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לזיהויה של טבריה העתיקה
האם מיקומה של טבריה1 הנוכחית מקביל למיקומה בעת היווסדה על ידי הורדוס אנטיפס? והאם מיקומה בעת היווסדה, מקביל למיקום העיר 

העתיקה המוקפת חומה מימות יהושע בן נון?

יהושע ענבל
א

העיר טבריה נבנתה על ידי הורדוס אנטיפס )בנו של הורדוס המפורסם(, ונקראה על שם הקיסר הרומי טיבריוס )שחי בין 
השנים 14-37 לספירה(. חז"ל אמנם דרשו )מגילה ו, א( למה נקרא שמה טבריה - שטובה ראייתה. אך כבר היעב"ץ שם 
כתב שלא נתנו טעם זה אלא כדי שלא להזכיר שמו של רשע. ובאמת בבראשית רבה )כג, א( אמרו: "טבריה על שם 

טיבירואיס" )וצ"ל טיבריוס, ובאמת בירושלמי תמיד נקראת טיבריא, ולא טבריא(.
סמוך לטבריה היתה עיר עתיקה בשם חמת, כפי שמתאר יוסף בן מתתיהו:

והורדוס הטטרארכיס )-אנטיפס( שהגיע לכלל ידידות גדולה עם טיבריוס, בנה עיר טבריה על שמו של זה. הוא יסד 
אותה סמוך לחלקיו המשובחים ביותר של הגליל על ים גנוסר. לא רחוק יש )מעיינות( חמים בכפר אחד ששמו 
חמתא... והואיל וידע שהיישוב הוא שלא כחוק ושלא כמנהג האבות של היהודים, מפני שבנייתה של טבריה נעשתה 

על גבי קברים שהיו מרובים במקום זה וסולקו... )קדמוניות היהודים יח, 36-38(.
וכן  ממנו.  ובנפרד  חמת,  לכפר  סמוך  שנבנתה  להיפך:  אלא  קדומה,  עיר  על  נבנתה  שטבריה  מוזכר  לא  זה  בקטע 
שנבנתה שלא כמנהג וכחוק, משום שבמקום בנייתה היו קברים מרובים )עובדה זו נזכרת גם בתלמוד שבת לב, א במעשה 

הידוע של רשב"י שטיהר את טבריה(.

אמנם בתלמוד נאמר )מגילה ו, א(:
אמר רבי יוחנן: כי הוינא טליא אמינא מלתא דשאילנא לסבייא, ואישתכח כוותי: חמת זו טבריא, ולמה נקרא שמה 
חמת - על שום חמי טבריא. רקת - זו ציפורי. ולמה נקרא שמה רקת - משום דמידלייא כרקתא דנהרא. כינרת - זו 

גינוסר, ולמה נקרא שמה כינרת - דמתיקי פירא כקלא דכינרי. 
אמר רבא: מי איכא למאן דאמר רקת לאו טבריא היא?... אלא אמר רבא חמת - זו חמי גרר, רקת זו טבריא, כינרת 

- זו גינוסר.
הדיון הזה נסוב סביב המקרא: "וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת", )יהושע יט, לה(. לפי דברי ר' יוחנן חמת 
יוסף בן מתתיהו שחמת הוא כפר קרוב למיקומה של טבריה. סביר שמיקומה  זו טבריה, בניגוד לדברי  העתיקה 
של חמת היה תמיד קבוע, שכן משמה נגזר שהיא קשורה בחמי טבריה, הנמצאים כ4 ק"מ מדרום למרכז טבריה 

העתיקה )"הטיילת" של ימינו(. 
אמנם, התלמוד דוחה את דברי ר' יוחנן, מכח קושיית רבא שציטט פיוטים קדומים המכנים את טבריא רקת. אבל 
טעמים  והסברת  אריכות  תוך  בתכלית  שונים  דבריהם  )שכן  יוחנן  ר'  דברי  של  כתיקון  רבא  דברי  את  לראות  אפשרות  אין 
ונימוקים(, וקשה להניח, שר' יוחנן, תושב טבריה, שמסורות עתיקות רבות היו ידועות לו, טעה בטעות בסיסית שכזו, בפרט כשהוא מציין ששאל 

את הזקנים ונמצא כדבריו. ואם כן דבריו של ר' יוחנן טעונים עדיין ישוב.
בעיה שניה בדברי ר' יוחנן היא פרשנותו "רקת זו ציפורי", פירוש זה אינו יכול להלום את המקראות. שכן חמת רקת וכינרת אמורות להוות קו 
גבול מסויים, של נחלת נפתלי. ואילו ציפורי, 1( ממוקמת כ50 ק"מ ממערב לחמת, טבריה, כינרת, וכל הקו המדובר, 2( נמצאת בנחלת זבולון 
)בציפורי התקיים ישוב רצוף עד המאה ה10, כפי שמוכח מקטעי גניזה, ואין לפקפק בזיהויה. וכן מוכח מזיהויו של זעירא שם: "קטרון זו ציפורי", וקטרון בתוך נחלת זבולון. 

כן יש מסורת על קברו של רבי יהודה נשיאה הנמצא בתחומה(.

הנתון המוזכר לעיל בשם יוסף בן מתתיהו, מעורר תמיהה הלכתית. בסוף ימי התנאים נראה כי לא היתה הלכה פסוקה בנוגע לדינה של טבריה 
בפורים. כפי שמספר התלמוד )מגילה ה, ב(:

חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא. ומי מספקא ליה מלתא דטבריא? 
והכתיב )יהושע יט, לה(: וערי מבצר הצדים צר וחמת רקת וכנרת, וקיימא לן רקת זו טבריא! - היינו טעמא דמספקא ליה: משום דחד גיסא 

שורא דימא הות.
לא סביר שחזקיה היה מסתפק בדבר שהיתה עליו מסורת מרבותיו, וצריך לומר שלא היו מצויים גדולי תורה רבים בטבריה עד ימי חזקיה 
)חזקיה חי בימי רבי ולאחריו, ראה סנהדרין לח, א(. בפרט, שעד סוף ימי אדריינוס, כשטיהר רשב"י את העיר, לא היו יכולים תלמידי חכמים לגור בה 
מפני הטומאה )אמנם מצאנו לרבי מאיר שהיה גר בטבריה, ראה בזה להלן(. בכל אופן, חכמים הניחו שטבריה נבנתה על עיר עתיקה מוקפת חומה מימות 
יהושע, לדעת ר' יוחנן זו חמת ולדעת רבא זו רקת. ולפיכך דנו חכמים את טבריה כמוקפת מימות יהושע. אמנם יוסף בן מתתיהו מתאר את 
בניית העיר טבריה "שלא כחוק ושלא כמנהג האבות של היהודים, מפני שבנייתה של טבריה נעשתה על גבי קברים שהיו מרובים במקום זה 

וסולקו". מכאן משתמע שלא נבנתה טבריה במיקומה של עיר עתיקה, אלא על גבי בית קברות עתיק, שלא היה מקובל להפכו לעיר.
ומכאן יש לעיין, האם חכמים שקבעו לא כך, החזיקו במסורת על בנייתה של טבריה ויחסה לערים העתיקות. או שמא ראו לפניהם סימנים 
בשטח לדעתם )אין להתפלא על אפשרות כזו, של זיהוי מקומות על פי שרידים עתיקים שנמצאו בשטח, שכן מצאנו כיוצא בו, למשל: "מעלות השחר עד הנץ החמה - 
חמשת מילין. מנא לן? דכתיב )בראשית יט, ו(: "וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים" וגו', וכתיב )שם, פסוק כג(: "השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה", ואמר רבי חנינא: 
לדידי חזי לי ההוא אתרא, והויא חמשה מילין". הרי קבעו חכמים שיעור זמני היום, לפי מה ששיער רבי חנינא את זמן ההליכה בין ביתו של לוט לבין מיקומה של צוער 

החרבה(.

1  השתמשתי בכתיב המקובל "טבריה", מלבד בציטוטים מתוך התלמוד בהם כתוב "טבריא".
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לפני שנציע פתרון לדברי ר' יוחנן התמוהים, נפנה אל הפלפול ההלכתי, מכחו חידש החזו"א חידושים היסטוריים בנוגע לגדלה של 
טבריה העתיקה. החזו"א )או"ח קנג( מתקשה: מדוע היה צריך חזקיה לקרוא שני ימים בטבריה, הלא חכמים שיערו בין טבריה לחמת 
מיל )מגילה ו, א(, וחמת הלא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון )כמוזכר בספר יהושע(, ולכן טבריה צריכה להידון כמוקפת מדין היותה 
סמוכה לחמת? מכאן לומד החזו"א כי המרחק של מיל נקבע בזמן ר' ירמיה, לאחר שהעיר חמת גדלה והתקרבה לטבריה. אמנם בימי 

חזקיה היה המרחק בין הערים גדול ממיל - שהוא שיעור "סמוך" לענין עיר מוקפת.
החזו"א סותר את דבריו מכח תוספתא מפורשת, "בראשונה היו בני טבריה מהלכין את כל חמתה ואין בני חמתה באין אלא עד מקום 
הכיפה. עכשיו בני טבריא ובני חמתה חזרו להיות עיר אחת" )תוספתא עירובין ה, ב(. התוספתא קובעת כי טבריה וחמת מהוות עיר אחת 
לענין תחום שבת, כלומר, המרחק בין שתי הערים מלכתחלה היה פחות מאלפיים אמה, בראשונה היה תחומם מובלע בלבד )"עיר גדולה 
ועיר קטנה"(, ואילו לבסוף נהפכו שתיהן לעיר אחת ממש )שאין ביניהן שבעים אמה ושיריים(. אמנם הוא נשאר בתירוצו, וכותב כי התוספתא 
נכתבה בשלב קודם, בראשונה המרחק היה פחות ממיל, לאחר מכן )בזמן התוספתא( לא היה מרחק כלל, ולבסוף, בשלב השלישי, עליו 
מדבר ר' ירמיה בתלמוד: נחרבו הבתים שחיברו את הערים לאחת, והמרחק ביניהם חזר להיות מיל. מאורע זה אירע כבר בימי חזקיה 

שהסתפק בחיובה של טבריה, ולא עלה על דעתו לחייבה מחמת העיר חמת.
מובן שדברי החזו"א דחוקים, שכן התוספתא קובעת שטבריה וחמת הן עיר אחת, והדברים מובאים בירושלמי ללא שום הסתייגות - 
למרות אירוע שקרה )לדברי החזו"א( כבר בימי חזקיה )כדאי לציין שחזקיה, היה בנו של ר' חייא ממסדרי התוספתא, ואף הוא היה ממסדרי תוספתא 
'תני דבי חזקיה'(. וכן ר' ירמיה קובע את המרחק למיל, מבלי להתייחס כלל לאירוע טראגי בו נחרבו בתים בהיקף של כאלפיים אמה. 
קושייתו של החזו"א )מדוע לא התחייבה טבריה מכח חמת(, לעומת זאת, לא נראית מכריחה כלל: כשם שבטבריה יש להסתפק אם יש לקרוא 
בה מכיון שאין לה חומה ממזרח אלא "ימה חומתה", הוא הדין בחמת "ימה חומתה" )חמי טבריה צמודים ממש לחוף הכינרת(, וחיוב הקריאה 

בה הוא רק לפי הדעה המחמירה בטבריה, ולכן הספק בשתיהן2.
ג

לפי פשט דברי חז"ל טבריה וחמת היו בימיהן עיר אחת מחוברת כפי שקובעת התוספתא, ואין הדברים סותרים למרחק מיל שציינו 
ביניהן, כי אפשר לפרש שהמרחק נתחם בין גרעין העיר טבריה העתיקה ובין גרעין העיר חמת העתיקה שבודאי היה ידוע לכל. ונראה 
כי כבר בימי המשנה שתי הערים היוו עיר אחת ממש, כי כך שנינו במסכת שבת: "מעשה שעשו אנשי טבריה, הביאו סילון שלצונן לתוך 
אמה שלחמים" )משנה שבת ג, ד(. הרי אנשי טבריה, הם אלו המצויים בחמי טבריה בשבת, ולא אנשי חמת, כי כולם נתכנו אנשי טבריה.

כפי שכתבנו לעיל, חז"ל הכירו את השטח וזיהו סימנים למאורעות ימי קדם. )כדרך שכתבו בעוד כמה נושאים "לדידי חזי לי ההוא אתרא"(. 
וכך עולה מהנחתם שלטבריה לא היתה חומה לצד הים, גם בימות יהושע בן נון, אע"פ שהרבה ערי חוף הקימו חומה גם לצד הים )בעת 
העתיקה צור, ובעת החדשה עכו(. נראה שחז"ל לא ראו בשטח סימנים לחומה מצד הים. וכאן חוזרת השאלה, אלו סימנים כן ראו חז"ל ומה 

היה ידוע להם על יושביה העתיקים של איזור טבריה.
נראה כי בימי חכמינו יושבי טבריה, היתה העיר מוקפת חומה, כפי שנראה מהמימרות הבאות: "רבי יהודה נשיאה רמא דשורא אדרבנן" 
)ב"ב ז, א(, לא נראה כי רי"נ בנה חומה במקום הרומאים, אלא המדובר במס לחיזוק בדקי החומה. "מעשה ברבי קצרא ורבי אלעזר 
שהיו מהלכין בפולי )שער( של חוץ מטבריא", )תנחומא ויחי, ו(. "מעשה היה ברבי ינאי ורבי יוחנן שהיו יושבין על פיילי של טבריה.. מה 
עשו? ישבו על פתח המדינה", )תנחומא שופטים, י(. "ריש לקיש היה יושב ועוסק בתורה בשער של טבריה", )מדרש הגדול בראשית כה, ח(. 
באופן רגיל, החומות בעת העתיקה היו בנויות תמיד על תוואי החומות העתיקות. וגם החומות ששרידיהן קיימים בזמננו, שנבנו בעת 
החדשה, מהוות רק שחזור של התוואי העתיק )לפי י. הירשפלד, אחד מחופרי וחוקרי טבריה, החומה המקורית נבנתה בימי הקיסר יוסטיאנוס, דעה 
שנתמכת מבדיקות פחמן 14. "חדשות ארכיאולוגיות" גליון 117, 2005(. בכל אופן, הידיעה כי טבריה היא עיר חדשה שנבנתה לכבוד הקיסר, כמו 
גם הידיעה כי היא נבנתה על מקום קברים שאינו מתאים לעיר, תואמת למה שעולה מדברי חז"ל, כי טבריה לא היתה המשך טבעי של 
עיר עתיקה, אלא נחלקו הדעות האם לשייכה לחמת )ר' יוחנן( או לרקת )רבא(. למרות שחמת היא בבירור עיר נפרדת ושונה, ואין ספק 

שר' יוחנן היה מודע לכך מן המציאות ומן הדברים המפורשים בתוספתא.
בזמננו מקובל לזהות את רקת בתל אל-קוניטרה )נ.צ 199/245(, שבעקבות הזיהוי מכונה כיום "תל רקת". התל שוכן כמה מאות מטרים 
מצפון לטבריה. בתל לא נערכו חפירות ארכיאולוגיות, אולם מסקרים שנערכו במקום נראה שהמקום נושב ברציפות מתקופת הברונזה 
הקדומה ועד לתקופה הפרסית. בהתאם למוזכר בספר יהושע, ובתואם למה שידוע לנו על אופי ההתיישבות בתקופת הברונזה הקדומה, 
ובפרט בתקופת הברזל: על תלים קטנים, ולא במישור )מה שנבע מהפילוג והפיצול של העמים התושבים, כשכל עיר היוותה מדינה לעצמה, הדורשת 

הגנה: "ערים גדולות ובצורות בשמים", דברים א, כח(.

נראה כי טבריה שהוקמה בידי הורדוס II, שכנה בתחום הלא גדול שבין רקת העתיקה מצפון, ובין חמת העתיקה מדרום. אמנם השטח 
הזה לא היה שטח ריק, כפי שראינו שהיו בו קברים רבים. אך אין זה אומר שהיו בו רק קברים, וסביר יותר שהיו בו גם שרידי דיורים 
מתחום הערים האלו3. ומכח עובדה זו היה ברור לחכמים כי שטח זה השתייך לאחת הערים העתיקות הסמוכות. מנהג תושבי א"י 
הקדומים4 היה לקבור את מתיהם תחת הבתים )כך למשל התברר ביריחו, ראה: 'חפרנו את יריחו', ק. קניון. וראה פסחים ז, א שדרכם לקבור נפלים 

בבתיהם(.

ד
סמוכה  הפחות  לכל  או  כטבריה,  הידוע  מכינויה  מפשוטה,  רקת  את  הוציא  מדוע   .1 דבריו:  על  תמהנו  יוחנן,  רבי  לדברי  נשוב  עתה 
לטבריה, והפך אותה לציפורי? 2. רקת אינה יכולה להיות ציפורי, שכן זו אינה שייכת לגבול נפתלי בשום אופן. 3. מדוע חיבר את טבריה 

לחמת בזמן שברור שמדובר בשני ערים נפרדות שרק בימי התנאים איכשהו התחברו?
קדמייתא"  טיבריא  עיקר  היא  הדא  ואמר  דכיפרא  בכנישתא  לה  קרי  יוחנן  "רבי  בנושא:  יוחנן  ר'  שאמר  נוספים  לדברים  לציין  יש 
)ירושלמי מגילה א, א(. הרי שר' יוחנן החזיק בידו מידע על מיקומה של טבריה העתיקה. החזו"א סובר שאין מדובר בענין הלכתי, וכך הוא 
כותב: "משום חביבות א"י ועיר טבריה ששם עתידה של סנהדרין קדם הגאולה הודיע להם ר"י ששם עיקר טבריה" )או"ח קנג, ב(, זהו 
כמובן דוחק גלוי, כי לפי פשט הירושלמי ר' יוחנן טרח לקרוא את המגילה דוקא בביכנ"ס מסויים. אמנם החזו"א מנמק את פירושו 
בשני נימוקים: 1. אפילו אם עיקר טבריה הוא בביהכנ"ס הזה, הרי גם שאר בתי הכנסת הם סמוכים לכרך הזה והם חלק מאותה עיר; 

2. אין להניח שר' יוחנן בא לשם בשביל לקרוא, כי אין שום מצוה ללכת ולהיעשות לבן כרך.
ואכן, אין להניח ש"כנישתא דכיפרא" הוא שם של בית כנסת שהיה באחד מרחובות טבריה )כך סובר למשל בעל 'טבור הארץ' פ"ג, כי המדובר 

2  מלבד זאת דברי החזו"א לכאורה תמוהים מאד, שהרי לדברי רבא שרקת זו טבריה, חמת זו חמת גדר, שאינה קרובה כלל לטבריה, ואין המדובר בכפר חמת שבו נמצאים 
חמי טבריא. ואת"ל שסבר חזקיה כר' יוחנן שחמת זו טבריה, אין טעם לדון על קרבת טבריה לחמת כי רק עיר אחת מוקפת היתה שם. ובאמת כבר העירו האחרונים הערה 

זו, וב"ברכי יוסף" על השו"ע הביא לתרץ שבחמת לא היה קהל, אבל הוא תמוה, כי רבי מאיר היה דורש בבי כנישתא דחמת ומוזכר הרבה בדורותיהם בית כנסת זה.

3  בנושא זה מובא ב'חיבת ירושלים' בשם 'אהבת ציון': "טבריא נבנתה במקום שלא היה עיר מושב, רק בארות". וראה ב'טבור הארץ', פרק ג, שהשיג עליו, והדברים כבר 
נתבארו. אמנם מה שכתב "רק בארות", כנראה הכוונה לבורות וחורבות וכיו"ב.

4  אמנם מכך שחששו לטומאה מחמת הקברים האלו, יש ללמוד כי לא חשבו אותם לשייכים לתקופה הכנענית, שאלו לדעת רשב"י אינן מטמאין באהל, יבמות סא, ב.

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם



בביהכנ"ס של בעלי הספינות - כופרי(. נראה כי מדובר בבית הכנסת של הכפר, שכן ידוע מכמה מקומות שבנפת טבריה היה מקום שנקרא 'הכפר'. 
ושם היה דר "רבי הלל דכיפרא" )הנזכר בירושלמי פסחים ח, ח; מו"ק א, ה( וראה גם בשהש"ר )א, כז: רבי ברכיה משל לאחד שהלך ונשא אשה מן הכפר. אמר 
לה: קומי ובואי עמי. אמרה לו: מהיכן ולאן? אמר לה: מכאן לטבריה, ומשם לבורסקי, ומבורסקי לשוק העליון, ומשם לשוק התחתון. אמרה לו: לכל שאתה הולך ולוקח 
אותי אני באה עמך". הכפר הוא שלב אחד לפני הכניסה לטבריה, ומשם לתוך העיר עד למרכזה, זהו מסלול הטיול של האשה שהולכת אחר בעלה. ירושלמי ר"ה ד, ה: ר' 
יוחנן על לכופרא(. הכפר, אם כן, היה מקום נפרד מטבריה. ולדעת ר' יוחנן זו טבריה העתיקה. את דברי ר' יוחנן עצמם, קל היה ליישב כי כנישתא 
ומחמתה  יוחנן לשיטתו שחמת היא טבריה העתיקה,  ור'  לעיל(.  )מובא  בן מתתיהו  יוסף  כפי שמכנה אותו  "כפר חמת"  דכיפרא, הוא הוא 
נידונה טבריה כמוקפת. ואפשר גם לנקוט בענין אחר, כי ה'כפר' הוא מקום שלישי, ואינו חמת, אלא שסבר ר' יוחנן שהעיר חמת אינה בדיוק 

מקבילה לחמת של זמנו, היושבת על המעיין, אלא היתה במרחק מה, במקום ה'כיפרא', ונקראה על שם המעיינות הסמוכים לה5.
כך או כך, בדברינו מיושבת קושיית החזו"א הראשונה: אין מדובר בבית כנסת בתוך העיר, אלא בכפר נפרד, שבבית הכנסת שלו קרא ר' 
יוחנן. והקושיה השניה גם היא אינה מכריעה, שיש לומר שר' יוחנן הלך למקום הוודאי, מכיון שביחס לשאר העיר הסתפק האם היא נחשבת 

למוקפת ודאית. לא משום שיש מצוה להיות בן כרך, אלא בכדי לצאת מן הספק.
אם נניח שר' יוחנן באמת סבר כי חיובה של טבריה נובע אך ורק מהיותה חלק מחמת העתיקה, נוכל להבין נקודה שנתקשינו בה לעיל: 
מפני מה לא יכול היה חזקיה ללמוד את דין טבריה מרבותיו הגדולים שבדור הקודם. טבריה היתה קיימת כבר למעלה ממאה שנים, ובמשך 
כל הזמן חיו בה יהודים )כפי שמתאר יוסף בן מתתיהו(6. אך "בראשונה" טבריה לא היתה חלק מחמת הקדומה, ולכן לא היו מחשיבים אותה 
כמוקפת, רק כשהתחברו שתי הערים זו לזו נתחייבה טבריה )החזו"א שם כתב שצ"ל שחמת לא היתה נראית מטבריה, שא"כ מתחייבת משום חמת. אבל הוא 
תמוה, כי במרחק של מיל, שהוא לכל היותר 1200 מטרים, במישור, אין אפשרות שלא תיראה. ואפשר שדין נראה אינו רק ראיה גרידא, אלא "נראה עמו" כלשון הגמ' 
מגילה ב. דהיינו שטפל אליו, כשבאים בדרך לאיזור רואים את העיר הגדולה, ואת הישובים הטפלים סביבה, וכן "נראה עמו" בע"ז פרק ד, משנה א - אבן בצד מרקוליס, 
אבל נראית כחלק ממנו. ואילו טבריה היתה עיר גדולה, ולא טפלה לחמת שהיתה כפר קטן. וראה בזה להלן(. וגם רבי מאיר, שחי בטבריה, ייתכן שחי בחמת, 

כפי שמוזכר שהיה דורש תמיד בשבת בכנישתא דחמתא )ירושלמי סוטה א, ד. ייתכן שכנישתא דחמתא הוא הוא כנישתא דכופרא - כפר חמת(.
ה

נמשיך בביאור דברי ר' יוחנן, מדוע החליט ר' יוחנן שרקת זו ציפורי? נראה כי ר' יוחנן לטעמו שסבר ששרידי המבנים העתיקים המייצגים את 
"טבריה קדמייתא", דהיינו העיר הכנענית במקומה של טבריה, שייכים לחמת, והיו חלק מהעיר הגדולה חמת )ואם דברי הירושלמי כפשטן, הרי 
שר' יוחנן לא היה בטוח שכל טבריה של זמנו באמת מקבילה לחמת "טבריא קדמייתא"(. לא ראה צורך להניח כי גם התל שבצפון טבריה היה עיר נפרדת 
בעלת חומה. ולכן פירש את 'רקת' כנקודה בהמשך קו הגבול, צפונית לטבריה. למרות שרקת היתה כינוי עממי של טבריה גם בזמנו, קבע ר' 
יוחנן כי המקור המדוייק של כינוי זה הוא למצוק שעל שפת הכינרת. "ולמה נקרא שמה רקת? משום דמדליא כרקתא דנהרא". שפת הנהר 
אינה מקום גבוה, בדרך כלל היא מקום נמוך )מקום זרימת הנהר(, אלא שהוא קצת יותר גבוה מן הנהר. ציפורי המאופיינת כמקום גבוה לא 

מתאימה לציון כשפת נחל. ואילו תיאור המצוקים באופן מליצי כ"גדות הכינרת" מתאים יותר.
הקורא בודאי מתפלא כיצד ניתן לקרוא "ציפורי" למצוקים המתנשאים לאורך בקעת כנרות/גינוסר? אמנם יש לדעת כי בלשון חז"ל 'ציפורי' 
אינו רק כינוי לעיר, אלא לנפה כולה. כך נראה מכמה וכמה מקורות הדנים את טבריה וציפורי כמקומות קרובים וכשם שמצינו "תחום טבריה 
- העמק" )שביעית ט, ב(, כך יש לומר "תחום ציפורי - ההר" )"מה שבתחום טבריה בטבריה ומה שבתחום ציפורי בצפורי מפני שכל ארץ וארץ מעמדת פירותיה", 

ב"ר צ, ה, ושם: "אם מתכנסין כל בני טבריה לאכול מה שבתחום טבריה, וכל בני ציפורי לאכול מה שבתחום ציפורי אין בה קומץ קומץ"(.

המקורות המלמדים על כך הם המקורות בהן מוזכרת סמיכות טבריה לציפורי: "יש לי שתי סוכות אחת בטבריה ואחת בציפורי, מהו שאצא 
מזו לזו" )סוכה כז, א(. "כתב אות אחת בטבריה ואחת בציפורי" )שבת קה, א( והכונה בשבת אחת, ושם ברשב"א: "שטבריה וציפורי סמוכות 
זו לזו והיה שער של זו סמוך לשער של זו" )ומסתייע פירוש זה מן הירושלמי שם(. וכן מובאים הדברים בריטב"א שם בשם רב האי גאון בשם 
הקדמונים, ואפשר לפרשו על "שער המדינה" המוזכר לעיל, יציאה מתחום אחד לתחום שני. ובתשובות הר"י מיגש )מה(: "יהי חלקי עם 
מכניסי שבת בטבריא ומוציאי שבת בצפורי )שבת קיח, ב(, שבתחילת שבת הם בטבריא ובאפוקי יומי הם בצפורי, כי טבריא וצפורי תוך תחום 

אחד ומקדמי ומאחרי שבת".
)דורות הראשונים, כרך ה, עמ' 70 והלאה( רצה ללמוד מכאן כי שתי טבריה היו, אחת בעמק ואחת סמוכה לציפורי, וסמך על דברי  רי"א הלוי 
הירושלמי בשם ר' יוחנן "הדא טבריה קדמייתא". אבל ברור שדבריו משוללים יסוד ואינם מתאימים למציאות, המרחק בין טבריה לציפורי 
הוא כ-50 ק"מ בקו אוירי, ועוד הרבה יותר מזה על פני הדרך, ומעולם לא היתה טבריה באיזור ציפורי, וגם לו היתה עיר קדומה באיזור ציפורי. 
אין שום סיבה לקראה טבריה שהוא שם חדש ע"ש הקיסר טיבריוס. וכן אין להניח שלדעת ר' יוחנן טבריה הסמוכה לכינרת אינה מוקפת 
כלל אלא רק טבריה העתיקה הסמוכה לציפורי )אמנם חז"ל קבעו את המרחק ביניהם כי"ח מיל, המגיע לכל היותר כ-21 ק"מ, אבל יתכן שדיברו על המרחק 
מסוף תחום המושב של טבריה, היכן שכבר אין ישוב, לתחילת תחום המושב של ציפורי, היכן שנמצא הישוב הראשון, ועדיין דחוק. ומ"מ רמזו לזה בירושלמי סנהדרין 
ג, ב: "זה אומר בטבריה וזה אומר בציפורי... דהוו בההיא משכונתא, מן הכא להכא ט' מילין, מן הכא להכא ט' מילין", הרי שהמרחק של י"ח מיל מתחלק לשני חלקים, 
ויש לפרש מסוף הישוב של טבריה עד סוף התחום ט' מילין וכן בתחום ציפורי. וכן יש לדקדק בלשון "י"ח מיל על י"ח מיל" שנראה שלא בא לתאר מרחק, אלא לתאר 
מקום מסויים ביניהם שנחשב כ"בין טבריה לציפורי"(. אין כאן המקום להאריך בנושא ציפורי, אבל נראה שכל ראיותיו של הלוי, המשכנעות, שציפורי 
וטבריה קרובות מאד, מתפרשות לא על ציפורי העיר, אלא על ציפורי הנפה, וכל ההר שמעל לטבריה עד לציפורי נקרא לפעמים ציפורי )ה''יפה 

עינים'' לשבת שם, התקשה בסתירה זו וכתב שי"ח מיל הוא מתחילת ציפורי עד קצה טבריה, וכמובן שאין זה פשט הדברים של המרחק "בין טבריה לציפורי"(.

לעניננו, מעניין לראות, כי רבא בהחליטו דלא כר' יוחנן, אלא שטבריה היא טפלה לרקת העתיקה, לא ייחס את 'חמת' שביהושע לכפר חמת 
שהיה קיים בימי האמוראים, אלא לחמת גדר7, שנקראה כך כדי להבדיל מחמת סתם, זו חמת "של גדר" הסמוכה לעיר גדר )מתחתיה, כמבואר 

5  או לשלב את שתי האפשריות יחדיו, ולבאר כי הכפר נקרא על שם חמת, בזמן שלא היו שם אלא שניהם. אבל כשנבנתה עיר גדולה סביב והתחברה יחד עם חמת, ושניהם 
היוו רק שתי נקודות במרחב העיר הגדולה, שוב נקרא הכפר לעצמו, ומקום המעיינות החמים לעצמו. אפשרות זו נוחה יותר, שכן סוף סוף, אם בימי ר' יוחנן טבריה וחמת היו 

מחוברות, עדיין אין הבדל הלכתי. ועל זה יש לומר שמקום המעיינות היה מחובר, משום הצורך והשימוש הרב בו. אבל הכפר שמא היה יותר מרוחק, מפני אפיו החקלאי.
ובירושלמי אמרו בשם ר' חיא בר אבא "כגון הדא חמתא" שחמתא היא הסמוכה לטבריה, ועל זה העירו כגון חמתא ולא חמתא. דהיינו שהירושלמי סובר כר' יוחנן שחמת היא 

העיר המוקפת, ואינה צריכה את טובתה של טבריה אלא להיפך. אבל אפשר שרחב"א )שהיה מבבל( סבר כרבא, שרקת היא העיר הקדומה, וחמת חייבת רק מחמתה.

6  בב"ב טו, א נאמר בשם ר' יוחנן ור' אלעזר: "איוב מעולי גולה ובית מדרשו בטבריה היה", ומכאן שהחזיקו את טבריה כמיושבת ביהודים כבר בימי שיבת ציון, ויושבי שיבת ציון 
היו המשך של ישובי בית ראשון. אמנם אפשר לומר שאין הכוונה אלא לנפת טבריה, כמו שנבאר בסמוך. וכן יש לסייע הדבר מדברי ר' אבין בויקרא רבה, פרשה יז, שבני איוב 

באו למגדל צבעיא, והכונה כנראה לישוב מגדל שהיה בנפת טבריה.

7  בנדפס "זו חמי גרר", וט"ס. ומעניין להעיר על טעות הפוכה, בערובין כב, ב: "מחתנא דגדר מקיף לא"י מהאי גיסא", כשהכונה לצד דרום, בו אין ים או נהרות ולא סולם צור, 
וכנראה הכונה למכתש הגדול, וצריך לגרוס "מחתנא דגרר".

ומדי דברנו בחמת גדר, יש להעיר על שיבוש גדול שנפל בספר טבור הארץ לר"מ קליערס, כשרוב דבריו בפרק שלישי, וכן דברי האחרונים כמו 'דברי יוסף' שמביא שם, מיוסדים 
על פלפול מוטעה. מתוך שלא הבדיל בין חמת הסמוכה לטבריה, ובין חמת גדר, פלפל והגיע למסקנות מופרכות.

ראשית הוא קובע בשם 'דברי יוסף': חמת אינה חמי טבריה, משני נימוקים: 1. מדוע מכנים אותם חמי טבריה, ולא חמי חמתה על שם מקומם, וחמת היתה מיושבת בזמניהם, 
כמבואר עירובין סא. התיר רבי לבני חמתן; 2. בברייתא אמרו רוחצין במי חמתן ובמי טבריה. ומחמת זה מסיק שחמתן היתה לצפון טבריה. מסקנה זו כמובן מופרכת, ואין שום 
מעיינות חמים מצפון לטבריה. הנימוק הראשון אינו מכריע, טבריה היתה העיר הראשית והגדולה, ומאז בנייתה והתאחדותה עם חמת נקראו המרחצאות על שמה. הנימוק 
השני מיוסד על הטעות הנ"ל, כשכותבים "מי חמתן ומי טבריה" מתכוונים לחמת גדר ולחמת טבריה )וכן המאמר "התיר רבי לבני חמתן" מתייחס לחמת גדר, ולא לחמת טבריה, 

כדבסמוך(.
בהמשך מביא מירושלמי )ערובין ה, ז(: "אמר רבי ירמיה מעשה ברועה אחד זקן שבא ואמר לפני רבי זכור אני שהיו בני מגדל עולין לחמתה ומהלכין את כל חמתה ומגיעין לחצר 
החיצונה הסמוכה לגשר והתיר רבי שיהו בני מגדל עולין לחמתה ומהלכין את כל חמתה ומגיעין לחצר החיצונה עד הגשר", ומזה מסיק כי גדר, חמתה, ומגדל, כולן באזור אחד 
לצפונה של טבריה. ודבריו מוטעים, והגירסה הנכונה כמו בתוספתא "בני מגדל גדר עולין לחמתה", ומדובר אך ורק בחמת גדר, ובקשר בינה ובין העיר גדר, שמכונה כאן "מגדל 
גדר". וכמו שמוכיח הסיפא: "ועוד התיר רבי שיהו בני גדר יורדין לחמתה ועולין לגדר ובני חמתה אינן עולין לגדר". וכן ה"יפה עינים" )ערובין סא( אינו מבדיל בין חמת לחמת גדר 

ומגיע למסקנות מוטעות.
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בערובין סא, א שגדר היתה על ההר וחמת בעמק(. ואולי הסיבה היא משום שראו את כל השרידים באיזור כיחידה אחת, מוקפים בחומה אחת, אלא 
שנחלקו אם יחידה זו עיקרה חמת או עיקרה רקת, אבל לא עלה על דעתם שהיו שתי ערים מוקפות במרחק של קילומטרים ספורים. בקטע 

הבא נציע הסבר שונה לכך.
סיכום

יוסף בן מתתיהו מתאר את טבריה כעיר חדשה שהוקמה על קברות עתיקים, בסמוך לכפר חמת. ר' יוחנן קובע את טבריה כחלק מהעיר חמת 
העתיקה, ואילו רבא קובע את טבריה כחלק מהעיר רקת העתיקה. הצענו כאן כי שני החכמים נחלקו בפרשנות של הממצאים בשטח )אותם 
מתאר יוסף בן מתתיהו(, ולכן ר' יוחנן שפירש שטבריה היא חמת, קבע את רקת כנפת ציפורי המקבילה לבקעת כנרת, ורבא שפירש שטבריה 

היא רקת, קבע את חמת כחמי גדר.
דיון הלכתי

בדברינו הנחנו כי לדעת רבא, העיר חמת הקדומה אינה מחייבת את טבריה, מכיון שהחיוב של "נראה עמו" אינו שרירותי לכל שתי ערים בהן 
רואים אחת את השניה, אלא לעיר הנראית טפלה לעיר המרכזית. ואילו טבריה היתה היא העיר המרכזית, כמו שנאמר בירושלמי )ב"מ ה, ו(: 

"אמר ר' יוחנן כל העיירות הסמוכות לטבריא כיון שיצא שער על טבריא פוסקין".
כשם שברור כי העיר שבנפת העיר המוקפת, צריכה להיות טפלה לה )ולכן בני ברק אינה טפלה ליפו ואין לחוש בה למוקפת(, כך ברור שצריך שיהיה שם 
העיר העתיקה עליה, ואין צורך לחוש לערים עתיקות שאבד עליהם הכלח, כגון "אונו" שהיתה מצויה במרכז הארץ, אבל אינה יכולה להטפיל 

אליה את כל גוש דן, משום שאבד זכרה, ואין שום ישוב שניתן לייחס לו את המשכיות ישובה.
ויתכן לפרש, שלכן ר' יוחנן לא ראה ברקת ההיסטורית גורם מחייב, כי אפילו נניח שהיא היתה מוקפת חומה, אם באמת הישוב החדש בזמנו 
התפרש כהמשכיות של חמת, שהיתה מיושבת בזמנו כפי שמעיד יוסף בן מתתיהו, הרי אין שום משמעות לעובדה שאנו יודעים שבמקרה 

בקירוב מקום עמדה עיר עתיקה מוקפת חומה.
וכן לשון ההלכה שנוהגים בט"ו ב"ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע", דהיינו שאותה העיר היתה מוקפת חומה, אבל לא ב"מקומות 
שהיו בהם ערים שהיו מוקפות חומה", כי מקומות כאלו ישנן רבים אלא שאינם ידועים לנו, וגם אין צריך לחוש להם מן הטעם שנתבאר. ואין 

הכוונה שצריכים רצף ישובי, אלא שנקרא שם העיר העתיקה באיזו דרך, ולא שיש כאן צירוף מקרים גרידא.
והסיבה שפרברי הערים נחשבים כעיר, היא תלויה במציאות שהיו הכפרים שמסביב תלויים בעיר וחלק ממנה לכל עניניה. וכל החילוק בין 
פרזים למוקפים לא נקבע אלא לפי המנהג במציאות. כי באמת אין שום סיבה לחלק את החג לשני ימים, והעובדה שהיה איזה חילוק בין 

שושן לשאר ערים, אינו סיבה ליצור שני חגים לעולם. שהרי עדיין אפשר לחגוג את היום של תליית המן, או יום אחד מוסכם.
כיון  ולפי דבריו מובן,  נהגו לחגוג אותו.  כבר  )תחילת מגילה( שעוד קודם שנתקן הפורים כתקנה מחייבת,  וכבר מבואר הדבר בחי' רמב"ן 
שבמציאות כל עיר נהגה לחגוג לפי היום שבו חגגו בשנה הראשונה. וכן מבואר במגילת אסתר עצמה, המספרת "והימים האלו נעשים ונזכרים 
בכל דור ודור" )המגילה נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה, והיא מספרת על "ימי אחשורוש", ועל גדולתו שנכנסה לספרי דברי הימים, וברור שכל זה לא נעשה תוך 
שנה ממעשה הנס, אבל כבר בשנה הראשונה כתוב "ועשה אותו יום משתה ושמחה"(. ורק כשבאו לארץ יהודים משושן ומשאר ערים, לא ידעו איך לנהוג, 
ולכן חלקו כבוד לא"י והשאירו מנהג שושן בערים שהיו מוקפות מימי קדם, ומנהג הפרזים בשאר ערים )כי אם לא היו הולכים ע"פ ימות יהושע, לא 

היתה עיר אחת מוקפת אחרי הגלות. וטעם נוסף משום שהשווהו לבתי ערי חומה שתלוי בזה, כדרך חכמים להשוות הדינים לגדרי הדינים דאורייתא(.

ולסיכום: עיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, נידונה כעיר מוקפת בזמננו רק אם הישוב ממשיך את העיר הקודמת, ונקרא שמה עליו בדרך 
כל שהיא. והוא הדין לכל העיירות הטפלות לה.

וברור שחמת היתה לדרומה של טבריה, במיקומם הנוכחי של חמי טבריה. ושאלתו, מדוע שיערו פעמיים מיל גם מחמתן לטבריה וגם ממגדל לטבריה, אינה מכריעה, בשני דורות 
נפרדים שיערו שני מקומות שחשוב מאד לדעת מידתם לענין תחום שבת ועוד ענינים. הערתו על המאמר בפסחים מו, א: "ממגדל נוניא לטבריה מיל", באמת חשובה, שהרי 

מגדל רחוקה הרבה יותר, אבל נראה שהכוונה ממגדל לתחום טבריה, ל"שער המדינה", כמו שנתבאר.
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פנים שוחקות לריבוי הפנים בתורה
אליהו סולוביצ'יק

נשאלו החכמים מי גדול יותר - התלמוד או המעשה? עד שנמנו וגמרו שעל אף שהמטרה הסופית היא המעשה, אבל התלמוד גדול 

יותר מפני שהוא המביא לידי מעשה. האיש התורני הלן בעומקה של הלכה, חש פעמים רבות מרמזים דקים ועד סוגיות מפורשות, 

זו, הנכנס לבית המדרש מוצא הוא בין הלומדים אלו המקדשים את  זו ואף  שהתלמוד נתקדש בפני עצמו ללא קשר למעשה. 

הלימוד כמטרה בפני עצמה, אך אופן לימודם שואף לקץ המחלוקות והעמדת ההלכה על תילה בדינים העולים בסוף כל סוגיה. 

ומאידך מוצא הוא חכמים שהמחלוקות שעשוע עבורם, רצים הם ושבים כל ימיהם בין דברי החכמים וחידותם, ואינם ממהרים 

להכריע.

הגיוון נמצא כמובן כבר אצל רבותינו הקדמונים בכל דור ודור. הרמב"ם לשם דוגמה מגנה בתוקף את מי שאומר שנפלו מחלוקת 

בדברים שקבלו מסיני, ואף בהלכות שנלמדו מהמידות שהתורה נדרשת, לא נפלה המחלוקת לדעתו אלא כאשר נתמעטה חכמת 

התלמידים ולא ידוע דרכי ההיקש וכדומה. הרמב"ם עצמו ביקש כידוע לשנות את הלימוד הספקני עם ריבוי הדעות וכתב את 

'משנה התורה' להחזיר עטרה ליושנה בהלכה פסוקה וברורה בכל התורה כולה. ויש מחכמי ישראל - ועל כך הדברים שלהלן - 

שקבלו את המחלוקות בפנים שוחקות וכחלק בלתי נפרד ממהות התורה.

א. תורה פתוחה נתנה
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אֹמר"4; אמר לפניו, רבונו של  ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ אמר רבי ינאי: אילו ניתנה התורה חתוכה1 - לא היתה עמידה לרגל2. מה טעם3? "ַוְיַדּבֵ
ים ְלַהּטֹת"; רבו המזכין - זכאי, רבו המחייבין - חייב5.  עולם הודיעיני היאך היא ההלכה. אמר לו: "ַאֲחֵרי ַרּבִ

כדי6 שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור - מיניין ְו-ִד-ְג-ל-ֹו7. וכן הוא אומר )תהלים יב, ז(: "ִאֲמרוֹת ה' ֲאָמרוֹת 
ִרים ֲאֵהבּוָך"9 )ירושלמי סנהדרין ד, ב(. ְבָעָתִים"8. ואומר )שיר השירים א, ד(: "ֵמיׁשָ ק ׁשִ ֲעִליל ָלָאֶרץ ְמֻזּקָ ֶסף ָצרּוף ּבַ ְטהֹרֹות ּכֶ

דברי רבי ינאי משקפים קודם כל מציאות חיים בבית מדרש - המוכר לנו יותר מתקופת האמוראים ומפרשיהם - שבו אין דברים 
חתוכים. מאות חכמים דנים ומתווכחים, לכל דבר יש צדדים וצידי צדדים עד שכמעט כל דבר אפשרי. ומה לנו מבטא יותר את השיחה 

בבית המדרש התלמודי מהאמרה הידועה על תלמידו של רבי מאיר היכול לטהר את השרץ בק"נ טעמים.

אבל זו אינה רק השתקפות של מציאות. התבוננות בדברי הירושלמי והשפה שבה הוא משתמש מראה 'פנים שוחקות' למצב זה של 
וזיקוק,  כצירוף  ריבוי הצדדים  וראיית  ישובח. השימוש בפסוקי שיר השירים  ולא  יגונה  ולא רק כהכרח שלא  ריבוי הפנים בהלכה, 
מלמדים על שבח ומעלה שיש בריבוי הצדדים בהלכה. מצאנו את רבי ינאי אף אומר בבבלי עבודה זרה יט, א: "אמרי דבי ר' ינאי: כל 
הלומד תורה מרב אחד - אינו רואה סימן ברכה לעולם". דברים אלו מצטרפים לכך שהדעה האחידה היא לוקה וחסרה, השלמות 

והיופי באים דווקא מתוך ראיית הניגודים והמעבר מצד לצד עד ההכרעה המעשית שיכולה אף היא להשתנות בבוא העת.

ב. מדרשי מקובלים

כדברים האלה מלמדנו ר' מנחם רקנטי, תלמיד הרמב"ן )נולד ה"א י'(, בפירושו לתורה )שמות כ, א(:

)ג, ב(: "בעלי אסופות" - אלו תלמידי  ֱאלֶֹקיָך...]. אמרו רז"ל במסכת חגיגה  [ָאֹנִכי ה'  ה ֵלאֹמר  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ֱאֹלִקים ֵאת  ר  ַוְיַדּבֵ
חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה, הללו מטהרין והללו מטמאין, והללו מכשירין והללו פוסלין, הללו מתירין והללו 
אוסרין. שמא יאמר אדם 'היאך אני למד מעתה'?! תלמוד לומר: "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר" - כולן אב אחד נתנן, 
פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים ברוך הוא. ואמרו )עירובין יג, ב(: תלמיד אחד היה לו לרבי מאיר שהיה מטהר את השרץ במ"ט 

פנים.

דֹול ְוֹלא ָיָסף", היו בו כל הפנים המשתנים והמתהפכים לטמא וטהור, לאסור ומותר,  כל זה הוא, כי בדיבור אשר נאמר עליו "קֹול ּגָ
לפסול וכשר. כי לא יתכן להאמין שהיה הקול ההוא חסר כלום, ולכך בגודל הקול היו הדברים מתהפכין מכל צד זה לעומת זה, וכל 
אחד ואחד מן החכמים קבל את שלו. כי לא הנביאים בלבד קבלו מהר סיני, אלא אף כל החכמים העומדים בכל דור ודור, כי כל אחד 

ל ְקַהְלֶכם. ר ה' ֶאל ּכָ ּבֶ ה ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ קבל את שלו שנאמר )דברים ה, יח(: ֶאת ַהּדְ

ועל הענין הזה אמר )עירובין יג, ב(: אלו ואלו דברי אלהים חיים הם. כי אם היה אחד מהם טועה בקבלתו לא היה אומר כך. ואלו הם 
שבעים פנים שיש לתורה המתהפכין לכל צד, כי נחלק הקול ההוא לע' ענפים כאשר ביארנו... וזה הענין יבאר לך ספיקות כשתתבונן 

עליו.

והאר"י ז"ל בספר הליקוטים )פרשת כי תצא( מלמדנו10:

ֶלב. הנה נחלקו בית שמאי ובית הלל בזה הפסוק... כי כל אחד דבר לפי בחינתו שהוא נאחז בה. כי שמאי  ֹלא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ
שהיה מבחינת לאה, שידוע ששם הדין יותר קשה... ולכן הלל שהיה מבחינת רחל שלא היה בה הדין הקשה כמו בלאה... נמצא כי 
לפי מקומו שהוא נאחז בו ראוי להיות כן... וזהו שאמרו כי אלו ואלו דברי אלהים חיים. כי כל אחד דבר האמת לפי מקומו, אלא 

שההלכה הוא לפי הזמן.

אינני מכיר לא את "הקול" הכולל בתוכו את כל הצדדים של הרקנטי, ולא את הבחינות "שהוא נאחז בה", בחינת רחל ובחינת לאה, 
אבל יש כאן לכאורה קול גדול בעד ריבוי המחשבות, הדעות וההלכות בתורתנו הקדושה, ולא מתוך חולשה, חסרון או מגרעת, אלא 
אדרבא זו היא דרכה של תורה מתחילתה, והמאמר 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים' הוא כפשוטו ממש. כי מבחינת האמת אין עדיפות 

בין הדעות השונות של חכמי ישראל. ההכרעה המעשית היא "לפי הזמן" ללא קשר לשאלת האמת11.

1  = פסוקה. ראה לשון 'חתוכה' בירושלמי ר"ה א, ד: "עצרת חתוכה היא", כלומר שזמנה ברורה ופסוקה.

2  לשון נופל על לשון, והיינו שלא היה אפשר לקיים את התורה כי לא יתכן לכוון תמיד להלכה שניתנה בסיני. בפסיקתא רבתי )פסקא כא( נוסף: "לא היתה עמידת רגל 
למורה שיורה", ושם הוא בשם "ר' תנחום בר' חנילאי" שהיה דור אחרי ר' ינאי, ואילו ההמשך על מ"ט פנים מופיע שם בשם ר' ינאי.

3  כמו 'מנלן' שבבבלי.

4  המלה 'לאמר' הוספתי על פי פרוש רבנו חננאל לסנהדרין לו, א המצטט את הירושלמי. ור' ינאי דורש את המלה 'לאמר' על משה רבנו, והיינו שאחר דבר ה' למשה אמר 
לו משה "הודיעני היאך ההלכה", או שאחרי כל דבר ה' היה עדיין צריך משה לאמר את ההכרעה.

5  רעיון זה נמצא גם בחידושי הריטב"א למסכת עירובין יג, ב בשם חכמי צרפת והניחן בקרן זוית של הדרש, אלו דבריו שם: "אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת 
ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר, ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים 

להיתר, ושאל להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם, ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר".

6 כלומר, הסיבה שהתורה פתוחה ניתנה היא כדי שתוכל להידרש לצדדים.

7  שיר השירים ב, ד: "הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה". והשוה במדבר רבה, פ"ב: "בית היין, זה סיני".

8 כלומר שבע כפול שבע שהם מ"ט. זוהי 'דרשה מהופכת' כי משמעות הכתוב הוא להיפך, שדיני התורה מוכרעים על ידי צירוף וזיקוק.

9 9 שה"ש א, ד: "ַנְזִּכיָרה דֶֹדיָך ִמַּיִין ֵמיָׁשִרים ֲאֵהבּוָך". איני יודע איך נדרש פסוק זה לענין ריבוי הפנים, ואולי פירש הירושלמי את הפסוק כפירוש האבן-עזרא שהכונה 
"ממישרים", כלומר שאוהב את הדוד יותר מיין ויותר ממישרים, אף כאן אוהב הקב"ה את 'הצדדים' יותר מהדרך הפסוקה והישרה.

10   הופניתי לדברי האריז"ל על ידי הרב יוסף אביב"י.

11 ראה גם חידושי אגדות מהרש"א לברכות נח, א על הברכה 'ברוך חכם הרזים, שאין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה': "יש בהן גם כן ששים רבוא 
דעות מחולקין, והוא כלל כל הדעות, שעל כן נתנה התורה לששים רבוא במדבר, להיות התורה כלולה מכל דעה וחכמה ואין להוסיף עליה, ומה שאחז"ל כל מה שמחדש 

כל חכם בדורו מסיני הוא, לפי שזה הדבר כבר היה בדעת אחת מאותן ששים רבוא שהיו בסיני".
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אברהם אולסוונג

ענין קריאת ארבע פרשיות 
תגובה לרג"ח ולדנברג, גל' 83, עמ' 2

מאמרו החשוב של רג"ח ולדנברג דן בדוגמא אחת המייצגת את הערפול שנתקלים בו לפעמים בשימוש במונח 
"מדאורייתא" בספרות התלמודית, במפרשים, במוני המצוות ובפוסקים.

מספר הערות: ראשית כל, מסורת ההגהה של הגר"א והמהרש"ל בתוספות התבססה בהרבה מקרים או ברובם 
על בעיות ענייניות בניתוח הסוגיה או סוגיות מקבילות, ובהחלט לא התייחסה רק על השוואת גרסאות )אף 
במקומות שבהם ניתן להניח כי היו לפניהם גרסאות שונות בתוספות(. לפיכך, האמירה של רגח"ו על הגהתם שאין לגרוס 
עניניים  סממנים  מספר  קיימים  שהרי  תמוהה,  עצמה  היא   - תמוהים"  ש"דבריהם  פרה'  'פרשת  המלים  את 
)המובאים תוך כדי דיבור במאמר זה עצמו( המוכיחים על הקושי בשיטה שקריאת פרשת פרה היא מדאורייתא. הופעת 
המלים 'פרשת פרה' גם בתוספות אחרות ובראשונים אחרים לא ממזערים את החומרה של השאלות האלו על 
השיטה הזאת )ניתן לטעון שאילו היו לפניהם כל הראשונים שיש לנו, כי אז אולי היו נמנעים מההשערה שמדובר בספרים משובשים 

חריגים, אולם, יתכן שגם אז היו בדיעה שאותו מקור משובש שימש את כולם, ישירות או בעקיפין(.

רגח"ו הבין שלפי פשטות דברי רש"י במגילה דף כ"ט קריאת הפרשיות המיוחדות בעיקרה שייכת לזמן שבית 
המקדש היה קיים, "לעורר אישי העם לקיים מצוות אלו". נראה לי שבהחלט ניתן לחלוק וללמוד ברש"י שהחיוב 
הוא לאור המועד המתקרב, בין אם בשנה הזו המצווה תהיה "הלכה למעשה" ובין אם לאו. זאת לא רק מדין 
המתקרבים,  והזמן  המועד  של  הפנימית  המהות  את  מגדירות  אלו  מצוות  כי  אלא  שפתנו",  פרים  "ונשלמה 
אף אם לא יהיה ביטוי מעשי של קיום המצוה בצורה פיזית. כידוע, המהר"ל ורבים אחרים הרחיבו בכיוון זה. 
זאת ועוד, יתכן שאפילו אם הקריאות הן הכשר לעשיית המצוה בפועל, הרי ההכרזה הזו רלוונטית היום כמו 
יבנה המקדש. לכן לקראת המועד המתקרב והשנה החדשה לקורבנות עלינו להתכונן למטלות  אז, כי מהרה 
האופטימית  בהנחה  פרה(  ופרשת  החודש  )פרשת  והטהרה  הקדושה  ולמטלות  שקלים(  )פרשת  האדמיניסטרטיבית 
ובתקוה ובאמונה שיתכן מאד שהנושאים הכלולים בפרשיות אלו יהיו רלוונטיים עוד השנה. וכך באמת היתה 

ההתייחסות של עם ישראל לשבתות אלו מדור דור.

בהמשך המאמר, רגח"ו טוען שהחיוב לקרוא פרשת זכור בעשרה הוא "חידושו של בעל תרומת הדשן". אולם 
מדברי תרומת הדשן ניתן לראות ולהבין ששיטתו מעוגנת בדברי הרא"ש בפסקיו על הסוגיה של שחרור העבד 
להשלים מנין על אף איסור העשה של "לעולם בהם תעבודו", ומדברי הרא"ש שם אין שום אינדיקציה שמדובר 

רק ב"ענין" לקרותה בעשרה אלא הוא מעיקר הדין )ולכן דוחה את העשה(.

באותיותיה  לדקדק  ולא  העולה,  בברכת  לצאת  לא  חובה  ש"אין  מוחלטת  בהצהרה  רגח"ו  כתב  דבריו  בסיום 
ובנקודותיה". לא ברור מאיפה הסיק את המסקנות האלו. עיין בט"ז בשם הב"ח בסי' תרפ"ה שיש חובה לצאת 
בברכת העולה. וראה באו"ח סי' קמ"ב שהביאו בשם מהר"ם ממינץ שבכל השנה צריך להיות שגורה בפיו של 
וכו'". וראה גם בשל"ה הקדוש  ויקרא במיתון ולא במהירות  ולרע,  הבעל קורא "כל הדקדוקים במתגין לעיל 
שהרחיב לבאר את החובה על כל יחיד להקשיב לארבע פרשיות אלו ושאין לסמוך על ההיתר של "אנן בדידן והן 
בדידהו" שנאמר בשאר הקריאות כאשר יש תשעה אחרים שמקשיבים. ובעוד שכולנו נסכים שיש לדעת העיקר 
והטפל, בכל זאת מתוך הקריאה הזהירה תבוא ההפנמה והזיכרון ואדם נפעל כפי פעולותיו כידוע. אולם, יש 
מקום לטעון כהשערה סוציאולוגית/פסיכולוגית שאילו היו מקיימים את המנהג הקדום של אמירת הפיוטים 
הצורך  את  מרגישים  היו  לא  אז  הקדושות,  בקהילות  דורות  דורי  שנאמרו  וכפי  בסידורים  כמודפס  הארוכים 
להאריך בדקדוקים מוגזמים בשלושת הפסוקים האלו, והיו נצמדים למנהג המקורי לגבי אופן קריאת שלושת 
הפסוקים האלו בלי להכניס "חדשנות" לבית הכנסת, ואולי לזה כיוון רגח"ו, אך המלים האחרונות בסוף המאמר 

לא היו ראויות להיכתב בדרך שנאמרו.

תאריך כתיבתו של ספר ’משיבת נפש’
יעקב ישראל סטל

ר' יוחנן לוריא, נולד סביבות שנת ה'ר, למד בישיבות אשכנז וחי ופעל באזור אלזס. הוא כתב כמה חיבורים, שהנכבד מביניהם הוא ספר 
'משיבת נפש', שיצא לאור על-ידי י' הופמן, ירושלים תשנג; מהדורה שניה 'עם הוספות ותקונים': ירושלים תשנח.

המהדיר וכותב תולדות המחבר לא דנו אימתי נכתב הספר, ובדברים אלו באתי להשלים את אשר החסירו.

ספר זה, ועל-כל-פנים: חלקו, נכתב בשנת רסו. שכן כתב המחבר: "שהרי שנה זו, שנת רסו, אירע פסח ביום ה', כמו יציאת מצרים, 
וחג שבועות היה ביום ו" )פרשת אמור, עמ' קפו(. כן בשני כתבי-יד של החיבור. ולמרות שבכתב-יד שלישי נאמר: "שהרי שנה זו, שנת 
רסז...", ברור שיש לנטות אחר הרבים משום שאכן, בשנת רסו חל יו"ט ראשון של פסח ביום חמישי בשבת, ובשנת רסז הוא חל 

ביום ראשון!

)הקדמת  המאורע"  מעין  והיה  המשפטים,  ואלה  פרשת  שי',  בני  בחתונת  רס"ז,  בשנת  דרשתי  "זה  המחבר:  הזכיר  נוסף  תאריך 
המהדיר, עמ' 8, בשם "בסופו" של כת"י מוסקבה-גינצבורג; וכן נרשם בקטלוג המכון לתצלומי כתי"י(. ועדיין אין לסמוך על תאריך זה, כי א' 
שנת  משפטים  פר'  שיחיה,  בני  בחתונת  דרשתי  "זה  זו:  פיסקא  מצטט  הספר,  שבראש  לוריא'  יוחנן  'רבינו  את  שכתב  חבצלת 

רס"ה"! )שם, עמ' 14(. ואין בידי להכריע בין המהדיר לכותב התולדות, כי לא מצאתי פיסקא זו בגוף הספר.

אמנם נראה, שהספר נכתב במשך כמחצית העשור, לכל הפחות, כי נזכר בו תאריך המאוחר לשנת רסו: "בשנת ער"א היית בק"ק 
ווירמ"ש ווירש" )אחרי מות, עמ' קעט(. היינו, המחבר כתב את ספרו במשך השנים רסו-רעא, לכל הפחות. וצחוק עשה לנו המהדיר 
הוא העתיק,  )הקדמת המהדיר, עמ' 8(.  רנ-שנ"  "בין השנים  נכתב  אוטוגרף,  היד של הספר, שיתכן שהוא  הכותב, שאחד מכתבי 
ו'תרגמו' לתאריך עברי: "רנ-שנ", ולא שת לבו  כמפורש בדבריו, מ"קטלוג המכון לתצלומים", בו תוארך כתה"י ל"מאה ט"ז", 
שמגוף הספר עולה שהוא נכתב בשנים רסו-רעא - 'תאריך התחתון' המאוחר לשנת רנ בעשור ומחצה; מה עוד, שגם 'תרגומו' 

העברי מוטעה! שבאמת המאה ה-16 מקבילה לשנים רס-שס.



אנו מעונינים להרחיב את מעגל מנויי הגליון. נוקירכם אם תאותו לשלוח את הגליון למכריכם ולהציעם להצטרף לרשימת התפוצה.
גליון מס’ 85 ֵיצא לאור בס”ד בליל יום ו’, י”ט באדר ה’תש”ע.

© יו”ל על ידי מערכת דאצ’ה
1. נא להקפיד על משלוח החומר כשהוא ערוך ומוכן לדפוס, כדי לחסוך זמן מן העורך התורן. רצוי לעקוב אחר סגנון הפיסוק וציון 
המקורות הנהוגים בדאצ’ה ולחקותם במידת האפשר. ציטוטי פסוקים יבואו מנוקדים כבמסורה. 2. יש להמנע מהבאת ציטטות ללא 
מקור מפורט, כמו גם קביעות חסרות אסמכתא. 3. נא לשלוח את החומר במסגרת קובץ word מצורף, ולא בגוף המכתב, פרט לענינים 
קצרים. 4. נא לתחום בראש הדברים את ענינם: נושא חדש, שאלה, מאמר, תגובה לפרסומים קודמים, וכיו”ב. בכל תגובה יש לציין: 
“תגובה ל...., גליון...”. 5. מסיבות טכניות גדלם של הגליונות אינו אחיד. מתוך כך, ומכורח שלל פגעי הטבע האנושי, יש וחומר הנשלח 
בעדינותו  הלשונית,  ברמתו  ניכר  בדאצ’ה  הכתיבה  סגנון   .6 הבאים.  בגליונות  אם  כי  לשליחתו,  הסמוך  בגליון  מופיע  אינו  למערכת 
הכותבים   .7 ההלכה.  גבולות  המה  נושא  בכל  הדיון  גבולות  שפתנו.  של  נמוכים  למשלבים  השיח  מדרדור  הימנעו  אנא,  ובנכבדותו. 
מתבקשים לנהוג כבוד זה בזה ולהמנע מסגנון שיח הטעון סרח עודף על הנושא הנידון. 8. כל הערה, השגה, שאלה, תשובה, ביקורת, 

.datshe@gmail.com :תגובה, הטרדה, הכפשה, הצעה, למעט הצעה לסגירת הגליון, תתקבל בברכה. 9. כתובת המערכת
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לפניכם צילום של הגהה מאת רבי יצחק הוטנר זצ"ל )ה'תרס"ו - ה'תש"מ(, שכתבה בשולי ספר "קול הנבואה" של הרב הנזיר, רבי 
דוד כהן זצ"ל )ה'תרמ"ז - ה'תשל"ב(.

ההערה עוסקת בענין אחדות ה'. הרב הנזיר מביא בשם החוקרים את התפיסה האריסטוטלית על אחדות השכל, המשכיל 
והמושכל באחדות פשוטה בה' יתברך. בהערה המודפסת הובאו מקורות הרעיון אצל אריסטו, אלפאראבי, הרמב"ם, הפירוש 
המיוחס לספר יצירה והתניא. ונוסף שם, שדברים אלו מנוגדים למבואר בדברי המהר"ל בהקדמה השניה לגבורות ה', שם הוא 
יוצא חוצץ בנחרצות נגד תפיסה זו המזהה את עצמותו יתברך עם השכל, וכותב: "ואנחנו תלמידי משה ע"ה אין אומרים כך 
וח"ו לומר כך עליו, אבל הוא יתברך שקראו רז"ל בשם הקדוש ברוך הוא ולא נקרא השכל ברוך הוא, כי אמיתת עצמו לא נודע 
רק שהוא נבדל מכל גשם וגוף ומכל הנמצאים, ועל זה נאמר קדוש ברוך הוא, שענין קדוש נאמר על מי שהוא נבדל, כי הוא 

יתברך פשוט בתכלית הפשיטות".

דברים אלו אכן נכונים לפי התפיסה האריסטוטלית המקורית, כפי שהיא עולה מתוך כתבי אריסטו ואלפאראבי, שהאל הוא 
שעולה  וכפי  המהר"ל,  של  מתפיסתו  לחלוטין  שונה  בתפיסה  מדובר  הרמב"ם  של  לדעתו  אף  עצמה.  את  החושבת  מחשבה 
מדבריו )מורה הנבוכים א, סח(, שם הוא מוצא אחדות זו של השכל, המשכיל והמושכל גם בכל שכל של כל אדם )וראה עוד שלמה פינס, 

הפילוסופיה  בתולדות  מחקרים  העמים;  למחשבת  ישראל  מחשבת  בין 
היהודית, עמ' 140-141(. אך המקובלים ִישבו את הסתירה שבין 

שתי הדעות, ואת תפיסתם מביא כאן הרב הוטנר:

בין  יש כאן התנגדות  כי  ענה בזה שאמר  שקר 
מפני  לו  בא  זה  וכל  המהר"ל.  ובין  התניא  בעל 
בפרק  המפורשת  ההגהה  ממנו  שנשמטה 
וכונת  היטב.  שם  יעוין  אמרים.  מלקוטי  שני 
מהר"ל בההקדמה לגבורות היא דוקא למעלה 
המהר"ל  ודברי  המקובלים  ודברי  מאצילות. 

ודבריו של בעל התניא אחד הם.

וזו לשונו של בעל התניא שם, על דבריו בשם הרמב"ם, שהוא 
המדע והוא היודע וכו':

בפרדס  כמ"ש  הקבלה  חכמי  לו  והודו  הגהה: 
יציבא  ז"ל  האר"י  קבלת  לפי  וגם  מהרמ"ק 
ידי  על  ב"ה  א"ס  אור  התלבשות  בסוד  מילתא 
לא  אך  דאצילו'  דחב"ד  בכלים  רבים  צמצומים 
ב"ה  שא"ס  במ"א  וכמ"ש  מהאצילו'  למעלה 
מרומם ומתנשא רוממות אין קץ למעלה מעלה 
חב"ד  ובחי'  שמהות  עד  חב"ד  ובחי'  ממהות 
כולם  כמ"ש  ית'  אצלו  גופניית  כעשייה  נחשבת 

בחכמה עשית.

שייך  שהיה  הספר  בשולי  נרשמה  הוטנר  הרב  של  הגהתו 
מגדולי  ה'תש"נ(,   - )ה'תרפ"ה  פרייפלד  שלמה  הרב  לתלמידו, 
המחזירים בתשובה בארה"ב. תודתנו לרב מנחם טייטלבאום 

שהעביר לנו את העתקו של כתב היד.

מעט רבי יצחק הוטנר זצ”לדקדוקי ספרים


