יונתן פיינטוך

סיפור ר׳ יהודה נשיאה וירושת הבת -
הלכה ,משפט וספרות
א .הרקע ההלכתי )המקראי והחז״לי( לדיון בירושת הבת
שמופיע בסיפורים  ;204ב .הסיפור בירושלמי בבא בתרא
פ״ח ה״א ,טז ע״א  ;206ג .הסיפור בבבלי בבא בתרא קיא
;208
 ;207ד .הסיפור  -בין התלמודים
ע״א-ע״ב
ה .הסיפור בהקשרו הרחב בסוגיות הירושלמי והבבלי ;211
 . 1סוגיית הירושלמי  .2 ;211סוגיית הבבלי  .3 ;218שאלתו של ר׳
יהודה נשיאה  .4 ;218כעסו של ר׳ ינאי בסיפור שבבבלי ;222
 . 5דרשת ר׳ יהודה נשיאה על ירושת הבכור  ;225ו .סיכום .227

שאלת זכויות הירושה של בנות נידונה כבר מהופעתם הראשונה של דיני
הירושה במקרא 1,והוסיפה להעסיק את ההלכה והמשפט בתקופת חז״ל ולאורך
הדורות שלאחר מכן .שאלה זו עומדת במוקדו של סיפור תלמודי קצר שמתאר
מפגש מתוח בין ר׳ יהודה נשיאה לחכם מרכזי מחכמי דורו) 2להלן :״סיפור ר׳
יהודה נשיאה״ או ״הסיפור״( .סיפור זה מופיע בגרסאות מקבילות אך שונות
בבבלי ובירושלמי.
בשנים האחרונות הצביעו חוקרים על התרומה של קריאת סיפורים בספרות
חז״ל לאור הקשריהם הרחבים יותר לפרשנות הסיפורים וההקשרים כאחד3.
*

1
2
3

מאמר זה הוא עיבוד והרחבה של הרצאה שנשאתי בקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי
היהדות ,ירושלים ,תשס״ט .אני מודה לפרוס׳ ג׳פרי רובנשטיין ולפרוס׳ רנון קצוף ,וכן
לקוראים האנונימיים מטעם המערכת ,שהעירו לי הערות מועילות רבות בשלבים שונים
של כתיבת המאמר.
ראו על כך להלן סעיף א ,הרקע ההלכתי לדיון בירושת הבת שמופיע בסיפורים.
ר׳ יוחנן בירושלמי ור׳ ינאי בבבלי ,ראו בהמשך.
ראו ,למשל :עפרה מאיר ,״סיפורי־האגדה בהקשרים ספרותיים כתופעה מקבילה למצבי־
היגוד משתנים :סיפור החסיד והרוחות בבית־הקברות״ ,מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,
יג-יד )תשנ״א-תשנ״ב( ,עט׳  ;97-81הנ״ל ,״השפעת מעשה העריכה על השקפת העולם של
סיפורי האגדה״ ,טורא ,ג ) ,( 1994עט׳  .84-67וראו מחקרים נוספים בספרה ,סוגיות
]שנתון המשפט העברי ,כרך כח )תשע״ד-תשע״ה( ,ענו׳ [227-203

שנתון המשפט העברי ,כרך כח )תשע״ד-תשע״ה(

במאמר זה אעסוק בקריאה ובפרשנות של שתי הגרסאות של סיפור ר׳ יהודה
נשיאה )להלן :״הסיפורים״( לאור ההקשר התלמודי הרחב שלהן ,ואצביע על
האור החדש ששופכת קריאה כזו על פרשנות הסיפורים והסוגיות ועל מגמות
עורכי הסוגיות 4.עניין מרכזי שיעלה ויידון בקריאת הסיפורים בהקשרם הרחב
הוא היחס כלפי חוקי ירושת הבת במשפט הנכרי המקומי  -המשפט הרומי
והמשפט הססאני  -כפי שהוא משתקף בסיפורים ובסוגיות הנידונים כאן.

א .הרקע ההלכתי)המקראי והחז״לי( לדיון
בירושת הבת שמופיע בסיפורים5
החוק המקראי קובע ,לאחר התקבלות טענתן של בנות צלפחד במדבר ,את הדין
לגבי ירושת בנות :״ואל בני ישראל תדבר לאמיר איש כי ןמות ובן אץ לו
והעבן־הם את נחלתו לבהו .ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו״)במדבר כז,
ח-ט( .ברם ,לאחר ערעור בני יוסף על האפשרות שירושת הבנות תגרום למעבר
נחלות משבט לשבט נוספה הקביעה הזאת :״וכל בת ירשת נחלה ממטות בני
ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהןה לאשה למען ייךשו בני ישראל איש
נחלת אביתיו״)שם לו ,ח(.
בפואטיקה של סיפורי חז״ל ,תל אביב תשנ״ג;Jeffrey L. Rubenstein, Talmudic Stories:
Narrative Art, Composition, and Culture, Baltimore, MD and London 1999; idem,
 ;Stories of the Babylonian Talmud, Baltimore, MD 2010יונתן פיינטוך ,מעשי חכמים
והסוגיות המכילות אותם במסכת נזיקין בבבלי ,עבודה לשם קבלת התואר ד״ר
.לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר אילן ,רמת גן תשס״ט
בהתייחסותי כאן ולהלן לעורכי הסוגיות או לעורכי התלמודים כוונתי להגדרה רחבה של 4
מושג זה ,כפי שהגדירם לייב מוסקוביץLeib Moscovitz, ‘“The Holy One Blessed :
Be He... Does Not Permit the Righteous to Stumble’: Reflections on the Develop)ment of a Remarkable BT Theologoumenon”, in: Jeffery L. Rubenstein (ed.
Creation and Composi-tion: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the
Aggada, Tubingen 2005, p. 125, n. 1: “By ‘redactors’ I refer not just to the final

5

redactors of BT, if indeed BT had such redactors, but to all scholars who
participated in the editing of this Talmud, whether by organizing rabbinic
teachings, adding to these teachings, reformulating them, or otherwise giving
”.them their present form
לספרות מחקרית על נושא זה בתקופת חז״ל ראו ,למשל :אביגדור אפטוביצר ,״זכר ל׳זכות
האם׳ בספרות ישראל״ ,המשפט העברי ,ב )תרפ״ז( ,עמ׳  ,23-9בייחוד עמ׳  ;23-22יצחק
בער ,״היסודות ההיסטוריים של ההלכה״ ,ציון ,יז)תשי״ב( ,עמ׳  ;137-132זאב פלק ,״ירושת
הבת והאלמנה במקרא ובתלמוד״ ,תרביץ ,כג )תשי״ב( ,עמ׳  ;15-9אפרים א׳ אורבך,
״הלכות ירושה וחיי עולם״ ,דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות )תשכ״ז( ,עמ׳
 =) 141-133הנ״ל ,מעולמם של חכמים :קובץ מחקרים ,ירושלים תשמ״ח ,עמ׳ ,256-229
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בספרות התנאית ,המשנה במסכת בבא בתרא )ח ,ב( קובעת לגבי ירושת
הבת6:
סדר הנחלות כך הוא :ואיש כי ימות ובן אץ לו והעברתם וגר ,הבן קודם
לבת ,כל יוצאי יריכו שלבן קודמין לבת...
מהמשנה עולה בפשטות שכאשר יש בן לנפטר  -הבת אינה יורשת .ברם ,כבר
בתוספתא מצינו שהעניין מורכב יותר ,שכן אפשר שקיים הבדל בעניין זה בין
נכסים שהגיעו מהצד של האב לבין נכסים שהגיעו מהצד של האם )תוספתא
בבא בתרא ז ,י ,מהדורת ליברמן עמ׳ :(155
וכשם שהבן קודם את הבת בנכסי האב ,כך קודם הבן את הבת בנכסי האם .ר׳
אלעזר בר׳ יוסי אר משם ר׳ זכריה בן הקצב ,וכן היה ר׳ שמעון בן יהודה איש
כפר איבוס או׳ משום ר׳ שמעון אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם.
הן סוגיית הירושלמי הן סוגיית הבבלי על המשנה שציטטנו לעיל דנות
במחלוקת הזו בין תנא קמא לר׳ זכריה בן הקצב ור׳ שמעון)להלן נכנה דעה זו
בקצרה :עמדת ר׳ זכריה( .במהלך הדיון של הסתמא דגמרא בבבלי)בבא בתרא
קיא ע״א( מובאת ,כמקור לשיטת תנא קמא ,דרשה על הפסוק ״וכל בת יורשת
נחלה ממטות בני ישראל...״ )במדבר לו ,ח( .הדרשה מקישה את מטה האם
למטה האב ,שמיוצגים בפסוק זה ,על פי פרשנות המדרש ,במלה המשותפת
ובייחוד עמ׳  ;(238-231פנחס נאמן ,״ירושת הבת בתורה ובהלכה״ ,בית מקרא ,טז
)תשל״א( ,עמ׳  476־ ;489יוסף ריבלין ,הירושה והצוואה במשפט העברי ,רמת גן תשנ״ט,
עמ׳  41ואילך ,בייחוד עמ׳ Jonathan Milgram, “Prolegomenon to A New ;46-45
Study of Rabbinic Inheritance Law on the Fiftieth Anniversary of Yaron's Gifts in
Contemplation of Death”, Jewish Law Association Studies, 23 (2012), pp ;. 181-192

6

ראו עוד את המחקרים שמצוינים להלן הערה  . 24המקורות ההלכתיים שעוסקים בירושת
הבת בדורות שלאחר חז״ל רבים ,ולא נביאם כאן מכיוון שאין זה מעניין המאמר ,שעוסק
בספרות חז״ל .מקורות מסוג זה ואחרים ראו :נחום רקובר ,אוצר המשפט :מפתח ביבליוגרפי
למשפט העברי ,ירושלים תשל״ה ,עמ׳  ;388-387 ,313-312הנ״ל ,אוצר המשפט :מפתח
ביבליוגרפי למשפט העברי ,חלק שני ,ירושלים תשנ״א ,עמ׳ .395-394
הציטוטים מהמשנה כאן ולהלן הם מכ״י קויפמן )Budapest, Magyar tudomanyos
 .(akademia, MS. Kaufmann A 50ציטוטים מהתוספתא הם ממהדורת ליברמן .ציטוטים
מספרי במדבר הם ממהדורת מנחם כהנא ,ירושלים תשע״א .ציטוטים מהתלמוד הירושלמי
הם מכ״י ליידן ,מהדורת האקדמיה ללשון העברית )תלמוד ירושלמי ,יוצא לאור על פי
כתב יד סקליגר  (Or. 4720 ) 3שבספריית האוניברסיטה של ליידן עם השלמות ותיקונים,
ירושלים תשס״א( ,והושת גם לירושלמי נזיקין כ״י אסקוריאל )ירושלמי נזיקין ,יוצא לאור
על פי כתב יד אסקוריאל ,בצירוף מבוא ,על ידי אליעזר שמשון רוזנטל; הוסיף מבוא
ופירוש ,שאול ליברמן ,הדפסה שלישית ,ירושלים תשס״ח( .ציטוטים מהתלמוד הבבלי הם
מכ״י המבורג .(Hamburg: Staats- und Universitatsbibliothek, Cod. hebr. 19) 165
לכל המקורות הוספתי פיסוק לפי הצורך.
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״מטות״ ,ומלמדת שבנכסי האם ,כמו בנכסי האב ,הבת אינה יורשת במקום שיש
בן 7.לאחר הדיון במחלוקת התנאים הללו מובא בשני התלמודים סיפור קצר
שעוסק במפגש מתוח בין חכמים  -ר׳ יוחנן ור׳ ינאי)בירושלמי( ,או ר׳ ינאי ור׳
יהודה נשיאה )בבבלי(  -ושתוכנו קשור בוויכוח על דיני הירושה.

ב.

הסיפור בירושלמי בבא בתרא פ״ח ה״א ,טז ע״א

ר׳ ינאי ור׳ יוחנן הוון יתבין.
עאל ר׳ יורן נשייא 8ושאל :״וכל בת יורשת נחלה ממטות״ מהו? אמ׳ ליה:
מקיש מטה האב למטה האם ,מה מטה האב אין לבת במקום הבן אף מטה
האם אין לבת במקום בן.
או חילוף  -מה מטה האם יש לבת במקום בן אף מטה האב יש לבת
במקום בן? אמ׳ ליה ר׳ יוחנן :איתא מן תמן ,לית אהן גוברא בעי מישמע
מילה דאורייא.
]תרגום החלקים הארמיים :ר׳ ינאי ור׳ יוחנן היו יושבים.
בא ר׳ יהודה נשיאה ושאל...
אמר לו ר׳ יוחנן :בוא משם ,אין זה האיש רוצה לשמוע דבר של תורה[.
הדיון בסיפור זה 9נסוב על דרשת המלה ״ממטות״ ,שמוצעת תחילה כתומכת
בדעה החולקת על ר׳ זכריה בן הקצב ,וגורסת שאין לבת זכות ירושה במקום הבן
)־כאשר קיים גם בן( אף במטה האם )־בנכסים שבאו ממטה האם( .ר׳ יהודה
7
8
9

ואילו בירושלמי מוסברת עמדת תנא קמא על ידי קל וחומר ,ראו שם ,והשוו :ספרי במדבר
פיסקא קלד ,מהדורת כהנא ,עם׳ ס.
בכ״י אסקוריאל מופיע כאן ר׳ אבא בר ממל במקום ר׳ יורן נשייא ,ברם ,ליברמן דוחה
גרסה זו ותולה אותה באשגרה ,ראו :ירושלמי נזיקין כ״י אסקוריאל ,עמ׳ . 213
אף על פי שטקסט זה ,בייחוד בגרסתו בירושלמי ,הוא מינימליסטי מאוד ,אני מתייחס אליו
כסיפור ,בעקבות יונה פרנקל ,סיפור האגדה  -אחדות של תוכן וצורה :קובץ מחקרים ,בני
ברק  ,2001עמ׳ =) 305-302״צורות חיצוניות לעומת ערכים פנימיים״ ,בתוך :י״ד גילת וא׳
שטרן )עורכים( ,מכתם לדוד  -ספר זכרון הרב דוד אוקס ז״ל ,רמת גן תשל״ח ,עמ׳  120־
 136ובהערה  25שם( .לסקירה מפורטת על הגדרות וקריטריונים שונים לסיפור בכלל
ולסיפור בספרות חז״ל בפרט ראו :פיינטוך ,מעשי חכמים )לעיל הע׳  ,(3עמ׳  35־,37
ובספרות המצוינת בפנים ובהערות השוליים שם .ראו גם את הקטגוריות השונות אצל:
Catherine Hezser, Form, Function and Historical Significance of the Rabbinic Story in
 309־  . Yerushalmi Neziqin, Tubingen 1933, pp. 1, 292 , 303אמנם ייתכן שלסיפור זה,
בייחוד בגרסת הירושלמי ,תתאים יותר ההגדרה שפרנקל עצמו טבע במקום אחר  -״הסיפור
ההלכתי״)פרנקל ,סיפור האגדה ,עמ׳  220־ .(235מכל מקום ,דיון ממצה בהגדרות אלה חורג
ממסגרת המאמר הנוכחי.
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נשיאה מציע בשאלתו להפוך את הדרשה על פיה ולהגיע למסקנה הפוכה :לא זו
בלבד שהבת תירש יחד עם אחיה בנכסי האם ,אלא תוענקנה לה זכויות ירושה
יחד עם אחיה גם בנכסי האב .בתגובה לשאלת ר׳ יהודה נשיאה ר׳ יוחנן כועס.
קריאת סיפור זה מעוררת את השאלה :מדוע כועס ר׳ יוחנן ואינו מסתפק
בדחיית דרשתו של ר׳ יהודה נשיאה ,כפי שמצינו פעמים אין־ספור בוויכוח בין
חכמים על דרשות הכתובים? לשאלה זו אין מענה פשוט מתוך הסיפור עצמו,
ונתייחס אליה להלן.

ג .הסיפור בבבלי בבא בתרא קיא ע״א-ע״ב 1
10
1
2
3
4
5
6
7
8

מסתמיך ואזיל ר׳ ינאי אכתפיה דר׳ שמלא שמעיה,
מלי ואתי ר׳ יהודה ]נשיא?ה?[ לאפיהו.
אמ׳ ליה בר אנש דאתי לקיבלנא הוא יאי וגולתיה יאי
כי מטא לגביה גששיה ואמ׳ ליה דין שיעור]י[ה כשק.
בעא מיניה :מניין לבן שקודם לבת בנכסי האם?
״דכת׳ למטות ,מקיש מטה האם למטה האב ,מה מטה האב בן קודם לבת
אף מטה האם בן קודם לבת.
 12אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי
שנים?
אמ׳ ליה :גוד לי ,לית דין צאבי דיליף.

]תרגום החלקים הארמיים :מסתמך והולך ר׳ ינאי על כתפו של ר׳ שמלאי
שמשו ,ובא ר׳ יהודה נשיאה לקראתם.
אמר לו :בן אדם שבא ממולנו הוא נאה וגלימתו נאה .כאשר הגיע אצלו
 10על פי כ״י המבורג ) 165לעיל הע׳  .(6בנוגע לכ״י זה ומעמדו בין עדי הנוסח של מסכת נזיקין
בבבלי ראו :שמא יהודה פרידמן ,תלמוד ערוך :פרק השוכר את האומנין :p ] ,הנוסח ,ניו יורק
וירושלים תשנ״ז ,עמ׳  ,64ובהפניות שם .להלן עדי הנוסח האחרים שנבדקו לסיפור זה ,על
פי :יעקב זוסמן ,אוצר כתבי היד התלמודיים ,ירושלים תשע״ב )וסימניהם להלן( :א  -כ״י
אסקוריאל  ;(Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial G-I-3) G-I-3ג  -קטע גניזה
אוקספורד בודליאנה ) heb. b . 10נויבאואר וקאולי  ;(2833.24ד  -דפוס ראשון ,פיזארו
רע׳׳א; ו— כ״י וטיקן ;(Vatican —Biblioteca Apostolica ebr. 115 (115.11.2)) 115
מ  -כ׳׳י מינכן  ;(Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hebr. 95 ) 95ס— כ׳׳י פריס 1337
) ;(Bibliotheque Nationale heb. 1337פ— סט .פטרסבורג )St. Petersburg —Russian
 .(National Library Evr. 1 190שינויים בין עדי הנוסח שמשמעותיים למחקר הנוכחי צוינו
להלן בהערות השוליים.
 11אום וד בגליון  -כאן מופיע ״אמר ליה״.
 12א  -כאן מופיע ״אמר ליה״.
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מששו ,אמר לו)לשמש( :זה שיעורו כשק.
שאל ממנו :מנין לבן שקודם לבת בנכסי האם? שכתוב :״למטות״...
אמר לו)לשמשו( :משוך אותי)מכאן( ,אין זה רוצה ללמוד[.
הסיפור בבבלי מורכב משני חלקים :חלק ראשון ,שהוא מעין פתיחה לסיפור
)שורות  ,(4-1וחלק שני שהוא גוף הסיפור על הדיון ההלכתי )שורות .( 8-5
החלק הראשון מספר על דיון בין ר׳ ינאי לשמשו על הופעתו החיצונית של ר׳
יהודה נשיאה שבא לקראתם .מהתיאור במשפטי הפתיחה ניכר שר׳ ינאי הוא זקן
ועיוור .הוא אף ממשש את בגדו של הנשיא ,אך אינו פונה אליו כלל ,אלא חולק
עם שמשו את הערכתו לבגד .בחלק השני של הסיפור פונה הנשיא לר׳ ינאי
בשאלה שנוגעת לדינו של תנא קמא מהתוספתא שצוטטה לעיל ,שהבן קודם
לבת בירושת נכסי האם .כתשובה מובאת דרשת המלה ״מטות״ ,שהוזכרה קודם
כהוכחה לשיטת ת״ק ,ומשווה בין נכסי האב לנכסי האם ,שבשניהם הבן קודם
לבת .גם כאן ,כמו בסיפור בירושלמי ,ר׳ יהודה נשיאה מוסיף ושואל ,וגם כאן,
במקום לזכות למענה ענייני ,באה תגובה חריפה :״לית דין צאבי דיליף״  -אין
זה רוצה ללמוד .כמו בפתיחה לסיפור ,דבריו המפתיעים והחריפים של ר׳ ינאי
אינם נאמרים ישירות לד׳ יהודה נשיאה ,אף שהם מכוונים אליו ,אלא הוא פונה
ואומר את הדברים לשמש.
גם בסיפור בבבלי כעסו של ר׳ ינאי ותגובתו החריפה טעונים הסבר .העומד
מולו הוא הנשיא וגם מוכר לנו כחכם ,שמופיע במספר מקומות בתלמוד כנושא
ונותן בדברי הלכה ואגדה 13.יש להבין מה גורם לר׳ ינאי לצאת נגדו בבוטות
שכזו ,ונתייחס לכך להלן.

ד .הסיפור  -בין התלמודים
בין גרסאות הסיפור בבבלי ובירושלמי ניכרים כמה הבדלים ,ששניים מהם
נראים כבעלי משמעות תמאטית .ההבדל הראשון הוא התוספת של החלק
הראשון לסיפור בבבלי  -על עיוורונו של ר׳ ינאי והיעזרותו בשמשו ,והדיון
שמתקיים ביניהם על לבושו של ר׳ יהודה נשיאה .יונה פרנקל ,בפרשנותו
לסיפור שבבבלי 14,פירש שחלקו הראשון של הסיפור מלמד את הקורא כי ר׳
ינאי אינו ״מסונוור״ מחזותו החיצונית של האיש שבא לקראתו ,אלא ״רואה
דרכה״ ,כדרכם של עיוורים אחרים שמופיעים בסיפורים שונים בספרות חז״ל15
 13ראו ,למשל :שבת קיט ע״ב; עירובין סט ע״א; ראש השנה כ ע״א; תענית כה ע״ב ,ועוד רבים.
 14פרנקל ,סיפור האגדה )לעיל הע׳  ,(9עמ׳ . 305-302
 15ראו ,למשל ,את דמותו של בבא בן בוטא בסיפור על הורדוס )בבלי בבא בתרא ג ע״ב(,
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ובספרות הקלאסית 16.ר׳ ינאי ,אפוא ,אינו מעריך כלל את בגדו המכובד והמפואר
של האיש ,שבעיניו )או בידיו( אינו נחשב יותר משק ,כלומר ,כיסוי חיצוני
כלשהו ,שאינו מעיד על ערכו של לובשו17.
ההבדל השני הוא בדברי ר׳ יהודה נשיאה בחלק השני של הסיפור .ר׳ יהודה
נשיאה שואל על המקור לדעה החולקת על ר׳ זכריה .הוא נענה ,או משיב
לעצמו 18,בדרשה על המלה ״ממטות״ שהובאה לעיל .לאחר מכן הוא מציע
במקומה דרשה אחרת .בגרסת הבבלי הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה שונה מזו
שבירושלמי :הוא אינו מציע להפוך את הדרשה על המלה ״ממטות״ וללמוד
שבת יורשת באופן שווה גם בנכסי האב .תחת זאת הוא מסב את הדרשה לכיוון
ירושת בכור ,ומציע שבכור יירש פי שניים גם בנכסי האם ,כבנכסי האב.
יונה פרנקל מסיק על פי הנוסח בכ״י המבורג שהובא לעיל ,שבו לא
מופיעות המלים ״אמר ליה״ בין המשפטים 19,שר׳ יהודה נשיאה ניהל את שני
צדדי הדיון בעצמו .פרנקל מפרש התנהגות זו כהעמדת פנים חיצונית של רצון
ללמוד .כך קושר פרנקל בין החלק הראשון שנוסף בגרסת הבבלי לסיפור ובין
גוף הסיפור על הדיון ההלכתי בין החכמים .יתר על כן ,בהצעת דרשה שמנוגדת
להלכה ידועה רואה פרנקל ניסיון של ר׳ יהודה נשיאה לטמון מלכודת לר׳ ינאי,
ועל כך כועס ר׳ ינאי.
פרשנותו של פרנקל ,שמתמקדת באישיותו ובהתנהגותו של ר׳ יהודה
נשיאה ,מזהה את התמה המרכזית בסיפור כעוסקת ביחס בין חוץ לפנים .בגדיו
המפוארים של הנשיא יוצרים חזות חיצונית מכובדת .במישור אחר ,בשיח
המדרשי־הלכתי שלו ר׳ יהודה נשיאה מפגין ידע ויכולת פלפול .ברם ,ר׳ ינאי
מזהה שמאחורי ההתדיינות ההלכתית מסתתרת דווקא כוונה שלילית  -ניסיון
להרשים את ר׳ ינאי ואף להכשילו .הפער בין הכוונה של ר׳ יהודה נשיאה לבין
הביטוי החיצוני שיוצר מעשהו מכעיסים את ר׳ ינאי .הופעתו החיצונית
המכובדת של האיש אינה מטעה את ר׳ ינאי העיוור ,ואינה מונעת ממנו מלחשוף
את כוונותיו הבלתי כנות של ר׳ יהודה נשיאה ,שבאות לידי ביטוי ,לדעת פרנקל,
באופן שהוא שואל את שאלותיו.

16
17
18
19

וראו עוד בעניין זהYonatan Feintuch, “External Appearance Versus Internal Truth, :
.The Aggadah of Herod in Bavli Bava Batra”, AJS Review, 3 5 (2011), p. 99 and n. 36
ראו :פרנקל ,סיפור האגדה )לעיל הע׳  ,(9עם׳  ,303הע׳  ,30והפניות לסופוקלס שם בעם׳
 ,211הע׳ . 50
ראו בהקשר זה מקורות ודיון הלכתי בעניין קבלת טומאה בבגדים :פרנקל ,שם ,עם׳ ,304
הע׳ .33 ,32
ראו על כך בפסקה הבאה.
כך גם :ספ ראו לעיל הערות  . 12,11ג  -חלקי הדף שעשויים להכיל את המלים הנ״ל קרועים.
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פרנקל אינו מתייחס בפרשנותו להבדלים בין הסיפור בבבלי למקבילה
בירושלמי 20.אמנם ,מפרשנותו של פרנקל לסיפור בבבלי עולה שהתוספת של
סיפור המסגרת בבבלי יוצרת תמה חדשה בסיפור בבבלי  -היחס בין חוץ
לפנים  -שאין לה ביטוי בסיפור שבירושלמי.
ברם ,על פי ניתוחו הספרותי של פרנקל אין משמעות מיוחדת לתוכן הדיון
בין החכמים ,שעוסק בדיני ירושה .אפשר היה לספר את הסיפור על כל דיון
הלכתי אחר .אפשר להוסיף על ניתוחו של פרנקל נקודה חשובה ,שתסביר את
הקשר דווקא לתוכן האמור .נראה שבחלק הראשון של הסיפור ,שבו ר׳ ינאי
העיוור ממשש את בגדו של ר׳ יהודה נשיאה ,ואומר שהם אינם מעידים בעיניו
על לובשם ,ישנה אלוזיה )ארמז( לסיפור המקראי של גניבת הברכות על ידי
יעקב )בראשית כז( .במהלך הסיפור המקראי יצחק כבד הראייה ממשש את
יעקב ואת הבגדים שאינם מעידים על זהותו האמיתית)שם כז ,כא-כב( 21,כאשר
הלה בא במטרה לרמותו ולזכות בירושת הברכות שמיועדת לאחיו הגדול,
בניגוד למקובל .גם הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה קשורה לענייני ירושה ,ומנוגדת
לדין המקובל בתחום זה .נראה אפוא ,שהרמיזה ליעקב בחלקו הראשון של
הסיפור בבבלי משמשת כרמז מטרים לכך שדרשת ר׳ יהודה נשיאה שבאה בגוף
הסיפור ,ועוסקת אף היא בענייני ירושה ,היא סטייה מהדין המקובל של הירושה,
והיא אף מוצעת ,על פי פרשנותו של פרנקל ,בחוסר כנות  -כפי שיעקב לוקח
במרמה את ירושתו של עשו.
לפי הפרשנות הזאת אמנם נראה שהסיפור בבבלי מתפרש היטב ,ויש בה אף
מענה הולם לשאלה מה ״הרוויחו״ יוצרי הסיפור שמופיע בבבלי בהוספת החלק
הראשון על ר׳ ינאי ובגדו של ר׳ יהודה נשיאה ,שאינו מופיע בירושלמי .ברם,
אין בה הסבר לכעסו של ר׳ יוחנן במקבילה שבירושלמי ,והיא אף איננה
מסבירה את ההבדל בין הבבלי לירושלמי בתוכן שאלתו של ר׳ יהודה נשיאה
שמעוררת עליו את חמתו של ר׳ יוחנן/ר׳ ינאי .נראה שתשובות לשאלות אלה
עשויות להימצא על ידי עיון בהקשרם הרחב של הסיפורים בירושלמי ובבבלי.

 20לסקירה על דרכו של פרנקל בניתוח סיפורי מעשי חכמים ראו :רובנשטיין ,סיפורים תלמודיים
)לעיל הע׳  ,(3עמ׳ . 12-8
 21הסיפור משתמש בתיאור של מעשהו של ר׳ ינאי בפועל הארמי ״גששיה״ ,שפירושו ״מיששו״.
אולם אפשר שבמלה זו טמון רמז נוסף לתיאור המקראי שבו יצחק אומר ליעקב ״גשה נא
ואמשך בני״ )בראשית כז ,כא(.
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ה .הסיפור בהקשרו הרחב בסוגיות הירושלמי והבבלי
 . 1סוגיית הירושלמי
להלן חלקה הראשון של סוגיית הירושלמי)ב״ב פ״ח ה״א ,יד ע״ד-טז ע״א( על
המשנה הראשונה בפרק השמיני בבבא בתרא ,שבה מופיע סיפור ר׳ יהודה נשיאה:
)א( כתיב ״איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו״ .תני רבי
ישמעאל :שינה הכת׳ נחלה זאת מכל נחלות שבתורה ,שבכולן כתוב
״ונתתם״ וכאן כתוב ״והעברתם״ ,עיבור הדין הוא שתהא הבת יורשת.
)  pחכמי גוים אומרי׳ :בן ובת שוין כאחת .דאינון דרשי ״ובן אין לו״ ,הא
אם יש לו שניהן שדן .התיבון :והכתיב ״ואם אין לו בת״ הא אם יש לו
שניהן שדן ואתון מורץ דליתי בר אף הכא ליתי בר22.
)ג( הצדוקין אומ׳ :בת הבן והבת שניהן שדן .דאינון דרשי ,מה בת בנו
הבאה מכח בני יורשתני בתי הבאה מכוחי אינו דין שתירשני? אמרו להן:
לא אם אמרתם בבת הבן שאינה באה אלא מכח האחים תאמרו בבת שאינה
באה אלא מכח הזקן?
החלק הבא של הסוגיה הוא דיון בירושת נכסי האם 23,שבו מופיעים גם מחלוקת
התנאים שצוטטה לעיל מהתוספתא ,דיון בפסיקת ההלכה במחלוקת זו ,וסיפור
ר׳ יהודה נשיאה.
בחלק הראשון של הסוגיה ,שצוטט לעיל ,מובאים שני פולמוסים >ב ,ג(
שעוסקים בדיני ירושה .הפולמוס הראשון נוגע לשאלה שנידונה בסיפור ר׳
יהודה נשיאה  -זכויות הירושה של בת כשיש גם בנים .תחילה מוצגת עמדה
בשם ״חכמי גדם״ ,שקובעת ,באמצעות ״דרשת״ הפסוקים ,שבת יורשת באופן
שווה עם אחיה ,בניגוד לדין המשנה )ח ,ב( 24.הסוגיה מתפלמסת עם עמדה זו,
ומראה כי ״דרשת חכמי הגוים״ אינה עומדת במבחן הפרשה כולה.
 22החלק האחרון במשפט זה ״ואתון מודין דליתי בר ,אף הכא ליתי בר״ נראה סתום .בכ״י
אסקוריאל של ירושלמי נזיקין מופיע נוסח מעט אחר :״ואתון מודים דלית הוא בן ,אף
הכא לית הוא בן״ .ליברמן)ירושלמי נזיקין כ״י אסקוריאל ,עמ׳  (212אימץ כאן את נוסח
כ״י אסקוריאל ,ותיקן ל״דלית הוא כן״ ,בהנחה ששיבוש גרפי קל הפך ״כן״ ל״בן״ ,שהפך
אחר כך ל״בר״.
 23תחילתו של הדיון קשה וככל הנראה משובשת ,ראו :ליברמן ,ירושלמי נזיקין כ״י אסקוריאל,
עמ׳ .213
 24לאחר מכן מובא בסוגיית הירושלמי פולמוס אחר ,עם הצדוקים )חלק )ג( לעיל ,בראש
סעיף ה( ,בשאלה היחס בין הבת לבת הבן .פולמוס זה נידון רבות במחקר ,ולא אדון בו
כאן מפני שהוא איננו מתקשר ישירות לסיפור הנידון .על פולמוס זה ראו ,למשל :חיים
][211

שנתון המשפט העברי ,כרך כח )תשע״ד-תשע״ה(

היות שפולמוס זה הוא בנושא שמופיע בסיפור  -ירושת הבת כשיש בן -
נראה שהוא חלק חשוב מההקשר הרחב של הסיפור בסוגיה ,ועל כן נרחיב עליו
קמעא .הירושלמי אינו מפרש מי הם אותם חכמי גדם 25.סביר להניח שהכינוי
בסוגיה זו מכוון לחוק הרומי  -החוק של האימפריה הנכרית ששלטה בתקופת
האמוראים בארץ ישראל  -ואפשר שחכמי הגוים הם אנשי משפט רומים,
שחכמים בסוגיה מתפלמסים אתם 26.אכן ,החוק הרומי אינו מפלה בין בני
הנפטר לבנותיו ,לעניין ירושה ללא צוואה ) .(intestateכבר בחוק של שנים
עשר הלוחות )  (V, 4מהמאה החמישית לפנה״ס ,מופיע כך:
si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus
familiam habeto
If he dies intestate, to whom there be no suus heres, the nearest
agnate is to have the fam ilial and goods ?27

חוק זה מציין את שני הסוגים הראשונים של הזכאים לירושה בהעדר צוואה
) .(intestateהראשונים שיורשים , suus heres-n ,הם אותם אנשים שהיו בחיי
האב תחת כוחו/שליטתו של האב )  ( p a tria potestasואשר מותו של האב
משחרר אותם משליטת אחרים 28.אלה הם ילדיו של הנפטר ,וכן אשתו ,אם היא
טשרנוביץ ,תולדות ההלכה ,מהדורה ב ,ניו יורק תש״ה־תשי״ג ,כרך ב ,עמ׳  327־Louis ;329
Finkelstein, The Pharisees: The Sociological Background of their Faith, Philadelphia
 ;pp ,1962. 138-142, 694-696והשווReuven Yaron, “Sadducees and Pharisees, :
 .Two Controversies”, Israel Law Review, 33 (1999), pp. 743-755עוד על פולמוס זה

25

26
27
28

ומקורות נוספים ראו :ורד נעם ,מגילת תענית :הנוסחים ,פשרם ,תולדותיהם ,בצירוף מהדורה
ביקורתית ,ירושלים תשס״ד ,עמ׳  ;377-376 ,225-223,87-86אהרן שמש ,״מה גילה מנשה
בן חזקיה בתורה?״ ,מגילות ,ב ) ,(2004עמ׳ . 103-91
הכינוי ״חכמי גוים״ אינו מופיע ,ככל הידוע לי ,במקום אחר בירושלמי בפרט ובספרות
התנאית או האמוראית בכלל ,ולכן גם לא ניתן לפרשו על פי מקור אחר .ישנן הופעות בודדות
של הכינוי הזה ,בהקשרים אחרים ,בספרות המדרש ,במדרשים שהם ככל הנראה מאוחרים,
ראו :ברייתא דמזלות)אצל י״ד איזנשטין ,אוצר המדרשים ,ניו יורק תשע״ה ,עמ׳ - (285-280
ההקשר שם הוא ויכוחים שונים בין חכמי ישראל לחכמי הגוים על גרמי השמים ,צורותיהם
ומיקומיהם; ספר נח ,אף הוא אצל איזנשטין ,שם ,עמ׳ ) 401על מקור זה ראו בהקדמת
איזנשטין ,שם ,עמ׳  .(400ביטוי דומה ,״חכמי אומות העולם״ מופיע בכמה מקומות בבבלי
)למשל :ברכות נח ע״א; פסחים צד ע״ב; ראש השנה יב ע״א( ,ברם ,במקורות אלה נראה
שמדובר בביטוי רחב וכללי שאינו מכוון לחכמים נכרים מסוימים בזמן ובמקום.
אמנם השוו בעניין זה לפרשנותו של פלק )לעיל הע׳  ,(5עמ׳  , 12והפנייתו לפילון שם
בהערה . 18a
;Carolus Georgius Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tubingen 1909, pp. 15-40
.Michael Hewson Crawford, Roman Statutes, II, London 1996, pp. 555-721
ראוAlan Watson, The Law of Succession in the Later Roman Republic, Oxford 1971, :
.p. 176; idem, The Spirit of Roman Law, Athens 1995, pp. 11, 20
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 כלומר בנישואין שמעבירים אותה מרשות אביה לרשות,m m an u נישאה לו
 קרובי המשפחה של- agnates^  הבאים אחריהם בסדר הירושה הם29.בעלה
 הניסוח בחוק30, כפי שמציין יולוויץ, אמנם.( male line ) האב דרך הקו הזכרי
 אך,שנים עשר הלוחות מתייחס ליורשים ישירים )ילדי הנפטר( על דרך השלילה
 ולא לגביsu m heres  ־n  לא לגבי,אין בניסוח זה הבחנה כלשהי בין בנים לבנות
. זכרים ונקבות באותה דרגת קירבה למת ירשו אפוא באופן שווהagnates . 31^
, 3.1)  של גאיוסInstUutiones -2 השוויון הזה בין זכרים לנקבות מופיע במפורש
32: במאה השנייה לספה״נ,(3.2
1. Intestate inheritances by the law of the Twelve Tables
devolve first on self-successors (sui heredes).
2. Self-successors are children in the pow er of the deceased at
the time of his death, such as a son or a daughter, a grandchild
by a son, a great-grandchild by a grandson by a son, whether
such children are natural or adoptive...

 כפי שעולה, לא חל שינוי גם מאוחר יותרsui heredes-b  בעניין זה שנוגע,אכן
33: במאה השישית לספה״נ,(3.2 , 3.1)  של יוסטיניאנוסlnstitutiones  ־7\ גם מן
1. The inheritances of intestate persons go first, by the statute of
the Twelve Tables, to family heirs;
2. and family heirs, as we said above, are those who were in the
pow er of the deceased at the time of his death, such as a son or

. שם ושם, ווטסון29
Herbert Felix Jolowicz and Barry Nicholas, Historical Introduction to the Study of
.Roman Law3, Cambridge 1972, p. 124
 כשבמאה השנייה-  הורע כוחן של הנקבות בשלב מאוחר יותר,agnates  בתור, אמנם31
 יכלה, אחות שנולדה מאותו אב- consanguinea ־r\ לפנה״ס החוק הפרטוריאני קבע שרק
, יוסטיניאנוס, מאידך גיסא. ולא נקבות בעלות קירבת דם רחוקה יותר,agnate^ לרשת
 שלו את החוק כךNovellaeo  מתקן,במגמה לתקן את האפליה בין גברים לנשים
 בעלי קירבת הדם שלאו דווקא נובעת- cognates^  יורשיםagnates^ שבמקום ירושת
.(28  לעיל הע׳, חוק הירושה,מהקו הזכרי של המשפחה )ווטסון
Gai Institutiones or Institutes of Roman Law by Gaius, with a Translation and 32
Commentary by the late Edward Poste, M.A., Fourth edition, revised and
enlarged by E.A. Whittuck, M.A. B.C.L., with an historical introduction by A.H.J.

.Greenidge, D. Litt., Oxford 1904
The Institutes of Justinian (fifth edition), Translated into English by J.B. Moyle, 33

.Oxford 1913
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daughter, a grandchild by a son, or a great-grandchild by such
grandchild if a male, and this whether the relationship be natural
or adoptive. Among them must also be reckoned children who...
or who come within the terms of our constitutions by which we
have enacted that, if any one shall cohabit with a woman whom
he might have lawfully married, but for whom he did not at first
feel marital affection, and shall after begetting children by her
begin to feel such affection and formally marry her, and then
have by her sons or daughters...
 הן,השוויון בין בנים לבנות בירושת אביהם נשאר אפוא יציב בחוק הרומי
 ואף,בשנים שקדמו לתקופת האמוראים בארץ ישראל הן במשך תקופתם
 אף התבססות הנצרות באימפריה הרומית עד כדי קבלתה כדת34.לאחריה
 שלInstitutiones  כפי שראינו לעיל ב־35,רשמית לא השפיעה על החוק הזה
 למרות שהמשפט בירושלמי ״חכמי גדם אומרים בן ובת, על כן.יוסטיניאנוס
 ולכן קשה למקם אותו בוודאות,שדן כאחת״ שייך לרובד הסתמי של הסוגיה
36. נראה שהחוק הרומי בענייני ירושה מתאים למשפט זה,על ציר הזמן
אפשרות אחרת שעשויה לעלות על הדעת בנוגע לכינוי ״חכמי גדם״ היא
 או למקור,שהוא מכוון לאנשי דת נוצרים בני זמנם של אמוראי ארץ ישראל
 לכאורה, אכן.בספרות הנוצרית מתקופת הירושלמי או ספרות קדומה יותר
מצינו בספרות חז״ל עדות לקיומו של פולמוס בנושא ירושת הבת עם הנוצרים
 על עימות בין רבן גמליאל ואימא,(ע״ב-בסיפור שמופיע בבבלי שבת)קטז ע״א
 בסיפור זה טוען הדיין הנוצרי37.דיץ הנוצרי/שלום אחותו לבין הפילוסופוס
John A. Crook, Law and Life of Rome, Ithaca 1967, p. 119; :34 ראו בעניין זה גם
Wiliam W. Buckland, A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian3, New
York 1968, p. 367; Judith P. Hallet, Fathers and Daughters in Roman Society:
.Women and the Elite Family, Princeton, NJ 1984, esp. pp. 90-96
.Antti Arjava, Women and Law in Late Antiquity, Oxford 1998, p. 62 :35 ראו בעניין זה
36  ראו, שבו לא היה שוויון מסוג זה בין בנים לבנות בירושת אביהם,על החוק היווני הקדום:
David Schaps, “Women in Greek Inhheritance Law”, The Classical Quarterly, 25
(1975), pp. 54-55; Sarah B. Pomeroy, Families in Classical and Hellenistic Greece:
.Representations and Realities, Oxford 1998, p. 53
Holger M. Zellentin, “Margin of Error: Women,:37 לסקירה של המחקר על סיפור זה ראו
Law and Christianity in Bavli Shabbat 116a-b”, in: E. Iricinschi and H.M. Zellentin
(; ובמחקריםeds.), Heresy and Identity in Late Antiquity, Tubingen 2008, p. 339 n. 1
Luitpold Wallach, “The Textual History of an Aramaic : ובייחוד,שמצוינים שם
 והפניותיו, 12  עמ׳,(5  ראו גם פלק )לעיל הע׳.Proverb”, JBL, 60 (1941), pp. 403-415
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כלפי רבן גמליאל ,שהשוואת ירושת הבת לירושת הבן מופיעה ב״עוון גליוך:
״אמר ליה :מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה ,ואיתיהיבת
עוון גליון ,וכתיב ביה :ברא וברתא כחדא ירתון״ .ברם ,כפי שהראו חוקרים,
עיגונו ההיסטורי של הסיפור שבבבלי שבת הוא בעייתי 38,ובייחוד לא נמצא,
ככל הידוע לי ,כל מקור מפורש ,או אפילו רמוז ,בברית החדשה או בספרות
הנוצרית הקדומה בכלל שמשווה את הבת לבן לענייני ירושה 39.ממילא ,סיפור
זה בבבלי אינו מספק מקור בספרות הנוצרית שעשוי להיות קשור להצהרת
הירושלמי ״חכמי גוים אומרים בן ובת שדן כאחת״.
אמנם ,יש דמיון בין הניסוח של הצהרת הירושלמי ובין המשפט בבבלי
״ברא וברתא כחדא ירתוך; אבל אפשר שדווקא עורכי הבבלי הכירו את
ההצהרה הזו שמופיעה בירושלמי או הצהרה דומה לה ,והשתמשו בה בעיצוב
הסיפור על רבן גמליאל ואחותו בשבת קטז40.
בין אם הכוונה בביטוי ״חכמי גדם״ לחוק הרומי ובין אם הכוונה לנוצרים,
אפשר ,ואולי אף סביר להניח ,שהפולמוס המתואר בירושלמי ,ובייחוד החלק
שמייחס לגויים את דרשת הכתוב בספר במדבר ,אינו מתעד ויכוח ריאליסטי־
היסטורי שהתקיים עם נכרים כלשהם  -אנשי משפט רומים או אנשי דת
נוצרים  -אלא הוא תיאור ספרותי־בדיוני ששובץ בסוגיה כהבעת התנגדות
בהערה  20שם .בנוגע לכינוי ״פילוסופוס״ וזיהויו כאיש דת נוצרי ראו :וולך ,שם ,עמ׳ ,410
והערה  22שם; זלנטין ,שם ,עם׳  . 352לפרשנות עדכנית של הסיפור ראו :זלנטין ,שם,
במאמר עצמו.
 38ראו הפניות בהערה הקודמת.
 39זלנטין ,שוליים )לעיל הע׳  ,(37עמ׳  , 356מציין שמשפט כזה אינו קיים בברית החדשה.
הוא אף מביא בשם קוהן )בהערה  46שם ,ראו שם ההפניה לקוהן( את הסברה שהסיפור
בגמרא אולי מבוסס על קריאה מרחיבה של המשפט באיגרת אל הגאלאטים )Galatians
 (3.28שאין ״לא זכר ולא נקבה״ ,אך מסכים עם קוהן שדוחה את ההצעה הזו כרחוקה.
לחיבורים של חלקים אחרים בסיפור זה לברית החדשה ראוBurton L. Visoztky, :
“Overturning the Lamp”, Fathers of the World: Essays in Rabbinic and Patristic
Literatures, Tubingen 1995, pp .. 75-84

בהקשר זה אפשר להזכיר שחוק הירושה מופיע באופן דומה בחיבור הנוצרי־סורי מהמאה 40
החמישית ) The Syro-Roman Lawbookעל תיארוכו של הספר ואופיו ראוYifat :
Monnickendam, “The Kiss and the Earnest —Early Roman Influences on Syriac
 ,Matrimonial Law”, Le Museon, 125 (2012), p. 307וכמצוין בהערה  2שם( .כך מופיע
שם בראש הפרק הראשון ,על פי תרגומו של וובוס )The Syro-Roman Lawbook A
Translation with Annotations by Arthur Voobus, Stockholm 1983, p. 2): “If a man
dies and does not write a testament and he shall leave his children behind, male
” .and female, they inherit equallyברם ,בשל תיארוכו )המאה החמישית( ומיקומו

הגיאוגרפי ,מקור זה עשוי להיות המקור שהסיפור בבבלי שבת קטז מבוסס עליו ,אך לא
.המשפט על ״חכמי גוים״ בירושלמי בבא בתרא
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לעמדה נכרית שמשווה את הבנות לבנים לעניין ירושה ללא צוואה .פרשנות זו
עשויה להסביר בצורה טובה את ״טענתם״ של ״חכמי גדם״ בירושלמי ,שאינם
טוענים שעל פי החוק שלהם בנות יורשות בשווה עם הבנים ,אלא מנסים
להראות שכך נובע מהחוק המקראי ,ולצורך כך הם ״הוגים״ מעין מדרש הלכה
על הפסוקים :״דאינון דרשי ובן אין לו ,הא אם יש לו שניהן שדן״ .סביר אפוא
ש״מדרש הלכה״ מעין זה הושם בפי ״חכמי גדם״ על ידי חכמי התלמוד שיצרו
את הסוגיה41.
לפולמוס בעניין ירושת הבת יש ביטוי גם בדיון שפותח את הסוגיה )א( :על
הפסוק ״והעברתם את נחלתו לבתו״ פותחת הסוגיה בדרשה שמובאת בשם ר׳
ישמעאל:
תני ר׳ ישמעאל :שינה הכתוב נחלה זאת מכל נחלות שבתורה ,שבכולן
כתוב ״ונתתם״ וכאן כתוב ״והעברתם״ ,עיבור הדין הוא שתהא בת יורשת.
דרשה זו שמכנה מצב שבת יורשת ״עיבור הדין״ נראית כדרשה פולמוסית.
התרשמות זו נתמכת מהשוואתה לדרשה המקבילה ,הנייטרלית יותר ,שמופיעה
על פסוק זה בספרי במדבר פיסקא קלד מהדורת כהנא עמ ׳ ס ,ומצויה גם בסוגיה
המקבילה בתלמוד הבבלי  -סוגיית הפתיחה לפרק השמיני)בבא בתרא קט ע״ב(:
בכולן הוא או׳ ונתתם ,וכאן הוא או׳ והעברתם .ר׳ או׳ אין לך מעביר בנחלה
אלא בת ,מפני שבנה ובעלה יורשין אותה.
יהא הפירוש המדויק ל״חכמי גדם״ אשר יהא; מהרקע ההיסטורי שהובא לעיל,
ומהאופי הפולמוסי שמשתקף בחלק של הסוגיה שהובא לעיל ,עולה שיוצרי
הסוגיה בירושלמי ניצבו מול חוק נכרי שהשווה את ירושת הבנות מאביהן
לירושת הבנים ,ושהם ראו אותו כאיום .למעשה ,בשני הפולמוסים שבחלקה
 41אמנם ,כפי שהעיר לי פרופ׳ מון קצוף ,אפשר להסביר טענה כזו של ״חכמי הגרים״ אף אם
מדובר בוויכוח ריאליסטי עם אנשי משפט רומים ,אם ניקח בחשבון את המצב שהיה מקובל
אז בארץ ישראל )כבפרובינקיות רומיות אחרות( ,לפיו ,בעלי דין יהודים ,אף אם הם נידונו
בפני ערכאה רומית ,נידונו על פי חוקי המשפט היהודי ,לפחות עד לפרסום החוקה של
ארקדיוס והונוריוס בשנת  398עם הפיכתה של האימפריה לנוצרית )בעניין זה ראו באופן
כללי לגבי החוק הרומי :יולוויץ וניקולס ,מבוא )לעיל הע׳  ,(30עמ׳ Max Kaser, Das ;103
 .romische Privatrecht I, Munchen 1970, pp. 3 2 , 2 0 2 , 21 4בהקשר הספציפי של ארץ
ישראל והיהודים ראוAlfredo Mordechai Rabello, “Civil Justice in Palestine”, The :
& Jews in the Roman Empire: Legal Problems, from Herod to Justinian, Aldershot
 .(Burlington 2000, XII, p. 145-149כפי שמציין רבלו )שם ,עמ׳  ,( 149-148גם כאשר

הרומאים דנו יהודים על פי המשפט היהודי הם היו לעתים ״מתקנים״ חוקים שנראו בעיניהם
לא צודקים .בקונסטלציה כזו אפשר שהיה אינטרס לשופטים רומים להראות שאף לפי החוק
המקראי ראוי שהבת תירש עם הבנים באופן שווה.
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הראשון של הסוגיה  -עם חכמי גוים ועם הצדוקים  -משתקפת התנגדות גדולה
לסטייה מן החוק המקראי בעניין ירושתן של בנות ,ומשתקפים גם האתגרים
שהוצבו  -מבית ומחוץ  -בפני החכמים שניסו לשמר את החוק המקראי על פי
הבנתם אותו42.
אפשר שהסיפור על שאלתו של ר׳ יהודה נשיאה ותגובתו של ר׳ יוחנן הוא
תיאור היסטורי ,ואפשר שהוא יצירה ספרותית שמסתמכת על גרעין היסטורי
כלשהו 43.אם אכן היה לסיפור זה קיום עצמאי ,היסטורי או ספרותי ,מחוץ
לסוגיית הירושלמי ,הרקע המקורי לסיפור ,ובכלל זה הסיבה לכעסו של ר׳ יוחנן,
אינם ידועים .יהא מקורו של הסיפור אשר יהא ,אני מבקש להציע לקרוא סיפור
זה  -שמונח לפנינו כעת כחלק ממכלול סוגיית הירושלמי  -בהקשרה של
סוגיה זו ,שבה הוא שובץ על ידי עורכי הירושלמי .דבריו של ר׳ יהודה נשיאה,
כשהם נקראים בהקשר הרחב של הסוגיה ,אינם רק הצעה דרשנית־הלכתית
שעומדת בחלל ריק .על רקע החלקים הפולמוסיים שבפתיחת הסוגיה נקראת
הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה להשוות את ירושת הבת לירושת הבן כקריאת תיגר
על עמדתם של חכמים בנושא רגיש מאוד ,שעמד ,כפי הנראה מהסוגיה ,במרכז
פולמוס קשה עם יריבים נכרים  -דין ירושת הבת 44.הכעס שמובע כלפי ר׳
יהודה נשיאה בסיפור  -שהרקע שלו ,כאמור ,אינו ידוע כשבוחנים רק את
הסיפור במנותק מהקשרו  -יכול להתפרש ,בקריאה של הסיפור כחלק מהסוגיה
כמכלול ,כחוליה נוספת בפולמוס שמופיע בסוגיה כלפי העמדה היריבה של
״חכמי גדם״ 45,שמעניקה לבת זכויות ירושה שוות לאלה של הבן46.
42

43

44

45

השווJudith Hauptman, “Women and Inheritance in Rabbinic Texts: Identifying :
,(.Elements of a Critical Feminist Impulse”, in: Harry Fox and Tirzah Meacham (eds
Introducing Tosefta Hoboken NJ 1999, p .. 228
על הגרעינים ההיסטוריים והספרותיים של סיפורים בתלמודים ועל הדרכים להגיע אליהם
ראו ,למשל :שמא יהודה פרידמן ,״לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי״ ,בתוך :ש״י
פרידמן )עורך( ,ספר הזכרון לרבי שאול ליברמן ,ניו יורק וירושלים  , 1993עמ׳  63־. 119
וראו דיונו המתודולוגי שלRichard Kalmin, Migrating Tales: The Talmud's Narratives :
 ,and their Historical Context, Berkeley 2014, pp . 1-28והפניותיו בהערות השוליים שם.
בין הפתיחה הפולמוסית של הסוגיה לבין הסיפור מופיע הדיון בירושת נכסי האם ובעמדת
ר׳ זכריה בן הקצב ,שאליו מתקשר הסיפור באופן ישיר ,מפני שהדיון בסיפור נפתח
בדרשת הפסוק ״ממטות״ כתמיכה בדעה שחולקת על ר׳ זכריה בן הקצב.
קשה לקבוע בוודאות מדוע ר׳ יהודה נשיאה בחר בעמדה הלכתית שנויה במחלוקת זו ,או
מדוע הושמה טענה כזו בפיו בסיפור .ברם ,חשוב לציין שגם אם נניח שדבריו של ר׳
יהודה נשיאה הם חלק מהגרעין ההיסטורי־ריאלי של הסיפור ,ושהוא עצמו אכן סבר שיש
מקום להעניק יותר שוויון לנשים בענייני ירושה ,הרי שהסיפור והסוגיה שמכילה אותו כפי
שהם מונחים לפנינו ,והמסרים שעולים מקריאתם ,מייצגים ככל הנראה את עמדות עורכיה
האנונימיים של סוגיה זו בירושלמי ,שעשויים להיות מאוחרים בכמה דורות מהחכמים
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 . 2סוגיית הגבלי
כפי שראינו לעיל ,בסוגיית הבבלי המקבילה לסוגיה בירושלמי מופיע הסיפור
כשבפיו של ר׳ יהודה נשיאה שאלה שונה מזו שבסיפור המקביל בירושלמי.
אפשר שלידי עורכי הסוגיה בבבלי התגלגל נוסח שונה של הסיפור ואותו הם
שיבצו בסוגיה ,אגב הדיון במחלוקת בין ת״ק לר׳ זכריה בן הקצב על ירושת נכסי
האם ,שבהקשרה מופיע הסיפור .ברם ,חוקרים אחדים כבר הצביעו על כך שיוצרי
הבבלי ועורכיו לא רק שיבצו בסוגיות סיפורים שהגיעו לידיהם ,אלא פעמים
רבות אף התאימו את הסיפורים להקשרם החדש ,גם על ידי עיבוד מחדש של
גרסאות ארצישראליות קדומות יותר של אותם סיפורים 47.בעקבות מסקנות
המחקרים האלה אדון להלן בשני פרטים בסיפור שבבבלי לאור הקשרו הרחב
בסוגיות שעוסקות בדיני ירושה בפרק יש נוחלין בבבלי :שאלתו של ר׳ יהודה
נשיאה ,וכעסו של ר׳ ינאי עליו.
 . 3שאלתו של ר׳ יהודה נשיאה
בסוגיה המקבילה בבבלי )בבא בתרא קי ע״ב-קיא ע״ב( לסוגיה בירושלמי,
ובסוגיות האחרות שדנות בירושת הבת בפרק )בעיקר הסוגיות הסמוכות לסוגיה
על המשנה הראשונה( ,לא מופיע פולמוס בעניין ירושת הבת כמו זה שמופיע
בירושלמי .יתר על כן ,בסוגיות הבבלי הללו נידונה ,לפחות כאפשרות
תיאורטית ,העמדה שבת תירש בשווה עם הבן .אמנם ,עמדה זו ,שחולקת על דין
המשנה ,אינה מתקבלת בסוגיות אלו להלכה ,אבל לא מצינו בבבלי רגישות או
התנגדות חריפה לעמדה זו ,כעין אלה שמצינו בירושלמי .למשל ,בדיונים
התלמודיים על המשנה הראשונה בפרק עולה ,בהסבר של הסתמא דגמרא לדברי
רב פפא ,הצעה שבת תירש באופן שווה )קי ע״א(:
הפועלים בסיפור .ממילא ,אפשר שבזמנו של ר׳ יהודה נשיאה עצמו שררה פחות התנגדות
לעמדה שמוצגת בשמו בסיפור ,ועורכי הסוגיה עשו בעמדתו שימוש ספרותי ,על ידי יצירת
סיפור שבו מביע ר׳ יהודה נשיאה את עמדתו ובתגובה מובע כלפיו כעסו של ר׳ יוחנן ,כדי
להביע את התנגדותם לעמדת החוק הרומי.
 46נראה אפוא ,שהדינמיקה בסוגיית הירושלמי ובסיפור יותר מורכבת מכפי שמציגה זאת
האופטמן ,נשים וירושה )לעיל הע׳  (42בייחוד עמ׳  ,238שמפרשת את הדעות השונות רק
במישור של היחס לנשים ולזכויותיהן.
 47ראו :רובנשטיין ,סיפורים תלמודיים )לעיל הע׳  ,(3וכן הפניותיו למחקרים נוספים שם ,עמ׳
 20-19ובהערותיו .ראו גם יתר המחקרים שהוזכרו בהערה זו ,וכן :פרידמן ,לאגדה ההיסטורית
)לעיל הע׳  ,(43בייחוד עמ׳ Shamma Friedman, “A Good Story ;145-144 , 135-134
Deserves Retelling: The Unfolding of the Akiva Legend”, ]SI], 3 (2004), pp. 55-93,
esp. 55-62, www.biu.ac.il/JS/JSIJ/3-2004/friedman.pdf (= Rubenstein, Creation and
)Composition, supra note 4, pp. . 71-100
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והבנים את האב .מנא לן? דכת׳ ״איש כי ימות ובן אין לו״ ,טע׳ דאין לו בן
הא יש לו בן ןמן[ 48קודם .אמ׳ ליה רב פפא לאביי :אימא איכא בן לירות
בן ,איכא בת תירות בת ,איכא בן ובת לאו האי לירות ולאו האי לירות .אלא
בר קשא דמתא לירות? הכי קאמינא :לא האי לירות כוליה ולא האי
לירות כוליה אלא כהדדי!49...
]תרגום :מנין לנו? שכתוב :״איש כי ימות ובן אין לו)והעברתם את נחלתו
לבתו(״  -הטעם)שמעבירים את הנחלה לבת(  -משום שאין לו בן .הרי אם
יש לו בן  -הבן קודם .אמר לו רב פפא לאביי) :אולי( אומר שכשיש בן -
יירש הבן .כשיש)רק( בת  -תירש הבת .כשיש בן ובת  -לא זה יירש ולא
זה יירש? אלא פקיד העיר 50יירש? כך אמרתי :לא זה יירש כולו ולא זה יירש
כולו ,אלא יחד![
בהמשך הסוגיה )קי ע״ב( מובאות עוד כמה הצעות לדרשות שמהן יילמד אי־
השוויון של הבנות ,ורובן נדחות ,למשל:
רב אחא בר יעקב אמר ,מהכא :״למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין
לו בן״)במדבר כז ,ד( ,טעמא דאין לו בן ,הא יש לו בן  -בן קודם .ודלמא
בנות צלפחד הוא דקאמרן הכי ,ניתנה תורה ונתחדשה הלכה! אלא,
מחוורתא כדשנין מעיקרא.
ריבוי התירוצים ודחיית רובם על ידי הסוגיה עשויים ללמד שהסוגיה אינה
תופסת את עדיפות הבן על הבת כעניין מובן מאליו ,ומשקיעה מאמצים כדי
לתמוך עיקרון זה בדרשת הכתובים.
 48זהו ככל הנראה שיבוש ,וביתר עדי הנוסח מופיע כאן ״בן״.
 49השוו לדברי הבבלי בכתובות נב ע״ב בעניין תקנת כתובת בנין דכרין ,שלמעשה דואגת
שבני הבת יירשו את נכסי אביה־סבם שניתנו לבת לפני נישואיה :בסוגיה מובאים דברי ר׳
יוחנן )בשם רשב״י( שהטעם לתקנה הוא ״כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו״ .על כך
שואל הסתמא דגמרא :״ומי איכא מידי דרחמנא אמר ברא לירות ברתא לא תירות ,ואתו
רבנן ומתקני דתירות ברתא״ ]תרגום :האם יש דבר )=אפשרות( שהתורה אמרה שהבן יירש
והבת לא תירש ,ובאים חכמים ומתקנים שתירש הבת[? ומשיבה הגמרא :״הא נמי
דאורייתא הוא ]גם זה מן התורה הוא[ דכתיב :׳קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו
לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים׳״ )ירמיה כט ,ו( .הגמרא מבינה את הפסוק
כמצווה לתת לבת כדי שיהיו לה קופצים וישאו אותה לאשה .מכל מקום ,גם כאן הסתמא
דבבלי אינו חושש מהסבר שמכיל את הרעיון שבת תירש חלק מהנכסים ,לפחות ברמה
העקרונית ובאופן עקיף )שהרי אין מדובר כאן בירושה ישירה שיורשת בת מאביה שמת
יחד עם אחיה(.
 50ראוMichael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic :
.and Geonic Periods, Ramat Gan 2002, p. 239
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 עצם ההצעה, בהקשר הרחב של סיפור ר׳ יהודה נשיאה בבבלי,אם כן
להשוואת זכויות הירושה של הבת לזכויות הבן אינה נתפסת כשאלה פסולה
. כפי שקורה בירושלמי,ומקוממת שיש לדחותה מיד ובחריפות
אפשר שהגישה הפחות שלילית בסוגיית הבבלי כלפי האפשרות שבת תירש
 שהיה שונה מזה שבארץ,בשווה עם הבן קשורה בהקשר התרבותי הרחב בבבל
, בבבל בנושא דיני ירושה, הססאני, אם נבחן את החוק הנכרי, ראשית.ישראל
 היה51, בנקודה מסוימת זו,נמצא שהפער בין התרבות היהודית והנכרית בבבל
 החוק הפרסי־ססאני אמנם לא מעניק את כל:פחות חריף מאשר בארץ ישראל
 בנות. אך הבנות גם אינן יורשות שם חלק שווה,הירושה לבנים במקום הבנות
 ירשו מחצית52( )נישואין עם זכויות מירביות לאשהpadixsay נפטר מנישואי
 בפירוש שלה לספר החוק53, מריה מצוך.מהחלק שהבנים מאותם נישואין ירשו
Darab  מצטטת בעניין זה מתוךM a ta k d a n i h azar D a tista n , 54 הססאני
:Hormazyar's Persian R iv ay at (188 , 10-12 )
Q. —How should the property, wealth and patrimony of the
parents be divided among the children? How much should go to
?each son and daughter
A. - As to the children of the padshah-w ife, viz., the sons and
daughters, when their parents have gone to the spiritual world
i.e. died), one share should be for the son; the daughters should)
have half a share each...
 שהאמוראים בחלק ממרכזי התורה בבבל, יעקב אלמן הראה לאחרונה,שנית
Yaakov Elman, “Marriage :51  ראו,אמנם בנקודות אחרות לפעמים היו פערים גדולים יותר
and Marital Property in Rabbinic and Sasanian Law”, in: C. Hezser (ed.), R ab b in ic
L aw in Its R o m an a n d N e a r E astern C on tex t , Tubingen 2003, pp. 2 2 7 - 2 7 6 , 256 and
n. 79; idem, “Scripture Versus Contemporary Needs: A Sasanian/Zoroastrian
.Example”, C ardozo L aw R eview , 28 (2006), pp. 153-169
Maria Macuch, D a s S asanidische R echtsbuch M a ta k d a n i b a z a r D a tis ta n (T eil II), :52 ראו
.(Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes, XLV, 1), Wiesbaden 1981, p. 9
. 74  עמ׳,( מצוך )בהערה הקודמת53
.234-233  עם׳,(51  נישואים ורכוש משפחתי )לעיל הע׳, אלמן: למשל, ראו על ספר זה54
Bamanji N. Dhabhar, The P ersian R iv a y a ts o f H o rm a z y a r F ra m arz a n d O th ers, T heir 55
 ספר החוק, מצוך:; ראו גםV ersion w ith In tro d u ctio n a n d N otes, Bombay 1932, p. 203
Maria Macuch, “Inheritance i.: Sasanian Period”, ;9  עמ׳,(52 הססאני )לעיל הע׳
אלמן, ;E n cy clo p ed ia Iran ica, http://www.iranicaonline.orgqarticlesqinheritance-i
.79  והע׳256 ,227  עמ׳,(51 נישואים ורכוש משפחתי)לעיל הע׳
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הרגישו פחות מאוימים מחוקיהם ומנהגיהם של שכניהם הפרסים 56,לעומת
חכמי ארץ ישראל .הבדל זה נבע ,לטענתו ,לא רק מהיחס הסובלני יותר
והאוטונומיה החופשית יותר שיהודי בבל זכו להם מצד השלטונות לאורך רוב
התקופה האמוראית ,לעומת אחיהם שבארץ ישראל ,אלא גם בשל העובדה
שהדת הזורואסטרית הייתה קרובה יותר ליהדות מהפגאניות הרומית והנצרות,
וההתמודדות אתה הייתה אפוא פשוטה יותר ,לפחות לחלק מהחכמים 57.אלמן
אף מצביע על השפעות הדדיות בין התרבויות השכנות בתחומים מסוימים58.
אמנם ,דווקא בעניין המסוים של ירושה מציין אלמן שחכמי בבל לא הושפעו
כלל מהחוק הפרסי שהעניק יותר זכויות ירושה לנשים 59.ברם ,אלמן נוטה
לתלות את ההבדל בין היהדות בתקופת הבבלי בענייני ירושה יותר בנסיבות
סוציולוגיות ובאינטרסים פרקטיים ספציפיים שאפיינו כל קבוצה בהתאם
למציאות שהיא חיה בה 60,ופחות במניעים אידיאולוגיים.
מכל מקום ,בסוגיות הבבלי בפרק יש נוחלין העוסקות בירושת הבת לא
משתקף קיומו של פולמוס עם התרבות הנכרית ,בין אם היעדרו של פולמוס כזה
נובע מהתרבות הנכרית השונה בבבל לעומת ארץ ישראל ובין אם לאו .יתר על
כן ,כאמור לעיל ,בסוגיות הנזכרות עצם ההעלאה התיאורטית של אפשרות שבת
תירש באופן שווה לבן אינה מעוררת התנגדות חריפה או מתח .ממילא ,בהקשר
כזה פחות מתאים שהסיפור ישובץ כגרסתו בירושלמי ,שבו בוערת חמתו של
חכם דומיננטי על הנשיא רק משום שהעלה ,בדרך של שאלה ,את הרעיון
להעניק לבנות שוויון בירושה .זהו הסבר אפשרי ואף סביר ,אף אם לא ודאי או
בלעדי ,לכך שעורכי סוגיית הבבלי בחרו להביא בה סיפור ובו גרסה שונה
לשאלת ר׳ יהודה נשיאה61.
56

57
58
59

60
61

ראו ,למשלYaakov Elman, “Middle Persian Culture and Babylonian Sages”, in: :
C.E. Fonrobert (ed.), The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic
Literature, Cambridge-New York 2007, esp. pp. . 190-194
אלמן ,שם ,עמ׳ . 194
אלמן ,שם ,עמ׳ . 186-183
אלמן ,שם ,עמ׳  ; 187הנ״ל ,נישואים ורכוש משפחתי )לעיל הע׳ ,( 51עמ׳  . 231אמנם,
פלק )לעיל הע׳  ( 5כבר טען להשפעה פרסית עליהודי בבל בעניין זה בתקופות שקדמו
לתקופת המשנה והתלמוד ,על סמך שטרי כתובה מהתקופה הפרסית שנמצאו ביב )ראו שם,
עמ׳  ,( 11-10ברם הממצאים שבכתובות הנ״ל אינם חד־משמעיים ,אלא נתונים לפרשנות,
ואינם יוצאים מגדר השערה .יתר על כן ,כפי שפלק עצמו כותב )שם( ,השפעות אלו אינן
באות לידי ביטוי בהלכה התלמודית.
אלמן ,התרבות הפרסית )לעיל הע׳  ,( 56עמ׳ . 276
לסקירות עדכניות של המחקר בעניין קריאת התלמוד הבבלי לאור הקשרו התרבותי בבבל
הססאנית ,ראו למשל ההפניות אצלYishai Kiel, “Confessing Incest to a Rabbi: A :
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לאור האופן שבו משתלבת גרסת הסיפור בכל אחד מהתלמודים בהקשרה
הרחב ,סביר להניח ,אף אם לא ניתן לטעון זאת בוודאות ,שהגרסה של סיפור ר׳
יהודה נשיאה שמופיעה בבבלי היא עיבוד שעיבדו עורכי הבבלי גרסה
ארצישראלית קדומה יותר שהגיעה לידיהם  -שככל הנראה דמתה במקורה יותר
לגרסה שמופיעה בירושלמי  -כדי להתאים את הסיפור להקשרו החדש בבבלי.
 .4כעסו של ר׳ ינאי בסיפור שבבבלי
כעסו של ר׳ ינאי על שאלתו ר׳ יהודה נשיאה בבבלי טעון הסבר ,בייחוד בשל
היעדר פולמוס כלשהו עם הנכרים ברקע הסיפור שבבבלי 62.אכן ,כבר שאול
ליברמן התקשה בנוגע לכעס על ר׳ יהודה נשיאה בסיפור שבבבלי ,בפירושו
לירושלמי נזיקין כתב יד אסקוריאל 63:״ובאמת מסורת הבבלי בשאלת ר׳ יורן
נשייא היא קשה ,ואין להבין למה כעסו עליו...״64.
אמנם אפשר לפרש את כעסו של ר׳ ינאי כפי שראינו לעיל שפירש יונה
פרנקל ,פירוש שבנוי על ניתוח של הסיפור במנותק מהקשרו .אפשרות אחרת
שלא ניתן לשלול היא שעורכי הבבלי עיבדו את הסיפור ,כפי שהוצע ,כשהם
שילבו אותו בסוגיה ,על ידי שינוי שאלתו של ר׳ יהודה נשיאה; אולם ,הם לא
עשו את מלאכת העיבוד עד תומה ,והותירו במקומו את הכעס עליו ,שהיה קיים
בגרסה הקדומה יותר של הסיפור שהגיעה לידיהם ,כפי שמופיע ,למשל ,בסיפור
שבירושלמי .אכן ,חוקרים כבר העירו על תופעות דומות לכך בסיפורים ששובצו
בבבלי על ידי עורכיו65.
ברם ,נראה שגם בעניין הבנת כעסו של ר׳ ינאי בסיפור שבבבלי ,עשויה
להיות תרומה חשובה לקריאת הסיפור בהקשרו בסוגיית הבבלי 66.כאמור לעיל,
הסיפור מופיע בסוגיה מיד לאחר הדיון במחלוקת בין ת״ק לר׳ זכריה בן הקצב
בעניין ירושת הבת בנכסי האם 67.עמדתו של ר׳ זכריה היא שבנכסי האם הבת
107
.(2014), p. 405 n. 21
ראו גם להלן הערה . 66
ירושלמי נזיקין כ״י אסקוריאל ,עם׳  ,213על שורות . 25-21
שם ,על שורות . 24-23
ראו למשל :רובנשטיין ,סיפורים תלמודיים )לעיל הע׳  ,(3עמ׳  ;261-260 ,26מוסקוביץ
)לעיל הע׳  ,(4עמ׳ . 172
בחוק הססאני ,לפחות כפי שעולה מהמקורות שבידינו כיום ,אין זכויות יתר לבכור בירושה
)ראו :מצוך ,ירושה ,לעיל הע׳  (55ולכן לא ניתן להסביר את הסיפור שבבבלי ,שבו כועס
ר׳ ינאי כשר׳ יהודה נשיאה מציע להגדיל את זכויות הבכור ,כפולמוס מול החוק הנכרי,
כפי שהסברנו בירושלמי.
ראו את ציטוט המחלוקת לעיל בסעיף א ,הרקע ההלכתי לדיון בירושת הבת שמופיע בסיפורים.
H a rv a rd T heological R eview ,

62
63
64
65
66

67

Talmudic Story in Its Zoroastrian Context”,
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יורשת באופן שווה .בירושלמי אנו מוצאים מחלוקת בין האמוראים אם לפסוק
כר׳ זכריה ,ורוב הדעות מכריעות נגדו:
רבי מלוך בשם רבי יהושע בן לוי :הלכה כרבי זכריה.
רבי ינאי קפודקייא הוה ליה עובדא ,והוו דיינין רב הונא ורבי יהודה בן פזי
ורב אחא .אמר לון רבי אחא :אחינו שבחוצה לארץ הדיוטות הן ,והן טועין
את ההלכה ,ועוד דאינון סמכין על הדא דרבי מלוך בשם רבי יהושע בן לוי,
ולי תו כן.
ר׳ סימון בשם רבי יהושע בן לוי :אין הלכה כרבי זכריה.
ר׳ בא בריה דר׳ חייא בשם רבי יוחנן :אין הלכה כרבי זכריה בן הקצב.
רבי לעזר אבוי דרבי יצחק בר נחמן בשם ר׳ הושעי׳ :אין הלכה כרבי זכריה.
ואילו בבבלי הדיון המקביל הרבה יותר טעון .דעתו של ר׳ זכריה נדחית בחריפות
יוצאת דופן ,על ידי מתיחת ביקורת חריפה על הפוסקים כמוהו ,ואף איום עליהם
)ב״ב קיא ע״א(:
נתאי 68סבר למעבד עובדא כר׳ זכריה בן הקצב .אמ׳ ליה שמואל :כמאן?
בזכריה? אפס זכריה!
ר׳ טבלא עבד עובדא כר׳ זכריה בן הקצב .אמ׳ ליה רב נחמן :האי מאי?
דאמ׳ רב חיננא בר שלמיה משמיה דרב הלכה כר׳ זכריה בן הקצב .אמ׳
ליה :זיל אהדר ואי לא מפיקנא לך רב חיננא בר שלמיה מאונך.
רב הונא בר חייא סבר למעבד עובדא כר׳ זכריה בן הקצב .אמ׳ ליה רב
נחמן :מאי האי? דאמ׳ רב הונא אמ׳ רב הלכה כר׳ זכריה בן הקצב .אישלח
ליה ,איכסיף ,איכו נח נפשיה דרב הונא ואתריסת לקיבלי .ואיהו כמאן
סברה? כי הא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו אין הלכה כר׳ זכריה בן הקצב.
]תרגום :ניתאי חשב לעשות מעשה כר׳ זכריה בן הקצב .אמר לו שמואל:
כמי? בזכריה? בטל זכריה!
ר׳ טבלא עשה מעשה כר׳ זכריה בן הקצב .אמר לו רב נחמן :מה זה?)ענה ל 0
שאמר רב חיננא בר שלמיה בשם רב הלכה כר׳ זכריה בן הקצב .אמר לו :לך
החזר )את הכרעתך( ,ואם לא  -אוציא את רב חיננא בר שלמיא מאוזנך.
רב הונא בר חייא סבר לעשות מעשה כר׳ זכריה בן הקצב .אמר לו רב נחמן:
מה זה?)ענה לס שאמר רב הונא בשם רב הלכה כר׳ זכריה בן הקצב) .אמר
לו רב נחמן( אשלח לו)לרב הונא( .התבייש )רב הונא בר חייא .אמר לו רב
נחמן (:כעת מת רב הונא והתרסת)־החצפת פניך( לנגדי .והוא)רב נחמן( כמי
 68הושלם על פי ם .בכ״י המבורג מלה זו אינה ברורה .אונן  -ניתאי .ד  -רב ניתאי.
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סבר? כמה)־כמסורת( של רב ושמואל שאמרו שניהם אין הלכה כר׳ זכריה בן
הקצב[.
המתנגדים בחריפות לעמדת ר׳ זכריה הם אמוראים דומיננטיים בבבל ,שמואל
ורב נחמן 69.הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה בסיפור ,להחליף את הדרשה שתומכת
בדעת ת״ק בדרשה אחרת 70,היא למעשה ,בהקשר הרחב של הסוגיה ,תמיכה
עקיפה בדעת ר׳ זכריה ,שעוררה את התנגדותם החריפה כל־כך של האמוראים
האלה .כאשר קוראים את הסיפור בהקשרו הרחב בסוגיה ,כעסו של ר׳ ינאי
 69לא מצאתי הסבר מספק להתנגדותם החריפה כל כך של אמוראי בבל אלו לעמדת ר׳ זכריה בן
הקצב .בדיקה בחוקי הירושה הססאניים לא העלתה ממצא משמעותי ספציפי שנוגע לחלוקה
בין נכסי האם לנכסי האב לעניין ירושת הבת ,שהיה עשוי לגרור תגובה פולמוסית אצל
חכמים )וראו גם לעיל הע׳  .(66קשה אפוא לראות בהתנגדות זו חלק מההתנגדות לדיני
הירושה הססאניים ,שההבדל בינם לבין דיני חז״ל אינו קשור לירושת נכסי האם .נזכיר גם
שלדברי אלמן ,התרבות הפרסית )לעיל הע׳  ,(56בייחוד עמ׳  , 193-172דווקא האמוראים
שמואל ורב נחמן  -שמוצגים בסוגיה כמתנגדים בחריפות לעמדת ר׳ זכריה ,הם מהאמוראים
שנטו ,בדרך כלל ,פחות להתפלמס עם התרבות המקומית ופחות להתנגד לה ,וממילא ספק
אם התנגדותם נבעה מהתנגדות לחוק המקומי .גם אין זכר מפורש בבבלי לכך שההתנגדות
לעמדת ר׳ זכריה קשורה בפולמוס כזה עם התרבות המקומית ,וכפי שהראיתי לעיל ,נראה
שלפחות בדיונים בסוגיות הסמוכות לסיפור ניכר היעדרו של פולמוס כזה ,אף שחכמי בבל
לא קיבלו את עמדת החוק הססאני בעניין זה .נראה אפוא שמדובר בפולמוס פנים יהודי.
והשוו פלק )לעיל הע׳  ,(5עמ׳  . 12ניתן עוד להעלות ,על דרך הספק ,אפשרות אחרת להסבר
ההתבטאויות החריפות בבבלי נגד עמדת ר׳ זכריה :בדברי הירושלמי שצוטטו לעיל אנו
מוצאים עדות לביקורת חריפה שנמתחה בהקשר הנידון כאן על חכמי בבל  -״אמר לון רבי
אחא אחינו שבחוצה לארץ הדיוטות הן והן טועין את ההלכה ועוד דאינון סמכין על הדא
דרבי מלוך בשם רבי יהושע בן לוי)שפסק כר׳ זכריה ,י״פ( ולי תו כן״ .אמנם האמוראים
המוזכרים באנקדוטה זו הם מהדור הרביעי בארץ ישראל ,ברם ,שמא אפשר שדבריהם
מביעים עמדה שרווחה אף קודם לכן בארץ ישראל ,או שהתיאורים בבבלי על התנגדותם של
שמואל ורב נחמן לדברי ר׳ זכריה נוסחו בחריפות יתרה על ידי עורכי הבבלי ,כתגובה
לזלזולם החריף של החכמים הארצישראליים הנ״ל ,כדי להראות דווקא את ההתנגדות
החריפה לפסיקה כר׳ זכריה בבבל ,אף שאין להשערה זו כל תמיכה בבבלי עצמו.
 70הסברתי את הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה באופן מקביל להצעתו בירושלמי  -להחליף
דרשה אחת באחרת .כך עולה גם לכאורה מהפתיחה לדבריו :״מנין לבן שקודם לבת בנכסי
האם״ ,שכשניתנת הדרשה כמקור לדין זה ,הרי שהתגובה לדרשה באה להתנגד להיותה
של דרשה זו מקור לדין האמור .אמנם ,לחלופין ,אפשר להסביר גם את דברי ר׳ יהודה
נשיאה אחרת ,כפי שפירשה האופטמן ,נשים וירושה )לעיל הע׳  ,(42עמ׳  ,238שר׳ יהודה
נשיאה אינו מציע את הדרשה בעניין הבכור בחלופה לדרשה על בנים ובנות בנכסי האם,
אלא בנוסף לה ,כאמירה מתפלמסת :אם נלמד ממלת ״ממטות״ שיש להשוות את נכסי
האם לנכסי האב לעניין נחיתותה של בת כשיש בן ,אזי יש להשוותם גם לעניין ירושת
בכור  -והרי ידוע מהמשנה שהדבר אינו כך .התפלמסות זו ,שאולי יש בה נימה צינית
ומתחכמת ,והיא בכל מקרה תומכת בעמדתו של ר׳ זכריה בן הקצב ,היא שמעוררת את
כעסו של ר׳ ינאי .מכל מקום ,גם על פי פרשנות זו ר׳ יהודה נשיאה קורא תיגר על הדרשה
ממלת ״ממטות״ שתומכת בדעת תנא קמא ,שגם בנכסי האם בת לא תירש כשיש בן.
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בסיפור נקרא אפוא כהמשך למתקפה הבבלית על עמדת ר׳ זכריה בן הקצב71.
אם כן ,פולמוס בדיני ירושה כלפי חוץ אין בבבלי ,ברם ויכוח חריף כלפי פנים -
נגד עמדת ר׳ זכריה  -בהחלט קיים 72,ונראה שהסיפור על ר׳ יהודה נשיאה
ממלא בו תפקיד73.
אכן ,על פי קריאה זו ,אפשר לשער שעורכי הבבלי שיבצו בסוגיה דווקא
גרסה זו של הסיפור ,על חלקיה השונים ,כחלק מהוויכוח הפנימי הנזכר לעיל.
 . 5דרשת ר׳ יהודה נשיאה על ירושת הבכור
בסיפור שבבבלי ר׳ יהודה נשיאה מציע ,כאמור ,שמן המלה ״ממטות״ יילמד
שבכור יורש פי שניים גם בנכסי האם :״אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף
מטה האם בכור נוטל פי שנים?״ אם אכן עורכי הבבלי שמו בפי ר׳ יהודה נשיאה
בסיפור שבבבלי את הדרשה החלופית הזו כחלק מעיבוד הסיפור ,אפשר לזרוע
אור גם על בחירה זו מתוך עיון בהקשר הרחב של הסיפור בפרק .אמנם ,ההסבר
שאציג אינו ודאי ,אלא הוא בגדר השערה.
דין ירושת הבכור מופיע במפורש במשנה בהמשך הפרק ,שקובעת את הדין
בניגוד להצעתו של ר׳ יהודה נשיאה )בבא בתרא ח ,ד(:
אחד הבן ואחד הבת בנחלה ,אלא שהבן נוטל פי שנים בניכסי האב ואינו נוטל
פי שנים בניכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן ניזונות מנכסי האם.
בדין הבכור מחלקת המשנה בין נכסי האב לנכסי האם .אם אכן עורכי הבבלי
עיצבו מחדש את דברי ר׳ יהודה נשיאה בסיפור שנידון לעיל כדי להתאים את
 71אמנם ,יש לציין שלא מצאתי זיקה מיוחדת בין חלקו הראשון של הסיפור שנוסף בגרסה
שבבבלי)שורות  (4-1ובין הקשרו הרחב של הסיפור שם .על כן אפשר לשער ,שחלק זה
של הסיפור נוסף בשלב כלשהו מגלגוליו טרם שיבוצו בסוגיית הבבלי .בנוגע לפרשנות
חלק זה של הסיפור ניתן אפוא לאמץ את הפרשנות שהבאנו לעיל בשם יונה פרנקל,
שאינה קשורה להקשר הרחב של הסיפור בבבלי .לחלופין ,יש מקום להעלות גם את
ההשערה שבגרסת הסיפור בבבלי ,שיותר ביקורתית כלפי ר׳ יהודה נשיאה ,משתקף
פולמוס בבלי נגד הנשיא הארצישראלי ,אולי כחלק ממתח בין שני המרכזים .ברם ,קשה
לבסס תיאוריה כזו על מקור זה בלבד .בחינה ראשונית של המקורות האחרים בבבלי שר׳
יהודה נשיאה מופיע בהם )כגון אלה שבהערה  13לעיל( אינה מעלה תמיכה חד־משמעית
בתיאוריה זו ,ומכל מקום רעיון זה זוקק בירור ודיון נפרדים ויסודיים ,שאין כאן מקומם.
אמנם ,הצעה אחרת בעניין זה ראו להלן הערה . 73
 72ראו על כך לעיל הערה . 70
 73אם השערה זו נכונה ,אפשר להציע לקרוא גם את תחילת הסיפור  -הפתיחה שנוספה בגרסת
הבבלי)שורות  - (4-1בהקשר זה של הפולמוס עם עמדת ר׳ זכריה .פתיחת הסיפור הנ׳׳ל
מחריפה את הביקורת כנגד ר׳ יהודה נשיאה ,וממילא מציגה באור שלילי יותר ,בדומה לכעסו
של ר׳ ינאי ,את הצעתו הדרשנית של הנשיא ,שמהווה גם תמיכה בעמדת ר׳ זכריה.
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הסיפור להקשרו הרחב בבבלי ,הרי שדין המשנה הזו עשוי היה לשמש אותם
כמקור לדרשה בעייתית שניתן לשים בפי ר׳ יהודה נשיאה במקום זו שבירושלמי.
כיוון שזוהי משנה מפורשת ,שסמוכה יחסית לסיפור ,אפשר שהכעס שמובע כלפי
ר׳ יהודה נשיאה בסיפור שבבבלי קשור גם לכך שהצעתו מנוגדת למשנה זו.
יתר על כן ,לדעת י״נ אפשטיין המשנה הזאת קשורה ,ככל הנראה ,גם היא
לפולמוס הפנים־חז״לי נגד עמדתו של ר׳ זכריה בן הקצב .אפשטיין נדרש
למשנה זו 74,שהיא כשלעצמה קשה וצורכת עיון :פתיחתה ,״אחד הבן ואחד
הבת בנחלה״ ,אינה מובנת כלל על רקע המשניות הקודמות ,שכאמור אינן
מעניקות שוויון לבת בירושה .קשה להבין גם את ההמשך ,״אלא ש...״ ,שאינו
מצביע על הבדל בין ירושת הבן לירושת הבת ,אלא על הבדלים בין ירושת נכסי
האב לירושת נכסי האם.
אפשטיין טוען ,שמשנה זו היא למעשה הרכבה של שתי משניות שונות זו
על גבי זו .הרכבה זו נבעה מרצון לדחות את עמדתו של ר׳ זכריה ולהכריע כת״ק
שחולק עליו .במשנה הקדומה ,ה״מקורית״ לשיטתו של אפשטיין ,נשנה :״אחד
הבן ואחד הבת לנחלת האם״ ,כדעת ר׳ זכריה .ברם משנתנו ,שרצתה להכריע
נגד ר׳ זכריה ,״...השמיטה ׳האם׳ ושנתה ׳בנחלה׳ סתם ,והוסיפה ׳אלא ש׳ לקשר
שתי הלכות אלה .והלכה שניה זו שנויה בבכורות פ״ח מ״ט״ 75.על פי פרשנות
זו של המשנה ,גם הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה בדין הבכור ,שמנוגדת למשנה ח,
ד דלעיל ,היא תמיכה עקיפה בדעת ר׳ זכריה.
נראה שהדברים קשורים גם בסוגיית הבבלי על משנה זו)בבא בתרא קכב
ע״ב( .סוגיה זו הוטרדה מפתיחתה ה״שוויונית״ של המשנה ,שסותרת משנה
קודמת בפרק )ח ,ב( :״אילימא דירתי כי הדדי ,הא תנן :בן קודם לבת ,כל יוצאי
יריכו של בן קודמין לבת!״ .הגמרא מציעה הצעות שונות לפרשנות המשנה
ודוחה אותן ,ומקבלת לבסוף את הצעתו של מר בר רב אשי :״אלא אמר מר בר
רב אשי ,הכי קאמר :אחד הבן ואחד הבת שדן בנכסי האם ובנכסי האב ,אלא
שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ,ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם״ .פרשנותו של
מר בר רב אשי מדגישה את השוויון בין נכסי האב ונכסי האם לעניין ירושת הבן
והבת ,כלומר היא מנוגדת לעמדת ר׳ זכריה .יתר על כן ,היא הפוכה בדיוק
להצעתו של ר׳ יהודה נשיאה בסיפור שבבבלי  -להבחין ,לעניין ירושת הבת ,בין
נכסי האב לנכסי האם ,ולהשוות את נכסי האם לנכסי האב לעניין ירושת הבכור.
 74י״נ אפשטיין ,מבוא לנוסח המשנה ,3ירושלים תשס״א ,עמ ׳  .660-659ראו ,על משנה זו,
גם :האופטמן ,נשים וירושה )לעיל הע׳  ,(42עמ׳ . 235-230
 75אפשטיין ,שם ,עט׳  . 660כלומר ,בהוספת ״אלא ש״ צורפה משנת בכורות ח ,ט :״הבכור
נוטל פי שניים בנכסי האב...״ למשנתנו ב״ב ח ,ד.
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נמצא ,שאם נקרא את הסיפור שבבבלי גם על רקע המשך הפרק ,אף שאין
מדובר בסוגיה שסמוכה לסיפור ,יתברר שהצעתו של ר׳ יהודה נשיאה מנוגדת
בדיוק לעמדת מר בר רב אשי שמאמצת סוגיית הבבלי שם בפרשנות המשנה.
דחיית הצעתו של ר׳ יהודה נשיאה בסיפור באמצעות תגובתו הזועמת של ר׳
ינאי מתאימה למסקנת הסוגיה בדף קכב ע״ב ותומכת בה.
ניתן אפוא להציע ,שעורכי פרק יש נוחלין בבבלי עיצבו מחדש את הסיפור
על ר׳ יהודה נשיאה באופן שמתאים אותו לשני עניינים בפרק :הדחייה החריפה
של עמדתו ההלכתית של ר׳ זכריה בן הקצב על ידי אמוראי בבל )קיא ע״א(,
ופרשנותו של מר בר רב אשי למשנה ח ,ד ,שמתקבלת למסקנה בסוגיית הבבלי
)קכב ע״ב( ,ושגם היא ,למעשה ,דחייה נוספת של עמדת ר׳ זכריה בן הקצב.

ו .סיכום
ראינו לעיל שכל אחד מהסיפורים ,בבבלי ובירושלמי ,משתלב במגמות רחבות
יותר שמצויות בהקשריהם הרחבים של הסיפורים באותם תלמודים .ניתן אפוא
לשפוך אור חדש וחשוב על סיפור ר׳ יהודה נשיאה וירושת הבת מעיון בהקשרו
הרחב בבבלי ובמקבילו בירושלמי ,בנוסף לפרשנות שעולה מניתוחו הספרותי
של הסיפור כשלעצמו .לפי הקריאות שהצענו לעיל ,אפשר לראות את הסיפור
כמשקף עמדה הלכתית מסוימת של עורכי הסוגיה בכל אחד מההקשרים
התלמודיים שלו :הכעס על ר׳ יהודה נשיאה בסיפור בירושלמי משקף את
ההתנגדות החריפה שקיימת בסוגיה כלפי עמדת המשפט הרומי שבת יורשת
בשווה בנכסי אביה .ואילו הכעס בסיפור בבבלי עשוי לשקף את ההתנגדות
החריפה לעמדתו של ר׳ זכריה בן הקצב .כמו כן ,מהשוואת הבבלי לירושלמי
עולה כי אפשר שבעיצובו של הסיפור בבבלי משתקף גם היעדרה של התנגדות
חריפה בסוגיות הבבלי לעצם העלאת הרעיון של השוואת ירושת הבת לירושת
הבן .העדר זה קשור ,אולי ,לרקע התרבותי השונה בבבל  -החוק הססאני -
ויחסם הפחות שלילי של חלק מחכמי בבל כלפיו .על פי הממצאים שעלו
במחקר זה מהשוואת סוגיות הירושלמי למקבילותיהן בבבלי ,אפשר לשער
שבאמצעות שיבוץ הסיפור בגרסתו הספציפית בכל אחד מהתלמודים ביטאו
עורכי התלמודים באופן נוסף ,מלבד בדיון הלכתי מפורש ,את התנגדותם
החריפה לעמדה משפטית מסוימת ,נכרית )בירושלמי( או יהודית )בבבלי(.
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