא 
 אולם במדרש בכל הגירסאות רבי יוסי או. יוחנן

, שציפאנסקי' טעות הפוכה בפיענוח מציע י

יוסי התנא שבת
קיימת גם האפשרות! בין ענוותנות של זכריה לחורבן היה כבר מפורסם בזמנו

יש לציין בהקשר לכך שבבבלי מיוחס הכל לרבי . בעקבות הסיפור
. י והמדפיסים טעו בפענוח"בובר סבור שגם בבבלי היה כתוב ר. יוסף

אולם בקטע הגניזה מופיע רבי יוסי בר . 311' עמ) א"תשל(, אור המזרח כרך כ, "מהדורת ראטנר" סדר עולם"הערות ב
 שהרעיון שמן הסיפור חדרו הדברים לתוספתא אינו אם לסמוך על עדות זו יתכן. שהוא אמורא ולא תנא! רבי אבון

  .מופרך כל כך
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החלק הראשון מתאר מציאות חברתית קשה ושנאה קיצונית שאינה זוכה . ענין צורה יש כאןאולם לא רק 

ברובד של . המספר הבבלי מבקש להעמיד את התופעה החברתית כתוצאה של מצב ההנהגה. למחאה

 מה שקרה אחר  באותה מידה ואולי אף יותר אלא,מה שהיה בסעודהרק מה שגרם לחורבן אינו , העלילה

אלו . העמוק מסביר הסיפור היכן נמצאים החכמים האמורים למחות ולא מחוברובד . קדשכך בבית המ

 ונגעי החברה טחו עיניהם אבל את נגעי הנפש. עסוקים במקדש וקדשיו ובשאלות של מום בקרבנות

סימן שכל , בירושלים יכול להרשות לעצמו לסלק אדם מסעודתו בפומבי ובפני חכמים

 הגמרא באופן מפורש בסיפור המפורסם אודות הכהנים ותרומת 

הד

סיפור 

דוגמה נ

כג [יומא

ק
בלבו   . נ

   ,ויצאו זקניך ושפטיך

  .למדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים

 טרפה את כל הקלפים -של עבודה וקרבנות, של טומאה וטהרה, החשיבות של הקודש והמקדש 

  .ש וחיבה וקדושת החייםיחסי אנו, של אהבה ומוסר

                                                

אם יהודי . מראות

הטעות הזו אינה באה מרשעות אלא מעיוות של  . בטעות איומה לוקיםשל החכמים והנהגתםהחינוך 

 דוגמה לעיוות כזה מוסרת.ערכים

  .שן

  הכהנים על המזבח

 שני הכהנים במסכת וספת לסוג כזה של מסר אודות הכהנים בבית המקדש קיימת בסיפור על

  13]:א, 

  מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש 
   14דם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו

טל סכין ותקע לו 
  : ואמר, עמד רבי צדוק על מעלות האולם

הרי הוא אומר כי ימצא חלל באדמה ! אחינו בית ישראל שמעו
  ? על העיר או על העזרות? אנו על מי להביא עגלה ערופה

  . געו כל העם בבכיה
  . א אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפרב

  . ולא נטמאה סכין, ועדיין בני מפרפר, הרי הוא כפרתכם: אמר
ל

רק בגלל ,  סכין והורג את חבירו על גבי המזבחכהן נוטל. החלק הראשון בסיפור מתאר דבר מחריד

 אולם תגובה זו , תגובתו של רבי צדוקתבחלק השני מתואר. שהוא הקדים אותו בריצה לתרום את הדשן

. זו הרי מובאת במקרה שנמצא חלל ולא נודע מי הכהו. מה לענין זה ולדין עגלה ערופה. תמוהה ביותר

והנה המספר נמנע מלספר בתחילה את אמצעו של !  החללוהרי כאן הכל יודעים מי הוא שהיכה את

 מוטרד אביו של הנרצח.  עתה בחלק השלישי ממשיך הוא לתאר מה שהתרחש אחר הדקירה15.המעשה

הכהן הזקן אביו של הנרצח מוטרד משאלת . מצפים מכל אב אך לא כפי שהיינו, האם בנו חי או מת

  ! הטומאה של הסכין

 הורג את חבירו כדי , המזבחכבשאם כהן צעיר בבית המקדש על . י רבי צדוקעכשיו ניתן להבין את דבר

עיוות זה אינו אשמת שני הכהנים .  עדות היא שיש כאן עיוות ערכים מצמרר,להשיגו בתרומת הדשן

כדי להוכיח זאת ממשיך המספר להראות כיצד . כאן מוטלת האחריות על הכהנים הזקנים. הצעירים

שמקרה , התיאור של תגובת אביו של הנרצח מלמדת. אף אצל אביו של הנרצחאמנם עיוות זה קיים 

הכהן הצעיר גדל על קרקע פוריה שהצמיחה את . הרצח של הכהן על המזבח אינו מקרי כלל ועיקר

.הטירוף

 

14
י 
15

 

13
; 222' עמ, מסעי קסא, ספרי; 446' עמ, ד, שבועות א, תוספתא; 224' עמ, יב, יומא א, סיפור זה מופיע בתוספתא 

 .ב, יומא ב, סיפור דומה אך שונה מופיע במשנה). ד, לט(ב , יומא ב, ירושלמי

 .נכנס השני ועקף אותו במרמה, ויתכן שהכוונה שלמרות שהוא כבר הגיע ראשון, אותותכן שהכוונה שהוא השיג 

שדרשתו , מבוססת על ההנחה הסבירה בעיני, הערה זו על הפער בין הסדר הכרונולוגי של האירועים לסדר של הסיפור
ן שהעם היו בוכים הגיע אולם במקבילה בירושלמי נאמר שבזמ. של רבי צדוק נאמרה לאחר שכבר היה ברור שהנער מת

          6                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 



 באבתשעה 

מופיע גסיפור במקורו התנאי  ושם בתוך מסגרת חד משמעית המקשרת אותו , ם בספרי על פרשת מסעיה

  , א את הארץ אשר אתם יושבים בה
השכינה ומפני שפיכות דמים חרב 

   בכבש 
  נטל סכין ותקעה לו בלבו 

  על העזרות 

  נטמאת 
  . דמים

הסיפור מבוסס על . הוא נאמן לאמת ההיסטוריתנראה שובכל זאת ,  כל פרטיו

  .אנשי ירושלים ערב החורבן

  ...מה היתה יקרותן ,  ציון היקרים
  . א מה היתה יקרותן לא היה אחד מהם הולך לסעודה עד שנקרא ונשנה"ד

 ולא, ך לסעודה עד שהיה יודע עם מי סועד

עודה אלא אם כן הופך יד אונקלי שלו 

   .ן טענת חנם
 היתה יקרותן שהיו מוסרין הסעודה לטבח אם נתקלקל דבר בסעודה היו עונשין א מה"ד

   .את הטבח הכל לפי כבודו של בעל הבית והכל לפי כבוד האורחין

                                                 

  :לחורבן

ולא תטמ
מגיד הכתוב ששפיכת דמים מטמא הארץ ומסלקת את 

  . בית המקדש
וין ורצין ועולין היו שמעשה בשני כהנים ש
וקדם אחד מהם לחבירו בתוך ארבע אמות 

  בא רבי צדוק ועמד על מעלות האולם ואמר 
שמעוני אחינו בית ישראל הרי הוא אומר כי ימצא חלל   ' באדמה וגו

בואו ונמדוד על מי ראוי להביא את העגלה על ההיכל או 
  אל בבכייה געו כל ישר

  ] ומצאו מפרפר[כ בא אביו של תינוק "ואח
אמר להם אחינו הריני כפרתכם עדיין בני מפרפר וסכין לא 

ללמדך שטומאת סכינים חביבה להם יותר משפיכות 
 וכן הוא אומר וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה16

  .כינה מסתלקת ומקדש מטמאמיכן אמרו בעון שפיכת דמים ש

  הסיפור במדרש

הסיפור במדרש נראה קרוב יותר לדעתי . עתה עלינו לשוב לסיפור של קמצא ובר קמצא באיכה רבה

הסיפור אינו . אבל מעשים מעין המעשה הזה ודאי קרו, אין לדעת האם כך בדיוק קרה. לתיאור אוטנטי

חייב להיות אמיתי על

לפי . ויתכן מאוד שמסורת זו של ההתרחשות עברה מפה לאוזן, המשפט השגור בפי הבריות ובא לפרשו

וכדי ליצור , קשה להניח שפרט זה הוכנס במכוון לסיפור. הסיפור היה זכריה בן אבקולס באותה סעודה

ההיסטוריים הנתונים .  בבבלי שהיו שם חכמים ולא מיחואת העלילה יכול המספר להסתפק באמירה כמו

דומה שרק מסורת שהיתה  . אינם מסבירים כלל וכלל שילוב מכוון של עובדה זו בסיפור,שהובאו למעלה

  17.סיפורהכנסתו לידועה בארץ ישראל יכולה להסביר את 

רים נוספים תיאו עם  יחד,על קמצא ובר קמצא נמצא במדרש על הפסוק בני ציון היקריםהסיפור 

 מנהגים מיוחדים שלשהמכנה המשותף שלהם הוא 

בני

א מה היתה יקרותן שלא היה אחד מהן הול"ד
היה חותם עד שהיה יודע עם מי חותם לקיים מה שנאמר אל תשת ידך עם רשע להיות עד 

   .חמס
א מה היתה יקרותן שלא היה אחד מהן הולך לס"ד

   .וכל כך למה כדי שלא יטעננו אחר טענת חנם
א מה היתה יקרותן שלא היה אחד מהן טוע"ד

                                                                                            
המספר 
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 .ה ולא חלילה מהסכמה להתנהגות בעל הסעודה

אין לדעת האם ". כ בא אביו של תינוק"ואח: "ואף בסיפור התנאי בתוספתא ובספרי נאמר, אביו של התינוק
  . בגמרא השמיט מילת חיבור זו בכוונה או לא

16
  .  טז,כא' מלכים ב 

 שמטרתה לרכך  כאמירה אפולוגטיתנאמרה במקורה, שהמימרה על ענוותנותו של זכריה בן אבקולס, לא מן הנמנע בעיני
ולהסביר את אי המחאה בכך שהיא נובעת מענוו

          7                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 



 באבתשעה 

          8                   מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

יני סעודה במפה וכל 

אינה זרה ואינה , שהסיפור על הרחקת אדם מסעודה שלא הוזמן אליהכל ה

ואפילו העובדה שהם לא . סבירהמוזרה

מוכרת היתה גם , שמתוארת כאןמיחו 

כמילח

מנותי של מה שהיתה המציאות , נמצא 

כפי  - שמקבלת גיבוי מן ההנהגההתנהגות משפילה של המציאות עצמהגם מבחינת  .האמיתית

 נחלת  והינווגם מבחינת העיוות המוסרי שעומד ברקע של המעשים.  במדרש

  . כפי שמשתקף מן הסיפור על הכהנים-ההנהגה

א מה היתה יקרותן בשעה שאחד מהן עושה סעודה היה צר כל מ"ד
  .כך למה מפני איסטניסיה כדי שלא יהא אחד אוכל דבר שרע לו

, מתאר חברהתיאור הזה 

גם המצאותם של חכמים בסעודה זו אינה בלתי .  כלל ועיקר

כפי  , מסתבר שיקרותן זו של בני ירושלים. מתקבלת על הדעת

  .  העיר וכהניה

שמה שרצה הבבלי לומר אינו אלא שיקוף באמצעות העיצוב הא

שמשתקף מן הסיפור
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