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'ועל אותה שעה נחתם גזר הדין':

על היפוכים מעמדיים וחורבן הבית

חיים וייס

'... כי צרות יחיד גורמות לצרות הכלל וקטנות לגדולות'1

מאמר זה הורתו בכנס הפרישה למורתי פרופ' גלית חזן־רוקם, שנערך באוניברסיטה 

העברית בשנת תשע"ג )2013(. לפיכך, מטבע הדברים, אני מבקש לקיים בו דיאלוג 

הנגר(,  )שוליית  דנגרי'  'שוליא  סיפור  ומפורסם,  מוכר  מדרשי  לסיפור  ניתוחה  עם 
המופיע באופן זהה כמעט לחלוטין במדרש איכה רבה הארץ־ישראלי ובתלמוד הבבלי 

הארוכה  השרשרת  את  החותמת  האחרונה  כחוליה  מופיע  הוא  שבה  גיטין,2  במסכת 
והמורכבת של אגדות החורבן:3

פלוטרכוס, מוראליה, 824, על פי תרגומו של הלוי, וראו א"א הלוי, 'ההיסטוריה שבאגדת קמצא   1

ובר קמצא', מאזניים יד, א )תשכ"ב(, עמ' 36. אני מבקש להודות לגלית חזן־רוקם, למירה בלברג 

ולקוראיו האלמונים של המאמר על הערותיהם הטובות, שתרמו למאמר תרומה של ממש.

חז"ל  ביצירת  ונשיות  זוגיות  מיניות,  על  המשולש:  'החוט  חזן־רוקם,  ג'  ראו  הסיפור  לניתוח   2

 .264–255 )1995(, עמ'   7 בעקבות "ישראל של הבשר" מאת דניאל בויארין', תיאוריה וביקורת 

ורונית שושני, נוסח המדרש באיכה רבה הוא משני  כפי שמציינים גלית חזן־רוקם, פנחס מנדל 

 ומקורו בבבלי. ראו חזן־רוקם, שם, עמ' 259; ר' שושני, 'סיפור שוליית הנגר בבבלי גיטין נח ע"א', 

ביקורתית  ומהדורה  מבוא  רבתי:  איכה  'מדרש  מנדל,  פנחס   ;98–87 עמ'  )תשס"ו(,  כא  סידרא 

ב,   ,94 עמ'  א,  תשנ"ז,  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  השלישית',   לפרשה 

עמ' 24 )הערה לשורה 50ב(.

וחוקרים  ומוחלטת,  ברורה  תשובה  אין  גיטין  שבמסכת  החורבן  אגדות  מסתיימות  היכן  לשאלה   3

נחלקו בה. ענת ישראלי־טרן וג'פרי רובינשטיין מסיימים אותן בנקודה מוקדמת יותר, בראש דף 

נז ע"א, בנקודה שבה העורך חוזר לסיפור קמצא ובר קמצא שבו פתח: 'בא וראה כמה גדולה כחה 

של בושה, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו'. הבחירה 

המופיעות  שלמות  ספרותיות  מערכות  ומייתרת  תמוהה  מעט  היא  כאן  החורבן  אגדות  את  לסיים 

ברצף עד דף נח ע"א. ראו ע' ישראלי־טרן, אגדות החורבן: מסורת החורבן בספרות התלמודית, 

 J. L. Rubenstein, Rabbinic Stories (Classics of Western Spirituality),  ;1997 אביב  תל 
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אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב )מיכה ב( 'ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו'

מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה

פעם אחת הוצרך )רבו( ללות

אמר לו שגר אשתך אצלי ואלונה

שיגר אשתו אצלו

שהה עמה שלשה ימים

קדם ובא אצלו

אמר לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא

אמר לו אני פטרתיה לאלתר ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך

אמר לו מה אעשה

אמר לו אם אתה שומע לעצתי גרשה

אמר לו כתובתה מרובה

אמר לו אני אלווך ותן לה כתובתה

עמד זה וגרשה הלך הוא ונשאה

כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו אמר לו בא ועשה עמי בחובך

והיו דמעות  עליהן  ומשקה  עומד  היה  והוא  ושותין  ואוכלים  יושבים  הם  והיו 

נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ועל אותה שעה נחתם גזר דין

ואמרי לה על שתי פתילות בנר אחד
)בבלי, גיטין נח ע"א(.4

סיפור זה, שכאמור חותם את שרשרת אגדות החורבן במסכת גיטין, מבקש כמו הסיפור 

להעמיד  ובר קמצא,  סיפור קמצא  סיפורים,  אותה שרשרת  את  הפותח  יותר,  המוכר 

טענה תיאולוגית מוסרית שתכליתה צידוק הדין: קהילה שבה מתרחש אירוע כה נורא 

אינה ראויה למקדש, ולפיכך צדק האל בהחלטתו להחריב את ביתו ולהביא על עמו 

את אסון הגלות, ההפסד וההשפלה. זהו סיפור היוצר אנלוגיה, המוכרת מספרות חז"ל, 

ספר  בדיוק  אינו  )שחיבורו  קלמנזון  בני  מנדל,  פנחס  לעומתם   .New-York 2002, pp. 38-48
מחקר כי אם יותר קריאה בעלת אופי מסאי־אידיאולוגי( ויונה פרנקל מזהים את נקודת הסיום של 

שרשרת אגדות החורבן בסיפור שבו אני עוסק, סיפור שוליית הנגר. ראו פ' מנדל, 'אגדות החורבן: 

בית  בימי  והתפוצות  ישראל  ארץ  ותפוצה:  מרכז  )עורך(,  גפני  י'  בתוך  לבבל',  ישראל  ארץ  בין 

שני, המשנה והתלמוד, ירושלים תשס"ד, עמ' 141–158; ב' קלמנזון, על מה חרבה הארץ: עיונים 

 באגדות החורבן, עתניאל תשס"ט; י' פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, גבעתיים 1991, א, עמ' 242, 

הערה 33.

הנוסח המובא כאן הוא נוסח הדפוס. במקרים שבהם יידרש הדבר במהלך הניתוח אציין את חילופי   4

הנוסח בין כתבי היד השונים.
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בניתוחה  חורבנו של המקדש.5  ובין  והמרחב הפרטי  וקריסתם של הבית  חורבנם  בין 

שני  בין  הנוצרת  והאלימה  הקשה  המגדרית  היחסים  מערכת  את  חזן־רוקם  מדגישה 

הגברים בסיפור ובין האישה, שאותה היא מתארת כמי 'שאינה אומרת מילה, עולמה 

הפנימי חסום בפנינו לגמרי והמנהג שנוהגים בה הגברים הוא כבחפץ הנשלח מגבר 

אחד לשני'.6 לעומת זאת על מערכת היחסים ההיררכית בין הרב לשוליה היא מתעכבת 

בקצרה ומסתפקת בתהייה: 'האם מעמדו של החמדן כשוליה מוסיף למעשה אף ניסיון 

של היפוך הסדר החברתי? המידע בעניין זה אינו חד משמעי'.

את המשכו של המאמר אני מבקש להקדיש לתהייה זו ולנסות להציע קריאה של 

הסיפור המעמידה במרכזה דרמה מעמדית, החושפת הן את החרדה של האליטה מפני 

היפוכים מעמדיים, הן את המשאלה של תלמידים או שוליות לייצר מהפכים מעין אלו 

ולתפוס את מקומם של רבותיהם תוך השפלתם המגדרית, המעמדית והכלכלית. סיפור 

שבמסכת  החורבן  אגדות  שרשרת  את  הפותח  והמפורסם,  המוכר  קמצא  ובר  קמצא 

גיטין, טוען טענה מוסרית־אוניברסלית ולפיה שנאת חינם בין שני בני אדם הובילה 

לחורבן הבית. בניגוד אליו, הסיפור שלפנינו טוען שלא חטא אוניברסלי מוסרי הוביל 

וכי ניסיון ליצור היפוכים קרנבליים־אלימים בין  לכך כי אם חריגה ממעמד חברתי, 

רב לתלמיד, בין אומן לשוליה, הוא המוביל לחורבנו של בית המקדש.7 למעשה טוען 

הסיפור כי חשיבותו של המעמד אינה רק חברתית כי אם תיאולוגית, ולפיכך פגימה בו 

היא למעשה פגיעה בנוכחותו של האל בעולם הבאה לידי ביטוי בחורבנו של המקדש.

הסיפור מתאר מקרה קשה, אלים ותוקפני, שבו תלמיד או שוליה חסר עכבות חותר 

תחת סמכותו של רבו. במסווה של תמיכה וסיוע כלכלי, יוצר השוליה רצף של אירועים 

המובילים להיפוך מושלם בינו ובין רבו: התלמיד הופך לרב, הרב הופך למשרת ואשת 

הרב, הדמות המושתקת בסיפור, הופכת מאשת הרב לאשת התלמיד, ומהווה למעשה 

גמול ארוטי המסמל את הבסתו והשפלתו של הרב על ידי התלמיד.

הסיפור מופיע כחלק מקבוצה מובחנת של שרשרת סיפורים העוסקים בשאלות של 

ההמונית  והנפילה  המרידות  מכישלון  כתוצאה  שבאו  בזוגיות  ופגימה  פסולה  מיניות 

 D. Stein, Textual לא אוכל לדון באנלוגיה זו כאן, ואולם דינה שטיין עמדה עליה בהרחבה וראו  5

 Mirrors: Reflexivity, Midrash, and the Rabbinic Self (Divinations), Philadelphia 2012,
 p. 122; eadem, ‘Collapsing Structures: Discourse and the Destruction of the Temple in

 the Babylonian Talmud’, JQR 98,1 (2008), pp. 1-28
חזן־רוקם, החוט המשולש )לעיל הערה 2(, עמ' 260.  6

כדאי לציין שגם בסיפור קמצא ובר קמצא עולה עניין הסדר החברתי והפרתו. במרכזו של הסיפור   7

הוא  הבית  בעל  של  חטאו  לסעוד.  שבא  מזומנים  קהל  מול  פומבית  פנים  הלבנת  של  חטא  עומד 

בהפרתו קודים חברתיים והתנהגותיים מקובלים והסיפור עוסק יותר בדקורום חברתי שהופר ולא 

בחתירה תחת מעמד חברתי או כלכלי, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסיפור 'שוליא דנגרי'.
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שרשרת  בתוך  המופיעה  סיפורית  תת־יחידה  זוהי  בעקבותיהם.8  שהתרחשה  בשבי 

סיפורי החורבן הגדולה של מסכת גיטין והיא מורכבת מארבעה סיפורים, והסיפור שבו 

ואת סיפורי החורבן כולם. שני הסיפורים הראשונים בתת־ אנו עוסקים חותם אותה 

החטיבה עוסקים בישמעאל בן אלישע ומשפחתו. בסיפור הראשון מתואר ישמעאל בן 

אלישע כ'תינוק בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי וקצוותיו סדורות לו תלתלים', 

של  הלמדנית  מרמתו  המתרשם  חנניה,  בן  יהושע  ר'  עם  למדני  דיאלוג  מנהל  והוא 

הרי  בסיפור,  במפורש  מצוין  אינו  המיני  שהעניין  אף  על  משביו.  אותו  ופודה  הילד 

שמההקשר שבו הוא מופיע, דיון על השימוש המיני שעשו הרומאים בילדים יהודים 

יפים, עולה בבירור כי זה לב העניין.9 ר' יהושע בן חנניה הולך לפדות את הילד היפה 

הסיפור  לו.10  המצפה  המינית  מהפגיעה  אותו  להציל  מנת  על  וזאת  האסורים  מבית 

אגדות החורבן של מסכת גיטין מתיכות את המרד הגדול ואת מרד בר־כוסבה, שהתרחש כשישים   8

וחמש שנים מאוחר יותר, לכלל מרד אחד, וכך תיאורי יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים ערב 

חורבן הבית מופיעים לצד תיאורי סופה של ביתר, מעוזו האחרון של בר־כוסבה. הכמות הגדולה 

של הנופלים בשבי והאלימות והתנאים הקשים שנכפו עליהם כבני חורין שעולמם נתהפך עליהם 

זה וחיבורים  מתוארים בצבעים עזים הן במקורות חז"ל )כולל אגדות החורבן שבהן עוסק מאמר 

נוספים המוקדשים לכך, ובהם מדרש איכה רבה(, הן במקורות חיצוניים לחז"ל כיוסף בן מתתיהו 

והספרות הרומית. יוסף בן מתתיהו מתאר כי מיליון ומאה אלף איש נהרגו במלחמה ועוד תשעים 

ושבעה אלף נותרו בחיים לאחר כיבוש ירושלים ונמסרו לעבדות, ראו מלחמת היהודים ספר שישי 

558–559. גם ממרד בר־כוסבה יש בידינו עדויות  420–427, מהדורת אולמן, עמ'  )ט, ג( שורות 

נהרסה  אז  כי   ...' לא:  לירמיה  בפירושו  המופיעה  היירונימוס,  של  זו  כגון  לעבדות,  מכירה  על 

העיר ירושלים והמון עם לאין ספור מכל הגילים ובני שני המינים נמכר )לעבדים( ביריד האלה, 

 ולכן שנוא השוק המפורסם הזה על היהודים עד היום' )היירונימוס על ירמיה ו 31, התרגום על פי 

ייבין, מלחמת בר־כוכבא2, ירושלים תש"ו, עמ' קפה(. לדיון נרחב בהיקפי המכירה לעבדות  ש' 

בנצרות  בישראל,  רוקח, העבדות בעת העתיקה  ד'  ראו  ובשלהיהָ,  היהודי בעת העתיקה  בעולם 

 C. Hezser, Jewish Slavery in  ;2012 ושוני, רעננה  דמיון  קווי  רומי:  היווני  ובעולם  הקדומה 

Antiquity, New York 2005, והביבליוגרפיה הנרחבת בשני החיבורים.
'מעיקרא, חשיבי דרומאי הוו נקטי בליונא דגושפנקא ומשמשי ערסייהו, מכאן ואילך מייתו בני   9

ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשי' )= מתחילה היו חשובי רומי אוחזים את הדמויות הנאות על 

טבעות החותם שלהם ומשמשים את מיטתם. מכאן ואילך הביאו את בני ישראל ואסרו אותם למיטה 

כאשר שימשו; בבלי, גיטין נח ע"א(.

זיקה בין ארוטיות ללימוד  יש לומר, ומבלי להיכנס לניתוח מעמיק של הסיפור, שעולה כאן גם   10

תורה. ר' יהושע בן חנניה אינו פודה את הילד עד שהוא מוודא שיש בכוחו להמיר את היופי לכוח 

למדני ואינטלקטואלי. אלמלא היה מציע הילד דרשה לא היה ר' יהושע פודה אותו. עניין זה הופך 

למעניין אף יותר על רקע דיון תלמודי אחר בין ר' יהושע בן חנניה לבתו של הקיסר, וממנו עולה 

בבירור כי ר' יהושע היה אדם בעל מראה חיצוני כעור: 'אמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן 

חנניה: אי, חכמה מפוארה בכלי מכוער ...' )= אמרה בתו של ]ה[קיסר לר' יהושע בן חנניה: אין 

חוכמה מפוארת בכלי מכוער; בבלי, תענית ז ע"א(.
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לגורל  דומה  היה  שגורלם  אלישע,  בן  ישמעאל  ר'  אותו  של  ובתו  בנו  על  הוא  הבא 

אביהם: גם הם יפים באופן יוצא דופן וגם הם נפלו בשבי הרומאים. אלא שכאן אין הם 

משמשים כמעין אובייקט למבטם החמדני של בני זוג רומאים כי אם מזווגים זה לזה 

על ידי שוביהם הרומאים לצורכי סחר עתידי בוולדות היפים שעתידים לצאת מהם: 

מהשבי  הגאולה  שבו  האב  של  מסיפורו  בשונה   .'... בוולדות  ונחלק  לזה  זה  'נשיאם 

ומהמעשה המיני האסור באה דרך לימוד התורה, הרי שכאן המוצא היחיד מיחסי מין 

בין אח ואחות, הכרוכים במעבר על איסורי טאבו, הוא על ידי מוות מרטירי של האח 

והאחות.11 הסיפור השלישי מדגיש את מרכזיותו של ההיבט המיני במכירתן של נשים 

בשני  כמו  לעבדות.  שנמכרה  פניאל  בת  צפנת  של  המר  גורלה  את  ומתאר  לעבדות 

יופי ומעמד חברתי. צפנת היא גם אישה  זיקה בין  הסיפורים הקודמים גם כאן ישנה 

יפה ביותר המשמשת כאובייקט למבטן של הבריות: 'צפנת: שהכל צופין ביופיה', וגם 

בעלת ייחוס חברתי ותיאולוגי, 'בת פניאל: בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים'. 

אותה צפנת מתוארת כמי 'שנתעלל בה שבאי כל הלילה'. המונח 'נתעלל', המופיע גם 

בסיפור שוליית הנגר, מתאר מעשה של פגיעה מינית ואונס. לאחר שנאנסה כל הלילה 

מוצאת צפנת למכירה בשוק. סופו הנורא של הסיפור הוא שאיש אחד המתואר כמכוער 

הוא  וכריקא מבקש לקנותה. השבאי מפשיט מעל צפנת שש משבע השכבות שבהן 

עטף אותה, ואת השכבה האחרונה היא קורעת מעליה ובהיותה ערומה היא מתפלשת 
בעפר וקוראת כלפי האל: 'אם עלינו לא חסת על קדושת שמך למה לא תחוס?'.12

המרחב  את  מציירים  הנגר  שוליית  סיפור  את  המקדימים  הסיפורים  שלושת 

לדיון מקיף במקבילה של סיפור זה מאיכה רבה על אודות שני בני צדוק הכהן שנפלו בשבי, ראו   11

באיכה  הכהן"  צדוק  בני  בשני  ב"מעשה  הפסיכולוגי  והמסר  האידיאולוגי  'המסר  חזן־רוקם,  ג' 

)תשמ"ג(,  ג  עברית  בספרות  ירושלים  מחקרי  האגדה',  במדרש  הסיפור  לפרשנות  קווים  רבה: 

 D. Stern, )בסופו של המאמר מופיעה התייחסות קצרה לסיפור במסכת תענית(;   139–122 עמ' 

 ‘The Captive Woman: Hellenization, Greco-Roman Erotic Narrative, and Rabbinic
 Literature’, Poetics Today 19,1 (1988), pp. 91-127; J. Levinson, ‘The Tragedy of
Romance: A Case of Literary Exile’, HTR 89,3 (1996), pp. 227-244. יש הבדל מעניין בין 
האופן שבו מתואר מות האח והאחות בתלמוד הבבלי לעומת זה המתואר באיכה רבה. בניגוד לבבלי 

המדגיש את הקשר בין היותם אח ואחות ובין הבחירה במוות, 'הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה וגעו 

בבכיה עד שיצאה נשמתן', מדגיש הטקסט באיכה רבה גם את הפוטנציאל המיני הקיים ביניהם, 

שאותו הם מממשים בחלקו טרם מותם: 'גלי גרמיה וחכים דין לדין, והוו מגפפין דין לדין ומנשקין 

דין לדין עד דנפקא נשמתהון' )= וגילה את עצמו וידעו זה את זה והיו מגפפין זה את זה ומנשקין זה 

את זה עד שיצאה נשמתם; איכה רבה א, מו(. לדיון בצדדיו הארוטיים של המפגש בין האח לאחות 

באיכה רבה, ראו חזן־רוקם, שם, עמ' 133–134.

 R. Neis, The Sense of Sight in Rabbinic Culture זה  בסיפור  המבט  של  אלימותו  על  עוד   12

(Greek Culture in the Roman World), Cambridge 2013, p. 157, n. 190



חיים וייס

]8[

6[

האידאולוגי המשמש לו כמצע: בשלושתם יש זיקה בין יופי, מיניות ומעמד חברתי. 

בבסיסן עומדת הטענה כי חייבת להישמר זיקה נכונה וראויה בין שלושת המרכיבים, 

כלומר היופי והמיניות חייבים להתממש רק בתוך ההקשר החברתי הראוי להם )בית 

המדרש או זוגיות ראויה(. הפרה של הזיקה הראויה ביניהם תוביל או לתיקון והרמוניה, 

הסיפורים  בשני  כמו  ואסון,  למוות  או  היפה,  והתינוק  ישמעאל  ר'  על  בסיפור  כמו 

הבאים אחריו. לאור זאת אין פלא שגם סיפור 'שוליית הנגר' שבו אנו עוסקים מדגיש 

בית  כי  הטענה  עומדת  בבסיסו  ולמעשה  ומעמד,  מיניות  בין  הנכון  היחס  שאלת  את 

המקדש יכול להתקיים רק במרחב שבו ישנה זיקה ראויה ונכונה בין השניים.13 לעומת 

זאת עולם שבו מתקיימת א־סימטרייה בין השניים, והשוליה ממיר את האדון והופך 
לבעליה של האישה, הוא עולם שבו לא יכול להתקיים מקדש.14

רע  ופועלי  און  חושבי  'הוי  מיכה  מספר  פסוק  של  בציטוט  פותח  עצמו  הסיפור 

ונשאו  וגזלו בתים  וחמדו שדות  ידם.  יש לאל  כי  יעשוה  על משכבותם באור הבוקר 

ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו' )מיכה ב 1–2(.15 אלו הם פסוקים שבהופעותיהם 

בספרות חז"ל מסמנים מרחבים של חציית איסורים מיניים ולעיתים אף איסורי טאבו 

של ממש.16 כמובן אין זה מפתיע שתיאור מקראי של גזלת בתים ושדות מגברים על 

ידי גברים הופך בספרות חז"ל לאנלוגי לפגיעה בנשים. הדימויים המרחביים של נשים 

בעיקר כמי שתחומות במסגרתו של הבית או כקרקע בעולה הם מהנפוצים והמוכרים 

בספרות חז"ל.17 בחירתו של המספר דווקא בפסוק זה כפתיחה לסיפור מעמידה את גזל 

שאלת היופי לא עולה בסיפור שוליית הנגר, ולא מצוין בו אם האישה שהועברה מהרב אל השוליה   13

הייתה יפה.

אנו  שבו  לסיפור  הקודמים  הסיפורים  שלושת  בין  משמעות  רב  אחד  הבדל  לציין  ראוי  זאת  עם   14

עוסקים. שלושת סיפורים אלה מתארים מצב של 'אחר חורבן', כלומר האסון האישי והלאומי הוא 

תוצאתו של החורבן, ואילו בסיפור שוליית הנגר מתואר האסון האישי כמי שהוביל לחורבן כלומר 

כמחוללו של אסון החורבן.

הפסוקית המודגשת היא זו המצוטטת בסיפור עצמו.  15

על  יתאוה  לא  יכול  ב(  ב  )מיכה  וגזלו  וחמדו[ שדות  שנ'  ]לגזול  סופו  אדם  חמד   ...' ראו למשל:   16

 בתו ליטלה תל' לו' אשת רעך מה אשת רעך שהיא אסורה לך אף כל דבר שאסור לך' )מכילתא 

דרשב"י, כ, יד(; וראו גם פסיקתא דרב כהנא, יג.

יהודה:  רבי  הבית עצמו, כמאמר  אף  היא  ברובד הלשוני  הבית.  של  המובהק  ייצוגו  היא  האישה   17

'ביתו, זו אשתו' )משנה, יומא א, א(. גם בארמית המילה שמתארת 'אישה' היא 'דביתהו', שבתרגום 

מרחביים,  לדימויים  נשיים  דימויים  בין  הקשר  את  שחקרה  בייקר,  ביתו'.  'של  משמעה  לעברית 

מעמיקה את הטענה עד כדי יצירת זהות מוחלטת בין הבית לאישה: 'בכמה וכמה מסיפורי חז"ל, 

בית אינו רק המקום שבו אישה או רעיה נמצאת; בית הוא גם, בחלקו, מי ומה שהיא' )ההדגשה 

נראים  כיצד  בוחנת  בייקר  האישה,  ובין  הבית  בין  הזהות  את  המגבירה  זו,  טענה  לצד  במקור(. 

הפנים והחוץ ברמה האדריכלית: המרחב של הבית כנגד המרחב הציבורי. טענתה המעניינת היא 

שבניגוד לאינטואיציה היו אלה מרחבים מפולשים, ולפיכך גבולות התנועה והמעבר ביניהם היו 
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האישה, או מעברה של האישה מגבר זה לאחר, כציר מרכזי של הסיפור כולו וכאבן 

בוחן להבנת מערכת היחסים המתהפכת בין הרב ושולייתו.

מערכת  את  ובקצרה,  בדיוק  המגדירה,  פתיחה  שורת  מופיעה  הפסוק  לאחר  מייד 

היחסים בין שלושת גיבורי הסיפור: 'מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא 

דנגרי הוה'. אתחיל מחציו השני של המשפט, מהקביעה בשפה הארמית כי מדובר כאן 

במערכת יחסים שבין נגר ושולייתו ולא בין רב ותלמידו. יונה פרנקל, עזרא ציון מלמד 

וכן ריצ'רד קלמין ראו בהופעתו של ביטוי ארמי בתוך סיפור שכל כולו עברית עדות 

המדרש  מבית  והאלים  הקשה  הסיפור  את  להסיט  שתכליתה  מאוחרת  הוספה  זוהי  כי 

ולמקם אותו במרחב הרבה יותר נוח לחכמים – היחסים שבין נגר אומן לשולייתו.18 על 

אף שלטעמי אין דרך להכריע אם זו תחיבה מאוחרת או לא, בייחוד לאור העובדה שכל 

כתבי היד שבדקתי וכן הנוסח באיכה רבה מכילים את התוספת הארמית, הרי ששתי 

האפשרויות מייצרות שני וקטורים שונים של אשמה: או שחורבן הבית נובע מעולמם 

של חכמים עצמם או שיש כאן כתב האשמה שחכמים מפנים כלפי קהילה חיצונית להם, 

קהילת בעלי המלאכה שאותה הם מאשימים בחורבנו של בית המקדש. עם זאת, שני 

הווקטורים הללו נשענים על הנחת יסוד משותפת, והיא שהפרה של יחסים הייררכיים 

וכלכליים, ויהיו אלו בין רב לתלמידו או בין אומן לשולייתו, הם הרי אסון ותוצאתם 

ההכרחית היא חורבן.

 C.-M. Baker, Rebuilding the House of Israel: Architectures of נזילים ולא קשיחים. ראו

 G. Hasan-Rokem, Tales of גם  ראו   ;Gender in Jewish Antiquity, Stanford, CA 2002
 the Neighborhood: Jewish Narrative Dialogues in Late Antiquity, Berkeley and Los
Angeles 2003, pp. 18, 30, 67. גם פונרוברט, בעבודתה המקיפה על דם הנידה בספרות חז"ל, 
הנשית.  באנטומיה  לדון  בבואם  אדריכליים  בדימויים  חכמים  של  הרחב  שימושם  את  מדגישה 

היא מראה שכדי לתאר את מקורות הדם השונים הם בונים מבנים אדריכלים מורכבים, הכוללים 

 Ch. E. Fonrobert, Menstrual Purity: Rabbinic and בתים, חדרים, עליות ופרוזדורים, וראו

אשר   .Christian Reconstructions of Biblical Gender, Stanford, CA 2000, pp. 40-67
למערך הדימויים של אישה לקרקע, ראו י' נאכט, סמלי אישה: במקורותינו העתיקים, בספרותנו 

 החדשה ובספרות העמים – מחקרי תורה ואמונות, מנהגים ופולקלור, תל אביב תשי"ט, עמ' נד–סא. 

ראו גם א' קוסמן, מסכת גברים – רב והקצב ועוד סיפורים: על גבריות, אהבה ואותנטיות בסיפור 

האגדה ובסיפור החסידי ושתי הערות על יצירות קולנוע, ירושלים 2002, עמ' 165.

'נראה שהיא תוספת, ארמית, מאוחרת כדי להדגיש שאין כאן תלמיד ורב בבית המדרש אלא יש   18

כאן רב במשמעות אדון, בעל מלאכה' )פרנקל, דרכי האגדה ]לעיל הערה 3[, א, עמ' 241(. ע"צ 

מלמד, מדרשי הלכה של התנאים בתלמוד הבבלי, ירושלים תשמ"ח, עמ' 499. ראו גם הערתה של 

שושני, סיפור שוליית הנגר )לעיל הערה 2(, עמ' 88 הערה 9. לעומת פרנקל ומלמד, קלמין רואה 

בהוספה המאוחרת דיאלוג עם הנצרות, ובעיקר עם דמותו של ישוע שאותו הוא מזהה עם דמות 

 R. Kalmin, Migrating Tales: The Talmud’s Narratives and וראו  חסר העכבות,  השוליה 

their Historical Context, Berkeley 2014, p. 20
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של  כאדריכלו  המשמש  השוליה  או  התלמיד  של  דמותו  עומדת  העלילה  במרכז 

הסיפור כולו, מעין מספר כל יודע, השולט בנרטיבים השונים המרכיבים את העלילה 

ומוליך אותה ביד אומן אל סופה. אדמיאל קוסמן מתאר אותו כרשע ה'הופך מ"שוליה" 

שבשוליים ל"מרכז" – זה השוליה שבדרכי עורמה וזדון לב הולך וצובר כוח על חשבון 

ספרותית־ ממסורת  חלק  היא  השוליה  של  דמותו  למעשה,  נחלתו'.19  את  וגוזל  רבו 

התחבולן,  של  מגוונים  וספרותיים  תרבותיים  במרחבים  ונפוצה  מוכרת   עממית 

ה־trickster.20 מאפייניו של התחבולן מגוונים ומשתנים ונעים מדמות לא מזיקה של 

מהמסורת  ג'וחא  או  הרשל'ה  כגון  הבחנה,  ובחוסר  בתמימות  הפועל  לכאורה,  שוטה 

היהודית, עד לדמות של אדם מתוחכם וקר המתעלם משיקולים מוסריים ופועל ללא 

התגובה  לכך,  ממנו.21 בהתאם  כחזקים  הנתפסים  יריבים  להפיל  מנת  על  מעצורים 

ועד  שטות  במעשה  מהתבוננות  הנובע  מצחוק  משתנה  מעוררת  זו  שדמות  הרגשית 

של  דמותו  ותרבותיים.  חברתיים  סדרים  של  ומחושב  שיטתי  פירוק  לנוכח  לחרדה 

התחבולן המתוחכם והקר היא, ללא ספק, זו המתאימה לתיאור התנהגותו של השוליה, 

ולה כמה קווי אופי בולטים:

הדתיים  החברתיים,  הקודים  את  מפר  הוא  א־סוציאלית:  היא  התנהגותו  א. 

והתרבותיים המקובלים.

המניע המרכזי לפעולותיו הוא השגת רווח קונקרטי כלשהו: ממון, מזון, מין  ב. 

או כוח, והוא נשען על מעשי רמייה והונאה כדי להשיג את מטרתו.
הוא מביס יריבים חזקים ממנו על ידי חשיפת נקודת התורפה שלהם וניצולה.22 ג. 

ראו קוסמן, מסכת גברים )לעיל הערה 17(, עמ' 66; וכן פרנקל, שם, א, עמ' 242.  19

את  המדגישה  'תחבולן',  המילה  את  מעדיף  אני  כ'תעלולן'.   trickster המונח  את  המתרגמים  יש   20

היסוד האלים והמחבל בפעולותיו.

ראו סיכומו של הרולד שוב: '...הוא כופה את תפיסתו המעוותת את אופן פעולת העולם. הוא סוכן   21

של כאוס, הוא מפר את ההרמוניה. כאשר הוא מכונן הרמוניה הרי שהיא מאורגנת על פי גחמותיו 

 H. Scheub, וראו  יחד'.  גם  והגרוטסקה  הקומדיה  הוא  לעג.  עם  אימה  משלב  התחבולן  ורצונו. 

 Trickster and Hero: Two Characters in the Oral and Written Traditions of the World,
בויארין,  ד'  ראו למשל  חז"ל,  דמותו של התחבולן בספרות  על  לדיונים   .Madison 2012, p. 6
הפזורה',  של  ההתנגדות  ומיומנויות  נסתרים״  ״תסריטים  ופייסנים:  השם  מקדשי  'תעלולנים, 

145– 162; ח' וייס, 'ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה': קריאה  10 )1997(, עמ'  תיאוריה וביקורת 

מעשי  'דיוקן  שטיין,  ד'   ;107–106 עמ'   ,2011 יהודה  אור  הבבלי,  שבתלמוד  החלומות  במסכת 

חכמים בארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי: בין קדושים לתעלולנים', מחקרי ירושלים 

בפולקלור יהודי ל )תשע"ו(, עמ' 3–36.

להרחבה ולביבליוגרפיה נוספת סביב מאפיינים אלו, ראו וייס, שם.  22
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מציג  החלש  שבו  קרנבלי,  תפקידים  היפוך  למעשה  יוצרת  התחבולן  של  הופעתו 

לעיני כול את פגיעותו של החזק. הוא אינו מפרק את המבנה ההייררכי המקובל אלא 

מתמקד בחילוף התפקידים בתוך המבנה החברתי הקיים וחושף את נקודת התורפה של 

המערכת, את הנקודה שבה עקרון הסדר – הפטריארכלי – חותר תחת עצמו, כשהוא 

מנגנון  יוצר  התחבולן  ומיני.  כלכלי  מעמד  מתחרים:  מסדירים  עקרונות  עם  מתנגש 

הנאה מהיפוך  להפיק  או לשומע  לקורא  הוא מאפשר  גיסא,  דו־כיווני. מחד  תרבותי 

התפקידים, מהנקמה ומהפגיעה במי שנמצא מעליו בסולם ההיררכי. מאידך גיסא, הוא 

חושף את האימה הכרוכה בפירוקו של הסדר ההייררכי הקיים – ההשתחררות מכבלים 

דתיים, מוסריים ותרבותיים. אימה זו באה אל קיצה או עם נפילתו של התחבולן והשבת 

הסדר החברתי על כנו, או, כמו בסיפור שלפנינו, על ידי תגובה אלוהית חמורה, 'ועל 

פירוקו של  על  בית המקדש כעונש  חורבנו של  כלומר  הדין',  גזר  נתחם  אותה שעה 

הסדר החברתי הראוי.

אותה  ומנתב  בעלילה  מוחלטת  שליטה  ששולט  כמי  השוליה  של  התחבולני  כוחו 

של  החושק  מבטו  בתיאור  הסיפור,  בפתיחת  כבר  ביטוי  לידי  בא  לצרכיו  באכזריות 

 Hélène( השוליה באשת רבו: '... שנתן את עיניו באשת רבו'. כפי שטוענת הלן סיקסו

חזק  לעיתים  כוחן  לפיכך  ביותר',  והחזקות  העדינות  הידיים  הן  'העיניים   ,)Cixous
ונוכח יותר מן המגע הפיזי עצמו.23 רחל נייס, במחקרה על מעמדו של המבט בתרבותם 

של חז"ל, מדגישה את כוחו הארוטי והמפקח של המבט הגברי על נשים, החושף בה 

בעת את תשוקתם ואת הצורך למשטר ולהכפיף את אותה תשוקה כמו את היופי הנשי 
עצמו לסדר החוקי וההלכתי, שהוא בראש ובראשונה כמובן סדר גברי.24

את  לאשש  מבקש  שאינו  כזה  מהופך,  מבט  הוא  השוליה  של  מבטו  שלנו  במקרה 

הסדר הקיים כי אם לחתור תחתיו. זהו מבט מפר סדר וחוצה גבולות של איסורים מיניים 

ממש,  של  מאגית  פעולה  אם  כי  כאן  יש  אסור  ומבט  תשוקה  רק  לא  אך  ומעמדיים. 

המבקשת לכפות על המציאות את השינוי המעמדי שהשוליה מבקש לחולל. בחירתו 

של המספר דווקא בביטוי 'נתן עיניו', המוכר לנו ממקורות נוספים בספרות חז"ל כבעל 

כוח מאגי של ממש,25 מעידה שהשוליה מבקש להעביר את האישה באמצעים מאגיים 

מרשותו של הרב לרשותו שלו עצמו.

 H. Cixous, ‘Writing Blind: Conversation with the Donkey’, Stigmata: Escaping Texts,  23

London 1998, p. 141. ראו גם נייס, חוש הראייה )לעיל הערה 12(, עמ' 113.
נייס, שם, עמ' 113–117. עוד על כוחו המפקח של המבט בספרות חז"ל, ראו ש' סתיו וח' וייס, שובו   24

של האב הנעדר: קריאה מחודשת בשרשרת סיפורים מן התלמוד הבבלי, ירושלים תשע"ח.

וראו למשל, תוספתא, סוטה ה, י; יד, ג; אבות דרבי נתן נו"א, כה; בבלי, ברכות נח ע"א; ביצה טו   25

ע"ב; בבא מציעא נט ע"ב; בבא בתרא עה ע"א. לסיכום נרחב של המקורות שבהם מופיע הביטוי 
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הטרנספורמציה המעמדית שמבקש השוליה לחולל באה לידי ביטוי בשני מישורים 

לרב  מהשוליה  כספים  להעברת  התייחסויות  שתי  ומיני.  כלכלי  בזה:  זה  הכרוכים 

מופיעות בסיפור ומשמשות כזרז העיקרי להתקדמותה של העלילה. מייד עם פתיחת 

הסיפור, לאחר תיאורו של התלמיד או השוליה כמי 'שנתן את עינו באשת רבו', מופיעה 

)רבו(  הוצרך  אחת  'פעם  עצמה:  העלילה  מתוך  מוסברת  או  מנומקת  שאינה  קביעה 

דווקא  לווה  הוא  מדוע  ובעיקר  ללוות  נצרך  הוא  מדוע  מנמק  אינו  הטקסט  ללוות'.26 

מתלמידו. ברטוריקה חסכנית ומצומצמת מוליך המספר את הטקסט אל לב העלילה: 

ההיפוך המעמדי בין הרב לשוליה. תגובתו של השוליה, 'שגר אשתך אצלי ואלונה', 

או הממשי של השוליה, להון ארוטי.27 באגביות  הונו הכלכלי, המדומיין  ממירה את 

ובקלות הוא מעביר את האישה מידיו של הרב לידיו שלו ואגב כך חושף את עוצמתו 

לרב,  הכסף  את  מעביר  אינו  וגם  באישה  זוכה  גם  הוא  עקבות:  חסר  כתחבולן  הרבה 
הנשאר למעשה במצב של חסר כפול: ללא אישה וללא ממון.28

העברתה של האישה מגבר אחד למשנהו נעשית ללא כל תגובה או הבעת עמדה 

שלושה  השוליה  עם  ו'שוהה'  הרב  ידי  על  השוליה  של  לביתו  'משוגרת'  היא  מצידה. 

ימים. חידת שתיקתה של האישה בסיפור זה מועצמת על רקע שני הסיפורים הקודמים 

בשרשרת שבהם הקול הנשי נשמע בבירור. הן בסיפור בני ר' ישמעאל בן אלישע הן 

בסיפור צפנת בת פניאל הקול הנשי מייצר חלופה לאלימות הגברית המופנית כלפיהן. 

'נתן עינו', כולל הבחנות בין השימוש ב'עין רעה' ובין 'נתינת עין', ראו ס' תוראן, '"כל מקום שנתנו 

החכמים,  של  והקוטל  ההרסני  מבטם  על  המסורת  לתולדות  עוני":  או  מיתה  או  עיניהם  חכמים 

דימוייהן ולשונותיהן', סידרא כו )תשס"ח(, עמ' 137–205. בהקשר לסיפור שלנו, ראו גם שושני, 

סיפור שוליית הנגר )לעיל הערה 2(, עמ' 88.

ככלל אין הבדלים משמעותיים בין כתבי היד, למעט כתב היד המצוי ב־JTS הגורס: 'פעם אחת   26

נצרך לו רבו להלוואתו' ומדגיש את התלות הכלכלית של הרב בשולייתו.

השימוש בפועל שג"ר מדגיש את יחסי הכוח המגדריים העומדים בבסיס בקשתו של השוליה, וראו   27

למשל 'המשגר כוס של ברכה לאשה שלא מדעת בעלה, חייב מיתה' )משנה, כלה א, ה(, וכן בבלי, 

פסחים פז ע"א; בבא מציעא פז ע"א; פסחים פז ע"ב.

לא ברור אם הונו של השוליה הוא ממשי או מדומיין, משום שכדי להוציא את זממו לפועל לא היה   28

זקוק להון ממשי אלא רק להצהרה בדבר קיומו של הון שכזה. מן הסיפור עולה שהוא לא באמת 

מלווה כסף לרב אלא רק מציין שהוא מוכן להלוות לו כסף. מכיוון שהאישה לא חוזרת אל בעלה, 

הרי שהכסף שהייתה אמורה להעביר לא מגיע ליעדו. למעשה הרווח של השוליה הוא כפול: הוא 

גם לא מעביר את הכסף וגם מקבל את האישה. מה שלא ברור הוא אם קביעתו בסוף הסיפור, 'בא 

ועשה עמי בחובך', מתייחסת לשתי ההלוואות: הראשונה שלא ניתנה והשנייה שניתנה, או רק לזו 

שניתנה בסוף על מנת שהרב יוכל לגרש את אשתו. שושני טוענת שהעובדה שהשוליה יכול היה 

להלוות כסף לרבו מעידה שהוא כבר לא היה שוליה שלו אלא אדם שווה ערך ומעמד לרב. לטעמי, 

לטענתה )כאן כמו בכל המאמר( יש יסוד אפולוגטי שתכליתו ביטול או צמצום היסוד המערער של 

היפוך יחסי הכוח העומד בבסיס הסיפור, וראו שושני, סיפור שוליית הנגר )לעיל הערה 2(, עמ' 89.
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יחד  ושניהם  הבן,  של  לקולו  זהה  הבת  של  קולה  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  בני  בסיפור 

מייצרים חלופה לרצון שוביהם המובילה בסופו של דבר למותם: 'זה אומר: אני כהן בן 

כהנים גדולים אשא שפחה? וזאת אומרת: אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד? 

ובכו כל הלילה. כיון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה, ונפלו זה על זה וגעו בבכיה 

עד שיצאה נשמתן' )בבלי, גיטין נח ע"א(. בסיפור צפנת בת פניאל עוצמת קולה רבה 

אף יותר והיא פונה ישירות בתלונה אל האל עצמו: 'אמרה לפניו: רבונו של עולם, אם 

עלינו לא חסת, על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס?' )שם(, ובכך משווה את הפגיעה 

בכבודה לפגיעה בכבודו של האל.

לזה  הקודמים  הסיפורים  בשני  האסרטיבי  הנשי  הייצוג  בין  שההבדל  להיות  יכול 

הסיפורים  בשני  הסיפורים.  פועלים  שבו  מהמרחב  נובע  שלפנינו  שבסיפור  הפסיבי 

זה  במצב  נוכרים.  לשובים  יהודיות  נשים  בין  בין־תרבותי:  הוא  העימות  הקודמים 

המספרת,  הקהילה  ערכי  עם  אחד  בקנה  ועולה  כחיובית  נתפסת  נשית  אסרטיביות 

המבקשת לייצר אתוס של התנגדות לשליט ושימור זהות דתית, בייחוד סביב שאלות 

של טוהר מיני במצבי קיצון של שבי והתעללות.29 לעומת זאת הסיפור שלנו מתאר 

עימות שהוא ביסודו פנים־קהילתי, ובו שוליה או תלמיד מאיים על רבו ובכך מבקש 

לערער על הסדר החברתי הקיים. זהו סיפור שמרני במהותו המבקש ליצור קשר בין 

ערעור הסדר החברתי הקיים לחורבנו של המקדש. בתוך מסגרת מעין זו אסרטיביות 

נשית אינה נדרשת. נהפוך הוא: תפקידה של האישה כאן, כמו במערכות תרבותיות 

היא  שעימו  הגבר  של  והחברתי  הקהילתי  מעמדו  את  לשקף  הוא  אחרות,  שמרניות 
חיה.30

כדמות  אותה  מעמידה  המספר  ידי  על  האישה  של  המוחלטת  השתקתה  זאת,  עם 

עניין זה של מתן קול לשבויה עולה בקנה אחד עם ההיתר הנדיר של חכמים לקבל עדות של נשים   29

וכך מסכמת את  חזרה שלהן למשפחתן.  וזאת על מנת לאפשר  באשר למה שעבר עליהן בשבי, 

הדברים שגית מור: 'הם ]חכמים ח"ו[ התירו לאשה להעיד על עצמה בהתאם לכלל המשפטי המתנסח 

לאירועים  חיצוניות  ראיות  אין  שבהם  במצבים  המשמש  שהתיר"  הפה  הוא  שאסר  "הפה  אצלם 

היהודית  בתרבות  ערכין  שינוי  שבויה:  'הלכות  מור  ש'  וראו  השבי',  של  במהלכו  שהתרחשו 

 224–193 עמ'  )תשס"ה(,  העברי  המשפט  שנתון  התלמודית',  לתקופה  השני  הבית  תקופת   בין 

וההפניות שם )הציטוט מעמ' 214(.

ביטוי לעמדה זו, היוצרת זהות בין מעמד חברתי לבעלות על אישה, ניתן למצוא בסיפור ירידתם   30

של אברהם ושרי למצרים, ובו אברהם מבין שעל מנת להציל את עצמו עליו להעניק את אשתו 

לבעל המעמד הגבוה – פרעה: 'ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי־כבד הרעב בארץ. 

ויהיה כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל־שרי אשתו הנה־נא ידעתי כי אשה יפת־מראה את, 

והיה כי־יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו ֹאתי ואתך יחיו. אמרי־נא אֹחתי את למען ייטב־

לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך. ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את־האשה כי־יפה היא 

מאד. ויראו אתה שרי פרעה ויהללו ֹאתה אל־פרעה ַוֻּתַּקח האשה בית פרעה' )בראשית יב 10–15(.
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חידתית ולא מפוענחת. לא ברור אם היא פסיבית לחלוטין לסיטואציה ונטולת עמדה 

כשותפה  למעשה  ומשמשת  השוליה  של  במעשהו  תומכת  היא  שמא  או  עצמה  משל 

נעוץ בשאלות מדוע  נדמה שעיקר הקושי  למעשה הרמייה האכזרי המתרחש כאן.31 

הסכים הרב לשלוח את אשתו, בניגוד גמור למקובל, ובעיקר מה קרה באותם שלושה 

האם  עמה':  'שהה  הביטוי  תחת  מסתתר  מה  אחרות  במילים  או  השוליה,  בבית  ימים 

הייתה זו שהות נעימה? האם יש כאן מפגש בין שני שותפים לפשע? או שמא הייתה זו 

שהות מאונס, ובה הוחזקה האישה בניגוד לרצונה כמעין בת ערובה בידיו של התחבולן 

נוסח  מציע  מהם  אחד  וכל  זו,  בשאלה  מתחבטים  עצמם  היד  כתבי  כי  נדמה  האלים? 

מעט שונה וכתוצאה מכך מגדיר אחרת את מקומה ותפקידה של האישה בסיפור. כ"י 

187 גורסים 'שהה אצלו' או 'שהא עמו', ובכך מנסים לתאר  95 וכ"י פטרבורג  מינכן 

השוליה  עם  ששהה  זה  הוא  הבעל  ולפיה  עצמו,  הנרטיבי  הרצף  את  הסותרת  תמונה 

לרמוז  העשוי  עמו',  'שיהה  קרוב  נוסח  מציע   JTSב־ המצוי  היד  כתב  האישה.32  ולא 

שהשוליה השהה את האישה אצלו שלושה ימים, מה שמחזק את ראייתה כקורבן ולא 

כמשתפת פעולה. הנוסח המופיע בכ"י ותיקן 130 כמו באיכה רבה )מהדורת בובר( הוא 

'שהת עמו', ובנוסח דומה מאוד כ"י ותיקן 140: 'שהתה עמו', הוא הנוסח המייחס בחירה 

וחירות יחסית לאישה, שהרי הפועל מוסב עליה, היא זו השוהה, היא הבוחרת לשהות 

עם התלמיד. נוסח דפוס וילנה 'שהה עמה' משנה את התמונה ומציג את האישה שוב 
כפסיבית בסיטואציה וכמי שהשוליה בחר לשהות אתה.33

אדמיאל קוסמן רואה בשתיקתה של האישה מעשה של בחירה ולפיכך מאשים גם אותה בחורבן   31

הבית. את דיונו הקצר בסיפור הוא מסיים במילים אלה: 'הסיפור מטיל אחריות מוסרית על כתפי 

הגברים האלימים והכוחניים ברשעותם, אך גם על כתפי הנשים ששתיקתן הפסיבית אינה אלא 

ידי  על   .)67 עמ'   ,]17 הערה  ]לעיל  גברים  מסכת  )קוסמן,  יחד'  גם  ורשעות  אטימות  של  צירוף 

סמלי  ארוטי  כהון  הפסיבי  מתפקידה  בסיפור  האישה  את  לשחרר  קוסמן  מנסה  זו  זועמת  קביעה 

ולהציג את שתיקתה כמעשה מודע של בחירה פסיבית־אגרסיבית ובכך להופכה לשותפה מלאה 

לחטא המתרחש בסיפור. קריאתו האלימה של קוסמן את שתיקתה של האישה חושפת את מורכבות 

בייחוד  חז"ל,  בספרות  השתיקה  של  מעמדה  בשאלת  נרחב  לדיון  שותקות.  דמויות  של  קריאתן 

בנוגע למיניות, ראו א' רוזנפלד, 'על אודותיו יש לדבר בשתיקה: השתיקה בסוגיות טענות בתולים 

שבתלמוד הבבלי', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, 2016. בהקשר לעמדתה השותקת 

של האישה, ראו גם שושני, סיפור שוליית הנגר )לעיל הערה 2(, עמ' 90.

ייתכן שיש כאן ניסיון מאולץ של כתבי היד למזער את ההיבט המיני הקשה של הסיפור על ידי   32

המרת האישה בבעלה. עם זאת, קריאה כזו אינה עולה בקנה אחד עם המשך הסיפור, וסביר יותר 

להניח שיש כאן טעות העתקה.

'במקום   :260 עמ'   ,)11 הערה  )לעיל  האידיאולוגי  המסר  חזן־רוקם,  של  דבריה  ראו  זה  בהקשר   33

"שהתה עמו" כתוב ]בנוסח הדפוס ח"ו[ "שהה עמה" הנוטל מן האישה בסיפור את פעולתה היחידה'. 

קוסמן לעומת זאת, בהמשך לקריאתו הרואה באישה שותפה מלאה לאכזריותו של השוליה, טוען 
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ההיפוך:  תהליך  של  והצלחתו  השלמתו  את  מתארת  הסיפור  של  הסיום  תמונת 

השוליה הפך לרב, הרב לשוליה והאישה יושבת לצידו של בעלה החדש, כאשר הבעל 

לשעבר והמשרת בהווה, עומד מעל השניים, משרת אותם ודמעותיו נוטפות ונופלות 

נובע  שכוחה  הרי  הסיום  תמונת  של  השירי  ולדיוקה  לעדינותה  מעבר  לכוסותיהם.34 

גם משום שבה, לראשונה בסיפור, מתלכדים שני המבטים שהתקיימו במקביל לכל 

אורכו של הסיפור וחושפים בפני הרב את עומק הטרגדיה ואת תהליך ההונאה השיטתי 

כל  לאורך  משמש,  שהוא  מכך  נובע  כתחבולן  השוליה  של  כוחו  שעבר.  והאכזרי 

יודע המייצר שני נרטיבים מקבילים:  הסיפור, כאדונה של העלילה, מעין מספר כל 

האחד הוא מה שהתרחש בפועל, והשני הוא זה המדווח לרב, המקבל ללא עוררין את 

העולם המדומיין והשקרי שבונה תלמידו. זהו עולם שבו אשת הרב הלכה אל השוליה, 

קיבלה את ההלוואה ובדרכה חזרה הביתה עם הכסף הנערים נתעללו בה, כלומר אנסו 

אותה, ולכן ממליץ השוליה לרב ההמום לגרש את אשתו.35 כמובן, הגירושין עולים 

ממון רב, שהרי על הרב לשלם את כתובתה, וכך במהלך וירטואוזי של ממש מייצר 

זו הראשונה אינה יוצאת מכיסו, והרב למעשה מחזיר  השוליה הלוואה שנייה, שכמו 

הלוואה שלא ניתנה מעולם. השוליה מלווה לרב את סכום הכתובה, הרב מעביר את 

הכסף לגרושתו, המעבירה או מחזירה אותו מיד לבעלה החדש: השוליה. הרב שאין 

עצתו  את  מקבל  לבעליה,  הוחזרה  כבר  שלמעשה  ההלוואה  את  להחזיר  ביכולתו 

האחרונה של שולייתו, 'בא ועשה עמי בחובך', והופך למשרתם של שני בני הזוג על 
מנת להחזיר הלוואה שכבר הוחזרה.36

כי זהו 'ביטוי שמרמז שהוא "בילה אתה בנעימים"', וראו קוסמן, מסכת גברים )לעיל הערה 17(, 

עמ' 67 הערה 5.

הכוס, שלתוכה נופלות הדמעות, משמשת כייצוג סמלי למעשה המיני עצמו, וראו חזן־רוקם, שם,   34

עמ' 260; קוסמן, שם, עמ' 66, וההפניה בהערה 4 לספרו של נאכט.

בנוגע לתוקפה ההלכתי של הצעת השוליה, 'אם אתה שומע לעצתי גרשנה', הרי שכבר במקורות   35

מתן  תוך  לגרשה  הבעל  על  חובה  חלה  ואז  שנאנסה,  כוהן  אשת  בין  ברורה  הבחנה  ישנה  תנאיים 

כתובתה, ובין אשת ישראל שנאנסה ובעלה אינו חייב לגרשה, אך אם הוא מגרשה עליו לתת לה את 

כתובתה. בהקשר זה, ראו מ"ע פרידמן, 'המחסיר גרושתו משנישאת וטומאת הסוטה והאנוסה', בתוך 

ש"י פרידמן )עורך(, ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן, ירושלים תשנ"ג, עמ' 189–225; מור, הלכות 

שבויה )לעיל הערה 29(; מ' שניצר מימון, אונס בין הלכה למציאות: היחס לכפיית יחסי מין על נשים 

בקהילות היהודיות בגרמניה וצפון צרפת בימי הביניים, תל אביב תשע"ז. כמובן אינני מבקש אפילו 

לנסות ולדון בשאלה אם מכך עולה שהרב )או הנגר( היה למעשה כוהן ולפיכך חובה עליו לגרשה. 

דיון זה חורג כמובן מגבולותיו של המאמר, וגם אין בו כדי להשפיע על המהלך הספרותי המוצע כאן. 

בהקשר זה ראו גם הערתה של שושני, סיפור שוליית הנגר )לעיל הערה 2(, עמ' 93 הערה 26.

ועשה עמי בחובך' מתייחסת לשתי  'בא  אין לדעת אם הקביעה   ,)28 )לעיל, הערה  כפי שציינתי   36

ההלוואות או רק לזו האחרונה.
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הרגע החותם את הסיפור, ובו הרב 'עומד ומשקה עליהן', הוא הרגע שבו לא ניתן 

להמשיך ולהחזיק את אותם שני הנרטיבים שיצר השוליה. הרב רואה שאשתו הפכה 

הוא  השוליה,  עם  שהתה  אלא  בדרך  נאנסה  לא  שאשתו  מבין  הוא  שולייתו:  לאשת 

גם מבין שהכסף שקיבל על מנת לגרש את אשתו חזר למקורו. לפיכך שיאו הטרגי 

של היפוך יחסי הכוח בין הרב לשוליה מצוי ברגע הזה, בהבנה שהנרטיב היה שקרי, 

ואולי אף יותר מכך ברגע שהרב אינו מתמרד כנגד תלמידו, מקבל עליו, בשלוות נפש 

משונה, את הדין והופך למשרת.

*

הבחירה למקם את הסיפור הזה כאחרון בשרשרת אגדות החורבן מציגה טענה ולפיה 

אלימות מעמדית מובילה לחורבן והרס. עורך או עורכי היחידה הטקסטואלית הארוכה, 

הרציפה והמפורטת ביותר בתלמוד הבבלי המוקדשת לחורבן הבית, טוענים, ביחידה 

החותמת את הרצף, שהאסון שבא על העם מקורו בשוליה אחד שקם באכזריות ואלימות 

שמרני  סיום  זהו  הראוי.  החברתי  הסדר  את  וגרוטסקי  קרנבלי  באופן  והיפך  רבו  על 

המבקש להדגיש כי קהילה שאינה משמרת סדר חברתי והייררכיה מעמדית ומקצועית 

היא קהילה פגומה לא רק מבחינה חברתית אלא בראש ובראשונה מבחינה תיאולוגית, 

ולפיכך אין היא ראויה לנוכחותו של האל ולנוכחות ביתו.

למצוא  ניתן  מעורר  הזה  שהסיפור  המוסרית־מעמדית  לתהייה  מעניינת  עדות 

במסורת סיפורית מימי הביניים, המצויה ב'חיבור יפה מהישועה' לרבנו ניסים מקירואן 

ובפירוש רש"י למסכת סנהדרין. תמצית הסיפור היא שאדם עשיר בשם נתן דצוציתא 

היה מאוהב באשת אדם עני בשם חנה, שהייתה 'מצויינת ביופיה ובחנה'. ר' נתן 'חמד 

כן תשכב  ירפא ממחלתו אלא אם  ואמרו הרופאים לא  אותה עד שחלה במחלה קשה 

ולא  'ימות,  וקבעו  המוצעת  הרפואית  לטכניקה  התנגדו  חכמים  בשר'.  קרבת  אצלו 

יהא כזאת'. בעלה של חנה, שלא הצליח לשלם את חובותיו, נחבש בבית האסורים, 

ומשם הציע לאשתו שתפנה לנתן דצוציתא על מנת שילווה להם את הכסף הדרוש. 

לאחר ויכוחים רבים ביניהם נכמרו רחמיה על בעלה שבכלא והיא החליטה ללכת לנתן 

כסף  של  שקים  לפניה  'להביא  מצווה  הנרגש  נתן  הכסף.  את  ממנו  ולבקש  צוציתא 

ולקחת מהם כמה שתרצה', ומיד לאחר מכן מציין באוזניה 'לא נעלם ממך, כמה אני 

אוהב אותך, ועתה העני לי והחייני'. היא עונה: 'הנה אני לפניך, עשה בי כטוב בעיניך! 

ושכרך  גמולך  – תאבד  ואם לאו  אולם דע לך, שלפניך שעה לקנות בה עולם הבא; 

יצרו, מעניק  הוא שנתן מתגבר על  סופו של הסיפור, כמצופה,  ותאסרני על בעלי'. 

לאשה את הכסף הדרוש לשחרור בעלה, זוכה להילה מעל ראשו ואף הולך ללמוד תורה 

בבית מדרשו של ר' עקיבא. זוהי מסורת סיפורית הנשענת על אותו דגם סיפורי יסודי 



'ועל אותה שעה נחתם גזר הדין'

]17[

]15

של סיפור 'שוליא דנגרי': הלוואה כספית עוברת דרך דמותה של אשת העני, שגופה 

הופך להון ארוטי שהיא אמורה להעניק תמורת ההלוואה. עם זאת, המסורת הסיפורית 

הימי־ביניימית מתקנת את שני העוולות המרכזיים בסיפור שוליית הנגר: המעמדית 

בית  חורבן  היא  היחידה  שתוצאתו  גרוטסקי  קרנבלי  מסיפור  אותו  והופכת  והמינית, 

המקדש לסיפור מוסר על התנהגות ראויה וכיבוש התאווה.37 

ד"ר חיים וייס, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע 8410501

weissh@bgu.ac.il

לסיפור עצמו ראו רבינו ניסים ב"ר יעקב מקירואן, חיבור יפה מהישועה, ח"ז הירשברג )מתרגם(,   37

ירושלים תשי"ד, עמ' עג–פו; רש"י למסכת סנהדרין לא ע"ב. לדיון בסיפור, ראו למשל ע' יסיף, 

ליפסקר,  א'   ;324–321 עמ'   ,1994 ירושלים  ומשמעותו,  סוגיו  תולדותיו,  העברי:  העם  סיפור 

ור'  י' אלשטיין, א' ליפסקר  'אור זרוע לצדיק: תנודות בעיצוב האיקוני של הילת הצדיק', בתוך 

תשס"ה,  גן  רמת  סיפור,  עוקב  סיפור  היהודי:  הסיפור  של  אנציקלופדיה  )עורכים(,  קושלבסקי 

ניתוח קצר של מוטיב הסיפור מציג ליפסקר את כל  131–134. לצד  105–134, בייחוד עמ'  עמ' 

נוסחיו מימי הביניים. לדיון בשם נתן צוציתא, ראו ליפסקר, שם; ד' בויארין, 'ללקסיקון התלמודי', 

תרביץ נ )תשמ"א(, עמ' 164–191.





תקציר

]מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, לא )תשע"ח(, עמ' 3–17[
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במסכת גיטין שבתלמוד הבבלי, כמו במדרש איכה רבה, מופיעה שרשרת סיפורים מוכרת 

וידועה המכונה 'אגדות החורבן'. דרך סיפורים אלו מעבדים חכמים את טראומת החורבן, 

נוספת בסיפור  והקשיים העצומים שבאו בעקבותיו. המאמר מבקש להציע קריאה  ההרג 

'שוליא דנגרי' )שוליית הנגר(, החותם את אגדות החורבן, תוך הדגשת האנלוגיה, המוכרת 

מספרות חז"ל, בין חורבנם וקריסתם של הבית והמרחב הפרטי ובין חורבנו של המקדש. 

של  החרדה  את  הן  החושפת  מעמדית,  דרמה  במרכזה  מעמידה  במאמר  המוצעת  הקריאה 

האליטה מפני היפוכים מעמדיים, הן את המשאלה של תלמידים או שוליות לייצר מהפכים 

מעין אלו ולתפוס את מקומם של רבותיהם תוך השפלתם המגדרית, המעמדית והכלכלית.



Abstract

ENGLISH ABSTRACTS

‘From That Hour the Doom was Sealed’: 
On Class Reversals in the ‘Legends of Destruction’

Haim Weiss

In tractate Gittin of the Babylonian Talmud, as well as in Midrash 
Lamentations Rabbah, there appears a well-known series of stories known 
as the ‘Legends of Destruction’. In these stories, the sages process the 
trauma of the destruction, the mass of killing and the enormous difficulties 
that followed. The article seeks to offer a new reading of the last story 
in the series, 'דנגרי  In my reading, I .[the carpenter’s apprentice] 'שוליא 
emphasize the analogy, familiar from rabbinic literature, between the 
destruction of the Temple and the destruction of the home and private 
space. The story reveals the elite’s anxiety about class reversals and the 
theological and political ramifications of these changes.
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