דוד רוקח

עוד לעניי ה הלכה הצדוקית
בגיליו מס'  6של קתרסיס )סתיו תשס"ז  ,2006עמ' (162–147
נתפרס #מאמר ביקורת של יור #ארדר על ספרו של אייל רגב,
הצדוקי #והלכת – #על דת וחברה בימי בית שני ,שיצא לאור בשנת
תשס"ה .בעמודי #הבאי #אני מבקש להרחיב בשתי סוגיות שיש לה
חשיבות להבנת הכתות בימי הבית השני.

א .המחלוקת בעניי אחריות האדו לנזקי עבדו
את דיונו במחלוקת זו )בעמ'  (109–107פתח רגב בציטוט המשנה,
כדלקמ :

1

אומרי #צדוקי :#קובלי אנו עליכ #פרושי !#שאת #אומרי:#
שורי וחמורי שהזיקו – חיבי  ,ועבדי ואמתי שהזיקו – פטורי .
מה א #שורי וחמורי שאיני חיב בה ִמ ְצ*ת ,הרי אני חיב בנזק ,
עבדי ואמתי שאני חיב בה #מצות ,אינו די שאהא חיב בנזק ?
אמרו לה :#לא ,א #אמרת #בשורי וחמורי ,שאי בה #דעת,
תאמרו בעבדי ובאמתי שיש בה #דעת? שא #אקניטנו יל .וידליק
גדישו של אחר ואהא חיב לשל.#
בפירושו למשנתנו אומר רגב:
ההלכה המיוחסת כא לפרושי #עולה בקנה אחד ע #הלכות
חז"ל ,הקובעות כי העבד פטור מלשל ,#ויש לזכור כי לעתי#
קרובות אי לו נכסי #לשל #מה . . .2#הצדוקי #אומרי #כי כיוו
 1ידי #ד ,ז.
 2בהערה  28על אתר כותב רגב' :על פטירת העבד מתשלו #ראו :משנה ,פאה ג,
ח' ]מראה המקו #שגוי ואי מדובר בו כלל בעניי זה[ .בהמש .ההערה מובאת
המשנה הנכונה' :אמנ #חלה עליו חובה לשל #לאחר שהשתחרר )משנה ,בבא קמא

שאד #חייב לכסות על הנזק שגרמו בהמות שבבעלותו ,א 2שאי
לו שליטה על מעשיה  ,הרי ג #נזקי #שגרמו בני אד#
שבבעלותו ,עבד או אמה ,ה #באחריותו .ה] #דהיינו הצדוקי.#
ד"ר[ מוצאי #חיזוק לדעת #בכ .שמדובר בבני אד #ש'יש בה#
דעת' ,כלומר שלאדוניה #של העבדי #אמורה להיות שליטה
מסוימת על מעשיה ,#והרי תפקיד #הוא למלא את הוראות
אדונ . . .3#כנגד זאת הפרושי #מתעלמי #מ הקרבה בי הבהמה
לעבד בחוק המקראי ומדגישי #את חוסר ההיגיו המעשי
שבגישת הצדוקי ,#שכ דעתו של עבד עשויה להיות מנוגדת
לדעת אדוניו .בהמה לא תזיק בכוונה תחילה כדי לפגוע בבעליה,
אול #הדי הצדוקי משאיר את האדו בלתי מחוס מפני ניסיו
של עבדו לפגוע בכיס בעליו על ידי גרימת נזק מכוו )כל זאת
כמוב בתנאי שהנזק שגר #העבד לא היה בהוראת אדוניו ,שהרי
במקרה זה שלוחו של אד #כמותו( . . .חוקרי #אחדי #הראו
שעמדת הצדוקי #קרובה לעמדה שהייתה מקובלת במסופוטמיה,
4
ביוו וברומא.
*
*
התאור דלעיל לוקה בחסר והמחבר נמנע מלהכריע במחלוקות בי
החוקרי .#להל אנסה להשלי #במקצת את החסר .הכלל המשפטי:
6
'מה שקנה עבד קנה רבו' נהג בישראל 5,ביוו וברומי .על סולו נאמר
כי –
הוא תיק חוק צודק ,כפי שהכול מודי ,#שהאדו  ,אשר אצלו
עובדי #העבדי #יפרע את דמי העבירות והנזקי #שיגרמו

ח ,ז ]צ"ל :ח ,ד[(' ,א ,.מסביר רגב ,הסיכויי #שהניזוק יקבל פיצוי על מעשי העבד
קלושי.#
 3כא הפ .רגב את היוצרות :הפרושי #ה #המנמקי #את עמדת #בכ .שהעבדי#
'יש בה #דעת' ,ואילו הצדוקי #בכ .שאדונ' #חיב בה #מצות'.
 4בהערה  32על אתר מפנה רגב לעבודותיה #של הלשר ,בלקי  ,אלבק )שג#
מפנה לחוקי סולו באתונה של ראשית המאה השישית לפנה"ס( ,אורב .וכה .
 5ראו בבלי פסחי #פח ע"ב.
9:נ* ֶגנֵס .22 ,(V) III
ֵידס ,נגד ֵ
הי8ר ֵ
 6ראו ֶ

העבדי .#ובדי ! שהרי א #העבד יעשה משהו טוב או ישתכר
שכר ,הדבר יהיה של בעליו.
היוריסט הרומי גאיוס ,ב המאה הֿ 2לסה"נ ,ניסח את החוק הרומי
7
כ:.
העבדי #ה #אפוא תחת סמכות ] [potestasאדוניה .#סמכות זו
מעוגנת בחוקת העמי ,[ius gentium] #שהרי אצל כל העמי#
במידה שווה יכולי #אנו להבחי שלאדוני #יש סמכות לחיי#
ולמוות ] [vitae necisqueלגבי עבדיה ;#ומה שקנה עבד קנה רבו
].[et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur
חר 2הכלל הזה הייתה קיימת במציאות התופעה ש'יש קנ ָי לעבד בלא
רבו' ,ובייחוד כס 2או עסק מסחרי או תעשייתי שנית לעבדי #עלֿידי
אדוניה ,#והללו היו משקיעי #את הכס 2או מנהלי #את העסק באופ
8
עצמאי.
בפפירוס מאמצע המאה הֿ 3לפסה"נ המשק 2את החוק
9
האלכסנדרוני ,נאמר:
על עבד המכה ב חורי  .א #העבד או השפחה יכו את ב החורי
או את בת החורי  ,הוא יולקה לא פחות ממאה מלקות ,או א#
האדו יודה בדבר הוא ישל #בעד העבד קנס כפול מ הקנס
שנקבע לב חורי ]כלומר לב חורי המכה ב חורי [.
לעיל הזכרנו את המשנה )בבא קמא ח ,ד( ,שלפיה:
העבד והאשה פגיעת רעה ,החובל בה חייב וה #שחבלו
באחרי #פטורי ; אבל משלמי #לאחר זמ  :נתגרשה האשה,
נשתחרר העבד – חייבי #לשל.#
 7ראו .Gaius, Institutiones I, 52
 8באתונה ה #נקראו 'הדרי #בחו>' ] ,[choris oikountesה #גרו מחו> לבתי
אדוניה ,#עבדו באומנות #ושילמו לאדוניה #סכומי #מסוימי #מרווחיה .#ברומא
הכס 2הזה נקרא  .peculiumראו למשל פלוטרכוס ,חיי קאטו הזק  ,כא;8–7 ,
האוואנגליו ע"ש לוקאס יט 11 ,ואיל ;.ע"ש מתאי כה 14 ,ואיל ..למקורות
תלמודיי #המעידי #על רכוש וכספי #שהיו בידי עבדי ,#עיינו אצל אורב) .הערה
 10להל  ,עמ'  ,(159–158ואכמ"ל.
 9ראו A. S. Hunt and C. C. Edgar (eds.), Select Papyri, II, Loeb Classical
.Library 1956 [1934], no. 202

אפרי #א' אורב .טע שעמדת ההלכה נובעת מ הקניי שיש לעבד,
ומ ההתנגדות להלקאת העבד; וכ  ,שעמדת הפרושי #באה להג על
האדו מפני נקמנות העבד 10.קשה לקבל פירוש זה .שכ לא לכל
העבדי #היה רכוש ,ועל כ נוצר מצב שבו הנפגע אינו זוכה להגנת
החוק .זאת ועוד .הטיעו של הפרושי #איננו מתייחס לעיקרו אלא
למקרה מיוחד ,שבו ירצה העבד להתנק #באדוניו .יוצא מ הכלל כזה
איננו צרי .לבטל בכל מקרה את אחריות האדו לנזק רגיל שגור#
עבדו ,ג #א #במקרה כזה ישוחרר האדו מאחריותו .נוס 2על כ,.
מצב כזה פותח פתח לקנוניה בי האדו לעבדו נגד צד שלישי.
ליקרנַסוס מעיד וקובל על מעשי #ממי זה שקרו בעת
מה ַ
דיוניסיוס ַ
11
שהותו ברומי ,בשליש האחרו של המאה הֿ 1לפסה"נ:
הדברי #הגיעו למצב כזה של ערבוביה והמסורת האצילה של
הרפובליקה נעשתה כה מקולקלת ומוכתמת ,עד שאנשי#
שנתעשרו על ידי גזל ,פריצות לבתי ,#זנות וכל אמצעי שפל
12
אחר ,קוני #את חירות #בכס 2בדר .כזו ומיד נעשי #רומאי.#
אחרי #שהיו נאמניה #ועוזריה #של אדוניה #במעשי הרעלה,
13
רצח ופשעי #נגד האלי #והמדינה ,מקבלי #מה #פרס זה.
אגב דיונו במקומה של הפרשנות במשפט היהודי והרומי ,נדרש
דאובה למחלוקת בי הפרושי #לצדוקי #בעניי אחריות האדוני#
לנזקי עבדיה 14.#כפי שראינו ,הצדוקי #הביאו תימוכי לעמדת#
עלֿידי לימוד קל וחומר מדיני התורה ,המטילי #על הבעלי #את
האחריות לנזקי בהמת) #ראו שמות כא :לה ואיל 15.(.הפרושי#
 10ראו א"א אורב' ,.הלכות עבדי #כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני
ובתקופת המשנה והתלמוד' ,ציו כה )תש" ,(.עמ' .160–159
 11קדמונית רומא ד.8–4 ,
 12עבד של אזרח רומי שנשתחרר כחוק זכאי לקבל את האזרחות הרומית.
 13דהיינו שחרור מעבדות ובעקבותיו אזרחות רומית.
 14ראו D. Daube, 'Texts and Interpretation in Roman and Jewish Law,' The
Jewish Journal of Sociology III (1961), pp. 12, 19.

 15מידת קל וחומר היא אחת המידות שהתורה נדרשת בה  ,ופירושה מ הקל —
לחמ@ר — החשוב יותר .בלטינית .a minori ad maius :במשנת ידי#
החשוב פחותָ ,
המצוטטת בתחילת המאמר משמשת תיבת 'די ' במוב זה.

ערערו על תקפות ההשוואה ופטרו את הבעלי #מאחריות ,בטענה
שהעבד הוא יצור תבוני ועל כ הוא עלול ליזו #גרימת נזק לאחרי#
כדי להתנק #באדוניו .את בעיית החשש הזה המקנ בלב האדוני– #
אומר דאובה – פתרו הרומאי #בקובע #שהאדו יכול להשתחרר
מאחריותו הכספית א #יסגיר את עבדו המזיק לידי הניזוק .לדעת
פינקלשטי  ,הפרושי #שהיו דלי אמצעי #לא יכלו להחזיק עבדי,#
ועל כ לא הדריכה בעיית אחריות האדו את מנוחת .#דאובה דחה
הסבר זה ,באומרו :ראשית ,רכושו של פרושי עלול היה להינזק על
ידי עבדו של צדוקי ,ולפי עמדת הפרושי #הוא לא יקבל על כ .כל
פיצוי; ושנית ,א #רוב העבדי #היו בידי הצדוקי ,#היינו מצפי#
שדווקא ה #יתנגדו להטלת האחריות לנזקי עבדיה #על הבעלי.#
ההסבר של דאובה לעמדת הצדוקי #הוא ,שהשיקול של קיו #הגנת
החוק על רכושו של אד #גבר אצל #על סיכו מסוי #של אפשרות
לנקמנות מכוונת מצד העבד.

ב .המחלוקת בעניי כתיבת התורה שבעל פה
ביוו הקדומה אנחנו עדי #לתקשורת בעל פה ביצירות של משוררי,#
כגו הומרוס ,בפעילות הפוליטית באתונה הדמוקרטית ,וא2
בהסתמכות על עדי #ולא על כתיבה בחוזי #ובצוואות .ג #במאות
הֿ 5והֿ 4לפסה"נ ,כאשר גבר השימוש בכתיבה ,עדיי לא הייתה
המילה הכתובה מקובלת על הכול .בדיאלוג פיידרוס ש #אפלטו בפי
סוקרטס הסתייגות מהעלאת דברי #על הכתב 16.וכ .הוא אומר )ש#
 ;275b-274c-eהתרגו #שלי .ד"ר(:

 16ראה הער "Orality" .בֿ.Oxford Classical Dictionary3, 1996, p. 1072

יש בידי לספר שמועה מ הראשוני 17,#א .רק ה #עצמ #יודעי#
את האמת . . .שמעתי כי בקרבת נא@קרַטיס שבמצרי #שכ אחד
מא ֵלי המקו #הקדמוני ,#אשר הציפור הקדושה שלו קרויה
ֵ
18
איAיס; שמו של האל ֶ9וות .הוא היה הראשו שהמציא את
ִ
הס ָפרות ואת החשבו ואת הגאומטריה והאסטרונומיה ,ובנוס2
ְ
את משחקי הפסיפסי #והקוביה ,וא 2את אותיות הכתב .באותה
העת היה מל .מצרי #כולה ַ9מ@ס] ,אשר ישב[ בעיר הגדולה של
המחוז העליו  ,שהיווני #קוראי #לה ֵAָ 9אי המצרית ,ולאל
19
קוראי #הB #מ*  .אליו הל .תוות ,הראה לו את הא@מנויות,
ואמר שיש למסור אות לשאר המצרי . . .#אומרי #שתוות הרצה
לפני תמוס באריכות את דעתו על כל א@מנות ואומנות ,אשר
יארכו הדברי #לפרט אות .#כאשר הגיע לאותיות הכתב ,אמר
תוות' :המדע הזה ,ה* המל ,.יגדיל את חכמת #של המצרי.#
שכ הומצא כס #מרפא לזיכרו ולחכמה' .א .המל .ענה' :הו
 .akoê tôn proterôn = 17שמועה או שמעתא בספרות התלמודית פירושה מסורת
הלכית .עקביא ב מהללאל שנתנדה כתוצאה ממחלוקת בינו ובי חכמי ,#הסביר
בשעת מיתתו לבנו )משנה ,עדויות ה ,ז(' :אני שמעתי מפי המרובי #וה #שמעו
מפי המרובי ;#אני עמדתי בשמועתי וה #עמדו בשמועת ' .ג #רבי אליעזר ב
הוקנוס דבק בשמועותיו .בבבלי סוכה כא ע"א הוא אומר' :לא אמרתי דבר שלא
שמעתי מפי רבי מעול .'#ובמסכת ידי #ד ,ג הוא אומר' :מקובל אני מרב יוחנ ב
זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו עד הלכה למשה מסיני ,שעמו ומואב מעשרי מעשר
שני בשביעית' .מסיבה זו הוא פוסק כדעת הצדוקי) #ראה להל אחרי הערה,(31
המשקפת את עמדת ההלכה הקדומה ,ואומר )בבלי בבא קמא פד ע"א(' :עי תחת
עי — ממש' .וכ .ג #בפירושו לדברי #כב :יז" ' :ופרשו השמלה לפני זקני העיר"
 . . .ר' אליעזר אומר :דברי #ככתב) '#ספרי דברי #פיסקא רלז; מהדורת
פינקלשטי  ,עמ'  .270פינקלשטי אימ> את הגרסה הקשה יותר,lectio difficilior ,
'רבי אליעזר ב יעקב' ,הנקרית בכתב יד אחד של הספרי מתו .שישה כתבי יד ,וכ
בירושלמי כתובות פ"ד ה"ד כח רע"ג ,ובבבלי ש #מו ע"א( .בגלל דבקותו זו ג#
הוא נתנדה בעקבות המחלוקת בינו ובי חכמי #בעניי 'תנורו של עכנאי' .ראו
עכשיו מאמרו הממצה של י' ברנד' ,תנורו של עכנאי' — אגדה בלב פולמוס',
תרבי> עה )תשס"ו( ,עמ'  ,465–437על המקו #החשוב שתפסה המחלוקת הזאת
בפולמוס היהודיֿהנוצרי בימי הביניי.#
.daimôn = 18
.technai = 19

תוות הגדול בא@מני !#דבר אחד הוא להיות בעל יכולת ליצור
את הא@מנות ,אול #דבר אחר הוא לשפוט איזו מידה של נזק או
תועלת מזומני #לאלו העתידי #להשתמש בה .ועכשיו אתה,
מפאת היות .אבי אותיות הכתב ,אומר את ההיפ .ממה שיש
לDכחה בנפשות לומדיה מחוסר תרגול
ביכולת  .כי ה תגרומנה ִ
של הזיכרו  ,כיוו שיבטחו בכתב מבחו> עלֿידי סימני #זרי#
ולא יעלו אות #בזכרונ #מבפני #על ידי עצמ .#לא ִהמצאת אפוא
ס #מרפא לזיכרו אלא להיזכרות; אתה מספק לתלמידי #דבר
האמתית .כי משיַרבו לשמוע ל.
הנראה כחכמה ,לא את החכמה ִ
ה #ייחשבו בלא לימוד לבעלי חכמה רבה ,בהיות #ברוב
המקרי #חסרי ידע וקשי #לבריות ,משנעשו חכמי #בעיני עצמ#
במקו #חכמי.#
*
*
*
בפרק 'פרסומה של המשנה' סיכ #שאול ליברמ ואמר כי –
'כתוב ומונח' מקביל ל'פרסו' .'#ספר גזירתא' של הצדוקי #היה
'כתוב ומונח' ,וכלֿאימת שנתעוררה שאלה ,בא הספר והכריע
בדבר 20.בלשו אחרת ,ספרֿחוקי #זה הוצא לאור .מגילת תענית
היתה כתובה ומונחת )'כתיבא ומנחא'( ,כלומר פורסמה .לאחר
חתימת התלמוד כתבו והניחו )'כתבי ומנחי '( את ההלכות,
כלומר פרסמו אות  . . .אנו מגיעי #עתה לידי מסקנה ,שהמשנה
לא פורסמה בכתב .אבל יש לנו ראיות מספיקות כדי לקבוע
שפורסמה בדר .אחרת .היתה  = ] ekdosisפרסו [#שבעלֿפה,
מהדורה סדורה וקבועה של המשנה ,שנשנתה עלֿידי התנאי#
בביתֿהמדרש .התנא ) = השונֶה( למד עלֿפה פרקיֿמשנה
מסוימי ,#ולאחר מכ היה חוזר עליה #בביתֿהמדרש בפני גדולי
בעליֿההלכה' .תנאי '#אלו תלמידי #היו ,שנבחרו לתפקיד זה
בשל כוחֿזכרונ #המיוחד ,אֿ2עלֿפי שלא תמיד היו מצויני#
בבינה יתירה .החכמי #תיארו תנאי #אלו ואמרו' 21:רטי מגושא
ולא ידע מאי אמר.תני תנא ולא ידע מאי אמר' )לוחש האמגוש
 20מגילת תענית ד ,מהדורת ליכטנשטיי  ,עמ' .75
 21בבלי סוטה כב ע"א.

ואינו יודע מהו אומר .שונה התנא ואינו יודע מהו אומר(. . .
מסירת המשנה לשינו עלֿפה ושנייתה בביתֿהמדרש זה
פרסומה . . .ברור שהתנא היה מעי ספר חי ,או ,כפי שתיארו
23
התלמוד הבבלי' 22,צנא דמלי ספרי' )סל מלא ספרי.(#
*
*
*
ליברמ )הערה  23לעיל( הזכיר אגב אורחא את המסורת שבמגילת
תענית ,שלפיה היה לצדוקי' #ספר גזרות' כתוב ,ואילו הפרושי#
התנגדו לא רק לכתוב בו ,אלא לעצ #כתיבתו .נעשו נסיונות ליישב
את דברי המגילה ע #המסורת שאצל פלאוויוס יוספוס לגבי
המחלוקת בי הפרושי #לצדוקי #בנושא זה .במבוא )עמ'  (22כותב
רגב:
מעניי במיוחד האופ שיוס 2ב מתתיהו מגדיר את פרשנות
המקרא של הצדוקי #ואת נאמנות #ל'חוקי ,'#כלומר להלכה.
הוא מסביר כי הצדוקי #דוחי #את מסורת האבות שהפרושי#
מסרו לע #ואיננה כתובה בתורת משה ,שכ רק את החוקי#
הכתובי #יש לשמור וכי בסוגיה זו היו בי הפרושי #לצדוקי#
24
חילוקי דעות של ממש.
ובמקו #אחר )עמ'  (220הוא מוסי:2
אורב .ואחרי #סברו שיוס 2ב מתתיהו נדרש למעשה לשאלה
א #יש לחקוק את החוקי #בכתב או לשמר #בעלֿפה .אינני
מקבל דעה זו משו #שהבחנתו של יוס 2ב מתתיהו היא בי
חוקי #כתובי #לחוקי המסורת ,ולא בי כתיבת חוקי #למסירת#
בעלֿפה .והרי נית להעלות על הכתב ג #את החוקי #המועברי#

 22מגילה כח ע"ב.
 23ספרו של ליברמ
 (1950תורג #לעברית עלֿידי א"א הלוי )יוונית ויוונות באר>ֿישראל ,ירושלי#
תשכ"ג( .הקטעי #שהבאתי לקוחי #מעמ'  218–215של התרגו .#ספר זה נרש#
בביבליוגרפיה של רגב ,א .לא נעשה בו שימוש.
 24קדמוניות יג.298–297 ,
) S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine, New York

במסורת ,אלא הסתפקות בחוקי #שכבר נכתבו מנוגדת לחיבור
25
חוקי #נוספי #מכוחה של מסורת כלשהי.
*
*
*
מה בא יוספוס להשמיענו? בקדמוניות היהודי) #יג (295–288 ,אנו
שומעי #שיוחנ הורקנוס היה תלמיד #וחביב #של הפרושי .#הוא
הזמי אות #לסעודה ,שבה אמר אחד המסובי #בש #אלעזר' ,איש
בעל מידות רעות מטבעו ושמח למחלוקת' ,כדברי #האלה:
כיוו שדרשת לדעת את האמת ,א #חפ> אתה להיות צדיק הנח
ודיֶי .בשלטו על הע . . .#כי שמענו מפי
את הכהונה הגדולה ַ
יפנֵס ָמל..
הזקני #שאמ .הייתה שבויה בעת שאנטיוכוס ֶא ִָ 8
אול #שקר היה הדבר ,והורקנוס נתמלא ֵחמה על האיש ,וכל
הפרושי #רגזו עד מאוד.
כא התערב צדוקי אחד בש #יונת והסית את הורקנוס נגד הפרושי.#
כאשר הללו סירבו לומר שאלעזר חייב מיתה על הוצאת דיבה אלא רק
מלקות ואזיקי ,#טע יונת שדברי אלעזר נאמרו על דעת .#בהמש.
)סעי (297 2כותב יוספוס:
|=nu=n de\ dhlw=sai bou/lomai, o#ti no/mima/ tina pare/dosan tw
dh/mw| oi( Farissai=oi e)k pate/rwn diadoxh=j, a#per ou)k
a)nage/graptai e)n toi=j Mwuse/wj no/moij, kai\ dia\ tou=to
tau=ta to\ Saddoukai/wn ge/noj e)kba/llei, le/gon e)kei=na dei=n
h(gei=sqai no/mima ta\ gegramme/na, ta\ d' e)k parado/sewj
tw=n pate/rwn mh\ threi=n.
[nyn de delôsai boulomai hoti nomima tina paredosan tô demô
hoi Pharisaioi ek paterôn diadochês, haper ouk anagegraptai en
tois Môyseôs nomois, kai dia touto to tôn Saddoukaiôn genos

' 25לדבריו של אורב .ראו אורב ,.תשי"ח ,עמ'  .182–181כוונת רגב למאמרו
של א"א אורב' ,.הדרשה כיסוד ההלכה ובעיית הסופרי ,'#תרבי> כז )תשי"ח( ,עמ'
 = 182–166אפרי #א .אורב ,.ההלכה :מקורותיה והתפתחותה ,גבעתיי,1984 #
עמ'  .78–69להל אביא את דבריו של אורב .על פי המספור שבספר הנ"ל .בעמ'
 261–251ד רגב בהרחבה במקורות שיידונו להל .

ekballei, legon ekeina dein hêgeisthai nomima ta gegrammena,
ta d' ek paradoseôs tôn paterôn mê têrein.]
26

:. מרכוס את הקטע דלעיל כ2 לאנגלית ראל# תרג1933 בשנת

For the present I wish merely to explain that the Pharisees had
passed on to the people certain regulations handed down by
former generations and not recorded in the Laws of Moses, for
which reason they are rejected by the Sadducaean group, who
hold that only those regulations should be considered valid
which were written down (in Scripture), and that those which
had been handed down by former generations

27

need not be

observed.

,1963  בעקבות מרכוס בתרגומו שיצא לאור בשנת. שליט הל#אברה
: כדלקמ
 כמה הלכות# מסרו לע# שהפרושי,עכשיו רוצה אני להגיד
# דוחה אות. כ# ומשו,ממסורת אבות שלא נכתבו בתורת משה
,# )רק( את הכתובי# האומרת שיש לחשוב לחוקי,#כת הצדוקי
.ואילו אלה שממסורתֿאבות אי )חובה( לשמור ]העיבוי שלי
.[ד"ר
*
*
*
 הוא הועתק לעברית. ממי זכר ופירושו חוק# עצ# הוא שnomos
, למשל. הועתק על ידי נימוסותnomoi # בלשו רבי.עלֿידי נימוס
 ' "והיה כאשר תריד" וגו' )בראשית: נאמר28במדרש בראשית רבה
 והוא ]דהיינו# ירידי.ת יש ל: :[לעשו
ֵ מ( – אמר לו ]דהיינו יצחק:כז
.' נימוסות והוא יש לו נימוסות.ת יש ל: ;#יעקב[ יש לו ירידי
# אצל סופרי# מציינות את התורה גnomoiֿ וnomos התיבות
 תואר ממי# הוא ש,nomima # ובלשו רבי,nomimon 29.#פגאני
 יצא לאור בהוצאת26
.vol. VII, p. 376
Lit. 'by the fathers.' 27
.762 ' עמ,ז; מהדורת תאודורֿאלבק: סז28
M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, I, Jerusalem  ראו29
Josephus, Jewish Antiquities, :Loeb Classical Library

1974, p. 163, no. 52; p. 364, no. 148.

סתמי ) .(neutrumמרכוס תרג #את תיבת  nomimaעלֿידי תקנות,
ושליט עלֿידי הלכות .לכ טעות בידי מרכוס כשהוסי 2את התיבות in
 ,Scriptureדהיינו בתורה ,כי בתורה כתובי = nomoi #חוקי ,#ולא
 – nomimaתקנות; וטעות בידי שליט כאשר תרג' #שיש לחשוב
לחוקי ,'#את תיבת  ,nomimaבעוד שקוד #לכ הוא תרג #תיבה זו על
ידי הלכות .אילו זאת הייתה כוונת יוספוס היה עליו לכתובekeinous :
 .dein hêgeisthai nomous tous gegrammenousיוספוס הקפיד על
ההבחנה בי  nomoiלֿ .nomimaכאשר אלכסנדרהֿשלומציו ,
אלמנתו של ינאי ,הפקידה את השלטו בידי הפרושי ,#היא החזירה
ליושנ את הֿ nomimaשתיקנו הפרושי #על פי מסורת האבות,
שבוטלו על ידי חמיה יוחנ הורקנוס 30.במקו #אחר 31מוסר יוספוס
על השתלטות הפרושי #בלשו דומה ,ומציי שה #מפרשי #באופ
מדוקדק את הֿ = nomoiהחוקי = #תורת משה.
*
*
*
לעיל הבאתי את דברי רגב )בעמ'  (220החולק על פירושו של אורב.
על סמ .תרגומו השגוי של שליט .בהמש .ש) #עמ'  (221–220כותב
רגב:
ע #זאת אורב .מצא סימוכי לעמדתו מחו> לדברי יוס 2ב
מתתיהו ,ולכ עדיי אי לפסול על הס 2את מסקנתו הסופית
באשר לצדוקי .#אי ספק שהחכמי #נמנעו במש .דורות
מלהעלות הלכות על הכתב ובחרו לשמר בעלֿפה .אשר
לצדוקי #אורב .הסתמ .על הסכוליו למגילת תענית )כתב יד
אוקספורד (. . .שייחס ל'בייתוסי ' 'ספר גזרות'.
להל ציטט רגב באופ חלקי את כתב יד אוקספורד .במקו #זה אביא
במלואו את הנוסח האקלקטי שהוציא לאור ליכטנשטיי  32,כדלקמ :

 30ראו קדמוניות היהודי #יג.408 ,
 31מלחמת היהודי #א.110 ,
 32ראו H. Lichtenstein, 'Die Festenrolle, eine Untersuchung zur jüdisch-
hellenistischen Geschichte,' Hebrew Union College Annual 8–9 (1932–1933),
p. 331.

בארבעה בתמוז עדא ספר גזרתא .מפני שהיה כתוב ומונח
לצדוקי #ספר גזרות אלו שנסקלי ואלו שנשרפי אלו שנהרגי
ואלו שנחנקי  .וכשהיו יושבי ואד #שואל ומראי לו בספר,
אומר לה :#מני שזה חיב סקילה וזה חיב שרפה וזה חיב הריגה
וזה חיב חניקה? לא היו יודעי להביא ראיה מ התורה .אמרו
לה #חכמי :#הלא כתוב 'על פי התורה אשר יורו '.וגו' )דברי#
יז:יא( – מלמד שאי כותבי הלכות בספר .דבר אחר :ספר
גזרתא ,שהיו ביתוסי אומרי' #עי תחת עי ' )שמות כא:כד;
ויקרא כה:כ( – הפיל אד #ש חברו יפיל את ִDנו סמא עי חברו
יסמא את עינו ,יהו שוי #כאחד' .ופרשו השמלה לפני זקני העיר'
)דברי #כב:יז( – דברי #ככתב ' .וירקה בפניו' )דברי #כה:ט( –
שתהא רוקקת בפניו .אמרו לה #חכמי :#והלא כתוב 'התורה
והמצוה אשר כתבתי להורות) '#שמות כד:יב( – התורה אשר
כתבתי והמצוה להורות .#וכתיב 'ועתה כתבו לכ #את השירה
הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיה) '#דברי #לא:יט(.
'ולמדה את בני ישראל' – זה מקרא; 'שימה בפיה – '#אלו
הלכות .יו #שבטלוהו עשאוהו יו #טוב.
*
*
*
רגב לא נדרש כלל למקור תלמודי אחר המקביל למסורת שאצל
יוספוס לגבי המהפ .שחל ביחסי #שבי הפרושי #ויוחנ הורקנוס.
כיוו שהמקור הזה מסיח לפי תומו בעניי כתיבת התורה שבעל פה,
הריהו מאשש ה את פירושנו לדבריו של יוספוס ה את המסורת
שבמגילת תענית .וכ .אנו קורי בברייתא שבבבלי קידושי )סו ע"א(:
דתניא מעשה בינאי המל .שהל .לכוחלית שבמדבר וכיבש ש#
ששי #כרכי #ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל חכמי
ישראל ,אמר לה :#אבותינו היו אוכלי #מלוחי #בזמ שהיו
עסוקי #בבני בית המקדש א 2אנו נאכל מלוחי #זכר לאבותינו,
והעלו מלוחי #על שולחנות של זהב ואכלו .והיה ש #אחד איש
ל> לב רע ובליעל ואלעזר ב פועירה שמו 33.ויאמר אלעזר ב
 33התאור השלילי של אלעזר דומה לזה שאצל יוספוס ,וג #ש #הוא הגור #לקרע
בי יוחנ הורקנוס לפרושי.#

פועירה לינאי המל :.ינאי המל ,.לב #של פרושי #עלי !.ומה
אעשה? הק #לה #בצי> שבי עיני ..הקי #לה #בצי> שבי עיניו.
היה ש #זק אחד ויהודה ב גדידיה שמו .ויאמר יהודה ב
גדידיה לינאי המל :.ינאי המל ,.רב ל .כתר מלכות הנח כתר
כהונה לזרעו של אהר  ,שהיו אומרי #אמו נשבית במודיעי,#
ויבוקש הדבר ולא נמצא .ויבדלו חכמי ישראל בזע .#ויאמר
אלעזר ב פועירה לינאי המל :.ינאי המל ,.הדיוט שבישראל כ.
הוא דינו ואתה מל .וכה גדול כ .הוא דינ !?.ומה אעשה? א#
אתה שומע לעצתי – רומס .#ותורה מה תהא עליה? הרי כרוכה
ומונחת 34בקר זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד .אמר רב
נחמ בר יצחק :תינח תורה שבכתב ,תורה שבעל פה מאי? מיד
ותוצ> הרעה על ידי אלעזר ב פועירה ויהרגו כל חכמי ישראל
והיה העול #משתומ #עד שבא שמעו ב שטח והחזיר את
התורה ליושנה.
כפי שראינו ,מרכיבי המסורת בברייתא דיל ואצל יוספוס וא2
הֿ dramatis personaeפחות או יותר זהי ,#למעט העובדה שלפי
הברייתא הנתק בי המל .לפרושי #חל בימי ינאי ,ואילו לפי יוספוס
בימי יוחנ הורקנוס .ברייתא אחרת יש בה כדי ליישב את הסתירה
35
ולאשש את המסורת שאצל יוספוס:

 34ראו דברי אורב .בספרו )הערה  25לעיל( ,עמ' ' :77בעיית "תורה כתובה"
לצדה של תורת משה היתה לנושא המחלוקת העקרוני שבי הפרושי #לצדוקי.#
בברייתא הידועה בקידושי )סו ע"א( יעצו הצדוקי #לינאי המל .לדכא את
הפרושי" :#א #אתה שומע לעצתי רומס."#על שאלת המל" .תורה מה תהא
עליה?" — אמרו לו "הרי כרוכה ומונחת בקר זוית" .בשעתו שיערתי שהגירסה
צריכה להיות" :כתובה ומונחת" ,ואמנ #מצאתי שזאת היא הגירסה ב"אגדות
התלמוד" )קושטא  (1511ובכתבֿיד של "אגדות התלמוד" ובכתבֿיד ודפוסי#
ספרדיי . . . #הצדוקי #טענו שאי צור .בחכמי #נושאי המסורת החיה שבעלֿפה
אלא יש "ספר כתוב ומונח" '.
 35בבלי ברכות כט ע"א.

תנ 'ואל תאמי בעצמ .עד יו #מות) '.מסכת אבות ב ,ד( ,שהרי
יוחנ כ"ג ִDמש בכהונה גדולה שמֹני #שנה ולבסו 2נעשה
צדוקי .אמר אביי :הוא ינאי הוא יוחנ  .רבא אמר :ינאי לחוד
ויוחנ לחוד ,ינאי רשע מעיקרו ויוחנ צדיק מעיקרו.
לעומת זאת הסיפא של הברייתא בקידושי אינו הול #את יוחנ
הורקנוס אלא את ינאי ,שכ נאמר ש' :#ויהרגו כל חכמי ישראל והיה
העול #משתומ #עד שבא שמעו ב שטח והחזיר את התורה
ליושנה' .בידינו מקור תלמודי נוס 2למסורת הזאת בסיפור על העימות
בי יהושע ב פרחיה לישו בבבלי סנהדרי  36.הסיפור נפתח במילי#
אלו' :כדקטלינהו ינאי מלכא לרבנ אזל יהושע ב פרחיה
לאלכסנדריא של מצרי .#כי הוה שלמא שלח ליה שמעו ב שטח'
וכו' .סיוע מסוי #למסורת הזאת מצוי אצל יוספוס ,האומר 37כי באחד
החגי #התקומ #ע #היהודי #נגד ינאי והלה הרג למעלה מששת
אלפי #איש מ המתקוממי .#במקבילה 38מסר יוספוס יותר פרטי:#

ינאי עמד ליד המזבח כדי
וכאשר
הסוכות
המל.
של ,ינאי
ההתקוממות אירעה בחגמטבע
להקריב קרב  ,הוא נרג #באתרוגי .#נוס 2על כ .ה #חירפו וגידפו
אותו באומר #שאינו ראוי לכהונה ולהקריב קרבנות 'כיוו שנולד
משבויי] #בתרגו #הלטיני' :משבויה'[ .על כ .נתמלא ינאי ֵחמה והרג
מה #כששת אלפי #איש'.
כללו של דבר ,יוספוס ,התלמוד הבבלי והסכוליו של מגילת תענית
תומכי #זה בזה והמסקנה העולה מדבריה #היא שהפרושי,#
ובעקבותיה #החכמי ,#אימצו את הגישה שרווחה בעול #העתיק,
 36קז ע"ב' .כל העני ' — אומר רבינובי> בדקדוקי סופרי #על אתר — 'נשמט
מ הצענזור בדפוס בסיליאה ובדפוסי #החדשי #על כ העתקתי כולו'.
 37מלחמת היהודי #א.88 ,
 38קדמוניות היהודי #יג.373–372 ,

שהתייחסה בשלילה לעצ #הכתיבה .לסיו #נזכיר שתי אמירות
המיוחסות לאמורא הגדול ר' יוחנ  .באחת נאמר' 39:א"ר יוחנ  :לא
כרת הקב"ה ברית ע #ישראל אלא בשביל דברי #שבעל פה ,שנאמר
"כי על פי הדברי #האלה כרתי את .ברית ואת ישראל" ')שמות
לד:כז(; ובאחרת' 40:ואמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא א"ר
41
יוחנ  :כותבי הלכות כשור 2התורה ,והלמד מה אינו נוטל שכר'.
דוד רוקח ,ירושלי#

 39בבלי גטי ס ע"ב.
 40ש #תמורה יד ע"ב.
 41בציטוטי #ביוונית נקרי #כמה וכמה שיבושי #בספרו של רגב .חמש פעמי#
הוחלפה האות היוונית ' ִחי' ,χ ,או  ,Χהדומה בצורתה לאות הלטינית  ,Xבאות
היוונית 'קסי' ,ξ ,או  ,Ξשצלילה דומה לצליל של האות הלטינית  .Xבעמ' 81
הערה  66נכתב  a)pei/contoבמקו ;a)pei/xonto #בעמ' ' :252הכהונה הגדולה' –
 a)rcierwsu/nhnבמקו ;a)rxierwsu/nhn #וֿ a!rceinבמקו ;a!rxein #בעמ' :253
 e!cousinבמקו ;e!xousin #בעמ'  324הערה ' :49ממשפחת כוהני #גדולי– '#
 a)rcieratikou= ge/noujבמקו ;a)rxieratikou= #בעמ'  221הערה '' :23בתורת
משה' –  e)n toi=j Mwse/wj no/moiבמקו ;no/moij #בעמ' ' :279לשחרר ולאסור'
–  lu/ei te kai\ desmei=nוצ"ל  ;lu/einבעמ'  280הצדוקי #ה oi( dunatoi=j #במקו#
 ;oi( dunatoi/וכ .ג #בעמ'  287הערה  oi( dunatoi=j :49במקו;oi( dunatoi/ #
ובעמ'  o#lun 312במקו ;o#lhn #בעמ'  324הערה  :49בקדמוניות כ 181 ,מוזכרי#
 ,dou=loiואילו ש #כ .oi)ke/toi 206 ,צ"ל  .oi)ke/taiאצל יוספוס ש #כתוב
באקוזטיבוס רבי.oi)ke/taj :#

