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 גורלם המר של אליחורף ואחיה: 

גלגולו של סיפור מארץ ישראל שירד לבבל

ראובן קיפרווסר 

תכונה אופיינית לספרות חז"ל היא ההבדלים בין מסורות ספרותיות שהתגלגלו בין שני 

מרכזי האוריינות היהודית בתקופה התלמודית. התופעה הזאת מורכבת ביותר והוצעו 

לה הסברים רבים. במאמר זה אתרכז בפן אחד של התופעה – ההבדלים בין מסורות 

לזהות  ואנסה  הבבלי.  בתלמוד  שהתאזרחו  למסורות  ישראלי  ארץ  ממקור  הסיפור 

מאחורי הגלגול הספרותי תמורות בתרבויות שסיפרו את הסיפורים.

בתקופה התלמודית היו שני מרכזי אוריינות יהודית חשובים זה לצד זה, בבל וארץ   

ישראל. ביחסים שבין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל היו עליות ומורדות, אך בדרך 

ישראל  ארץ  של  ברורה  מהגמוניה  השתנו  היחסים  דגמי  עימות.  ביניהם  שרר  כלל 

לעצמאות של המרכז הבבלי שהתחזק והתפתח. במשך כל תקופת האמוראים שאף כל 

אחד מהמרכזים להשפיע במישרין על משנהו. שמועות, מסורות ומעשים התהלכו בין 

ארץ ישראל לבבל בתקופת התלמוד, וצורתם ותוכנם השתנו כשעברו ממרכז למרכז. 

פערי זמן ומקום, הבדלי שיח ונסיבות, שגגות מוסרים וגישות שונות של עורכים שיוו 

ההשוואה  מאפשרת  בלבד  מעטים  במקרים  לחלוטין.  חדשות  פנים  לעתים  לדברים 

לשחזר את השינוי ואת סיבותיו.1 

רבותי וחבריי קראו את טיוטות המאמר הזה והעירו הערות מחכימות – תודתי לכולם: טל אילן,   *

רונית ניקולסקי, עמרם טרופר, ג'פרי הרמן, דן שפירא, כנה ורמן, ג'פרי רובינשטיין ויעקב אלמן. 

אירנו־יודאיקה  ובכנס   2009 ברומא  למקרא  העולמי  האיגוד  בכנס  הרציתי  הדברים  עיקרי  על 

בירושלים ב2010. תודתי אף לקוראי המערכת של 'מחקרי ירושלים בספרות עברית'.

'בין  גפני,  י'   ;114–96 עמ'  )תש"ן(,  א  תלמוד,  מחקרי  נזיקין',  לירושלמי  'ושוב  זוסמן,  י'  ראו:   1

ועימותים אידיאולוגיים בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה',  בבל לארץ ישראל: עולם התלמוד 

ציון סב )תשנ"ז(, עמ' 213–242; ש' פרידמן, 'לאגדה ההיסטורית בתלמוד הבבלי', הנ"ל )עורך(, 
'מעשה  נעם,  ו'   ;8–5 הערות   ,122–120 עמ'  תשנ"ג,  יורק  ניו  ליברמן,  שאול  לרבי  הזכרון  ספר 

בסיפור שנשבה: לגלגוליו של מעשה בין ארץ ישראל לבבל', מחקרי ירושלים בספרות עברית, יט 
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קשה להציע דגם מקיף להיווצרות ההבדלים בין המסורות הבבליות של הסיפורים   

לבין המסורות הארץ ישראליות. אך היו חוקרים שחיפשו ומצאו את הגורם לשינויים 

שמרו  תמיד  ושלא  הדברים,  את  ששינו  המוסרים  בצד  כלומר  ישראלי,  הארץ  בצד 

שונות  בישיבות  המסורות  בין  השינויים  את  שתלו  גם  היו  המקורית.2  צורתם  על 

בארץ ישראל ובתלמודיהן שהוחלפו בדרכי המסירה.3 אחרים הניחו שחכמי בבל הם 

ששינו את המסורות הארץ ישראליות.4 גם בעיון המוצג כאן מוצע שהמסורות הארץ 

ישראליות נערכו עריכה מגמתית בבבל, ואף נעשה ניסיון לזהות את אפיוני התרבות 

של העורכים הבבלים.5 

בסיפור שינותח להלן באה לידי ביטוי בזעיר אנפין התופעה של גלגול המסורות   

מארץ ישראל לבבל. הסיפור הזה נדון במסגרת הדיון הראשוני בגלגולם של סיפורים 

מארץ ישראל לבבל. כבר בתחילת דרכו של המחקר, בתקופת 'חכמת ישראל', הציג 

זכריה פרנקל את הסיפור הזה מהירושלמי ומהבבלי כלשונו, והעדיף מבחינה אסתטית 

את הגרסה הבבלית:

ובכוח המליצה נראה להבבלי יתר שאת על הירושלמי. כי אף שההגדה בשני 

התלמודים מלאה חן והיא כטל על הארץ עייפה להנפש השוקקת להגביה ממעל 

שלום  יפרח  מריחו  אשר  מהמעיין  ולשאוב  ודאגותיה  והבליה  התבל  לחשכת 

והשקט ודממה, בכל זאת גבר הבבלי על הירושלמי ברוח המליצה מוכח הדמיון 
]...[ כל מי שיש לו חיך לטעום יבין מה שיש בזה בין הבבלי והירושלמי!6

של  איכותו  את  פרנקל  שיבח  ישראל',  'חכמת  לאנשי  האופיינית  המליצית,  בשפתו 

הסיפור בתלמוד הבבלי. אף בניתוח שלי אצביע על יתרונות הסיפור הבבלי, שגרסתו 

התניינית ערוכה יותר מן הגרסה הקדומה של ירושלמי. בעיון זה אדון בשני גלגוליה 

של המסורת כבשני תוצרים תרבותיים, שכל אחד מהם משקף את מקום היווצרו. 

 J. L. Rubenstein, The Culture of the Babylonian Talmud, Baltimore ;21–9 'תשס"ג(, עמ(

 2003
ראו: ז' פרנקל, מבוא הירושלמי, ברסלאו תר"ל, דף מד ע"א.  2

ראו: י"נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, ירושלים ותל אביב תשכ"ג, עמ' 292, 321.  3

ראו: ד' רוזנטל, 'מסורות ארצישראליות ודרכן לבבל', קתדרה, 92 )תמוז תשנ"ט(, עמ' 7–48.   4

ראו לעיל הערה 1.  5

פרנקל )לעיל הערה 2(, דף מט ע"א–ע"ב.  6
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ל א ר ש י ץ  ר א ב ה  י ח א ו ף  ר ו ח י ל א

ההקשר שהסיפור מופיע בו חשוב להבנת תולדות גלגוליו.

 ירושלמי, כלאיים ט, ד 
)לב ע"ג; טור 176(

קהלת רבה ג, ב

כתיב 'ואתה פשחור וכל יושבי ביתך תלכו 1

בשבי ובבל תבא ושם תמות ושם תקבר' 

)יר' כ 6(.

ר' אבא בר זמינא אמר ר' חלבו ור' חמא 

בר חנינא. חד אמר: מת שם ונקבר שם, 

יש בידו שתי'. מת שם ונקבר כאן יש בידו 

אחת. וחרנה אמר קבורה שבכאן מכפרת 

על מיתה שלהן.

'עת ללדת'

משעה שאדם נולד נגזר לו באיזה חיים יחיה 2

באי זו מיתה ימות.

רבי יונה בשם ר' חמא בר חנינה ריגליי 3

דבר נשא ערבתיה למיקמתיה כל הן דהוא 

מתבע

ר' יונה בר' חנינא רגלוי דבר אניש אנון ערבין 

ביה לאתר דמתבעי תמן מובלין יתיה

ויש אומ' חבלים טמונים בארץ וקשורים בארץ 4

הה"ד 'טמון בארץ חבלו' )איוב יח 10(

כתיב 'ויאמר מי יפתה את אחאב ויעל ויפל 5

ברמות גלעד' )דה"ב יח 19(. וימות בתוך 
ביתו ולא >כתיב< תמן.7

כת' 'ואתה פשחור וכל יושבי ביתיך תלכו 

בשבי ]...[ ושם תקבר' )יר' כ 6( 'ולא ימות 

בתוך ביתו' לא כת' תמן 

'ויאמר יי מי יפתה את אחאב' )מל"א כב 2( וכו' 

עניינה ולא >כתיב< 'מת בתוך ביתו'

אליחורף ואחיה תרין איסקבטיריי דשלמה.6

חמא מלאך מותא מסתכל בון וחריק 

בשינוי. 

אמר מילה ויהבון בחללא.

תמן תנינן

אליחורף ואחיה הוו איסקבטוריי דשלמה. 

>והוה שלוחהון דבריתא נהיג שאיל שלמא 

דשלמא8< כל יומא.

לירושלמי מתברר שהדרשן מעיר שכתוב  ולא ממש מובנת, אך מתוך השוואה  הלשון כאן קשה   7

'ויּפל ברמות הגלעד' ולא 'וימות בביתו', כלומר הכתוב מדגיש שהמלך אחאב נמנה עם מי שמתו 

לא בביתם.

.ebr. 291/11 השלמתי לפי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  8
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 ירושלמי, כלאיים ט, ד 
)לב ע"ג; טור 176(

קהלת רבה ג, ב

אזל ונסתון מן תמן. 

אתא קאים ליה גחיך לקבליה. 

אמ' ליה: ההיא שעתא הויתא איחרוק 

בשנייך וכדון את גחיך לן. 

אמר ליה: >אמר לי< רחמנא דינסב 

לאליחורף ואחיה מן חללא. 

ואמרית מאן יהיב לי אילין להן 

דאישתלחית מיסבינין

ויהב בליבך למיעבד כן בגין דנעביד 

שליחותי. 

אזל ואיטפל בון )ז(מן תמן.

חד זמן על למשאול בשלמיה וחמא יתהון 

יתיהין גביה שריה מחריק בשיניה כל קבליהון. 

אמ' שלמה דילמא דאינון מסירין בידיה. 

מה עבד אמ' מילה ינסב יתהון וגנז יתהון 

בחללה.

אזל ונסב ית נשמיתהון מן תמן.

חזר למשאל בשלמיה דשלמה ושרי חייך כל 

קבליה. 

אמ' ליה: שלמה אמור לי מה עיסק בזמנא 

קדמייא דעלת לגבי הות מחריק בשיניך וכדון 

את קיים גחיך.

אמ' ליה: חייך שליחותך דמרך עבדת.

אמ' ליה: מאריה דעלמא דאזיל ואיסב 

נשמתהון דאליחורף ואחיה מן גו חללה. 

ואמרית בלבי מאן יהיב לי אילין מן הן 

אשתלחית דנסיב יתהון

ואתייהיב בלבך את דתעבד מן דנעביד 

שליחותי איזיל ואיטפל לון מתמן 

ואזל ואיטפללון מתמן.

תרי' ברויי דר' ראובן בר איסטרובילו' 7

תלמידוי דרבי 

חמא מלאכא דמותא מסתכל בון וחריק 

בשינוי. 

ואמ' ניגלינון לדרומא שמא הגלות 

מכפרת. 

אזל ונסתון מן תמן

תרתין בנוי דר' ראובן בר איסטרובולוס הוון 

למידוי דר'. פגע בהון שליחתהון דברייתא. 

חמא יתהון עימיה ושרי מחריק שיניה 

לקבליהון. 

אמ' דילמא דאינון מסירין בידיה?! מה עבד? 

נסב יתהון ואגלי יתהון לדרומא, לומ' הגלות 

מכפרת עון. אזל ונסב יתהון מתמן.

מבנה הקטע בשתי המקבילות דומה מאוד. אפשר לשער שהמסורת המקורית ששני 

הגלגולים האלה יצאו ממנה הייתה מדרש על הכתוב מירמיה. בעל התלמוד הביא אותה 

בדיון בענייני מיתה בחו"ל וקבורה בארץ ישראל, ובעל קהלת רבה התאים אותה אל 

הכתוב 'עת ללדת עת למות' ואולי אף הוסיף עליו קמעא )2, 4(, כדרכו בעריכה. 

הדרשה  מביתם.  הרחק  למות  עליהם  שנגזר  באנשים  דנה  הדרשנית  המסורת   
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תמות  ושם  תבוא  ובבל  בשבי  תלכו  ביתך  ֹישבי  וכל  פשחור  'ואתה  הכתוב  על  נסבה 

ושם ִּתָּקבר' )יר' כ 6(. היא מתחילה במותו ובגלותו העתידיים של נביא השקר פשחור 

ניכר  בביתו.  לא  מת  שקר  נבואת  בעקבות  אשר  אחאב,  המלך  בעניין  ומסתיימת 

על  דרשה  רק  בו  ויש  על פשחור,  הדרשה  בו  חסרה   – קיצר  מההשוואה שהירושלמי 

אודות המלך אחאב, ולכן נעלם בו ההיקש בין שתי המיתות הרחק מהבית שיתרחשו 

כתוצאה מנבואת סרק.9 מסתבר ששני הגלגולים יסודם במסורת דרשנית משותפת אך 

קשה לשער את מקורה. 

שרגלי  כך  על  המאמר  לאחר  לגמרי:  זהה  הקטע  מבנה  יונה  ר'  של  במאמרו  החל   

האדם מביאות אותו למקום שכבר נקבע, על אף האשליה שהוא הולך למקום שלבו 

שני  באים  מכן  ולאחר  ביתם  בתוך  לא  שמתו  מקראיים  גיבורים  על  מדרש  בא  חפץ, 

סיפורים על מי שיצאו מביתם לדרכם אך הגיעו למקום מותם. לסיפורים הוקדם פתגם 

הן  בן אדם  / רגליו של  היכן שהוא צריך  בן אדם ערבות להעמידו  'רגליו של  ארמי: 

ערבות לו – למקום שצריך לשם מובילים אותו'.10 נראה שהדרשן הציע לפתגם הארמי 

הבנה רחבה יותר ממשמעותו המקורית ורצה לרמוז שדרכו של אדם, ילך לאשר ילך, 

היא למקום קבורתו. הפתגם מנוסח בארמית גלילית טיפוסית, ונוסף על הקשר זה11 

הוא מופיע גם בבראשית רבה, ושם הוא מביע מוכנות למשימה המוטלת מלמעלה.12 

– מוזרה, מפני שכידוע אחאב מת לא  'לא תמן'  ואחר כך  'וימות בתוך ביתו'   – גרסת הירושלמי   9

'וימות בתוך ביתו ולא >כתיב< תמן'. בכתובות יש תיבה  בתוך ביתו, ויש להגיהה כמו שהגהתי: 

לקויה בטקסט עצמו – ראו ציוני המהדיר שם. גם בקהלת רבה הדרשה כנראה מקוצרת, מעידה על 

כך לשונה של תוספת המעתיק: 'וכו' עניינה ולא >כתיב< "מת בתוך ביתו".  ניכר מההערה הזאת 

שמישהו מצא לנכון לקצר את הדרשה ולהפנות למקבילה. אך קשה לדעת לאיזו מקבילה הפנה. 

וראו גם: בבלי, שבת קמט ע"ב; שם, סנהדרין פט ע"א, קב ע"ב.

דיון בפתגם ובמובנו של המונח ערבות ראו: ב' ליפשיץ, 'ערבות לגוף – הלכה ואגדה', א' אדרעי   10

תשס"ה,  ירושלים  ליפשיץ,  לתרצה  זכרון  ספר  ובמדרש:  בתלמוד  מחקרים  )עורכים(,   ואחרים 

עמ' 231–245. 

'רגלוי דבר אינשא אינון ערבין ביה לאתר דמתבעי ליה תמן מעלין יתיה' )קהלת רבה ג, ב, לפי כ"י   11

 M. Hirshman, ‘Midrash :והשוו ;New York JTS Rab. 1914 ניו יורק, בית המדרש לרבנים

 Qohelet Rabbah: Chapters 1-4’, Ph.D. dissertation, Jewish Theological Seminary, New
York, 1983, pp. 231-233(; 'ריגליי דבר נשא ערבתיה למיקמתיה כל הן דהוא מתבע' )ירושלמי, 
דבר  'רגלוהי   ;)]1011 טור  ע"ב;  ]לה  ג  יב,  כתובות  שם,   =  ]176 טור  ע"ג;  ]לב  ג  ט,  כלאיים 

איניש אינון ערבין ביה/ליה, לאתר דמיתבעי לתמן מובילין יתיה' )בבלי, סוכה נג ע"א; לחילופי 

נוסחאות ראו: צ' טלמון, בחנים לשוניים בפתגם הארמי שבתלמוד בבלי )א–ג(, עבודת דוקטור, 

הואניברסיטה העברית, ירושלים, תשד"ם, עמ' 32, מס' 170(.

'רגלוהי דבר נש ערבתיה מקמאתי' בכל אתר דמתבעי' )בראשית רבה קא, א ]מהדורת תיאודור–  12

1286, ועיינו ב'מנחת יהודה' שם[(. וראו: א"א אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות3,  אלבק, עמ' 

ירושלים תשל"ו, עמ' 247.
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הסיפור שבו עיקר ענייני מוסב על הפסוק 'ֱאליֹחרף ואִחָּיה בֵני שישא ֹספרים יהושפט   
בן אחילוד המזכיר' )מל"א ד 3(, ומסופר בו על שלמה המלך וסופריו אליחורף ואחיה.13

קהלת רבה ג, ב15ירושלמי, כלאיים ט, ד )לב ע"ג; טור 176(14

תמן תנינן

אליחורף ואחיה הוו איסקבטוריי דשלמה. אליחורף ואחיה תרין איסקבטיריי דשלמה.

>והוה שלוחהון דבריתא נהיג שאיל שלמא 

דשלמא16< כל יומא.

חד זמן על למשאול בשלמיה וחמא יתהון חמא מלאך מותא מסתכל בון וחריק בשינוי. 

יתיהין גביה שריה מחריק בשיניה כל 

קבליהון. 

אמ' שלמה דילמא דאינון מסירין בידיה. 

מה עבד אמ' מילה ינסב יתהון וגנז יתהון אמר מילה ויהבון בחללא. 

בחללה.

אזל ונסב ית נשמיתהון מן תמן.אזל ונסתון מן תמן. 

חזר למשאל בשלמיה דשלמה ושרי חייך אתא קאים ליה גחיך לקבליה. 

כל קבליה. 

אמ' ליה: ההיא שעתא הויתא איחרוק בשנייך 

וכדון את גחיך לן. 

אמ' ליה: שלמה אמור לי מה עיסק בזמנא 

קדמייא דעלת לגבי הות מחריק בשיניך 

וכדון את קיים גחיך.

אמ' ליה: חייך שליחותך דמרך עבדת.

אמר ליה: >אמר לי< רחמנא דינסב לאליחורף 

ואחיה מן חללא. 

אמ' ליה: מאריה דעלמא דאזיל ואיסב 

נשמתהון דאליחורף ואחיה מן גו חללה. 

מילון  קדרי,  מ"צ  ראו:  שלו.  המחוקק  או  המלך  של  ראשי  פקיד  לציין  בא  סופר  במקרא   13 

 H. Nieher,  ;751  העברית המקראית: אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו, רמת גן תשס"ו, עמ' 

 ‘Soper‘, Theological Dictionary of the Old Testament, X, Grand Rapids 1974-2006,
pp. 323-326

היא מתחילה  גם   .)1011 טור  )לה ע"ב;  ג  יב,  בירושלמי, כתובות  יש מקבילה  הנדון  לכל הקטע   14

ב'כתי' ואתה פשחור וכל יושבי ביתך תלכו בשבי ובבל תבוא שם תמות ושמה תיקבר וכו''. היא 

כוללת את סיפורי מותם של אליחורף ואחיה וכו'. יש שינויים קטנים בין המקבילות הללו.

הירשמן  מהדורת  וראו:   ,New York JTS Rab. 1914 לרבנים  המדרש  בית  יורק,  ניו  כ"י  לפי   15

 ebr. הספרייה האפוסטולית  וטיקן,  כ"י  מנוסח  יורק  ניו  כ"י  נוסח  את  11(. העדפתי  הערה  )לעיל 

291/11 מחמת איכותו של הטקסט. לטקסט המוהדר ראו לעת עתה מהדורת הירשמן או בסינופסיס 

http://www.schechter.ac.il/kohelet.html :האלקטרוני של קהלת רבה לפרשה ג

השלמתי לפי כ"י וטיקן.  16
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קהלת רבה ג, בירושלמי, כלאיים ט, ד )לב ע"ג; טור 176(

ואמרית מאן יהיב לי אילין להן דאישתלחית 

מיסבינין

ואמרית בלבי מאן יהיב לי אילין מן הן 

אשתלחית דנסיב יתהון

ואתייהיב בלבך את דתעבד מן דנעביד ויהב בליבך למיעבד כן בגין דנעביד שליחותי. 

שליחותי איזיל ואיטפל לון מתמן 

ואזל ואיטפללון מתמן.אזל ואיטפל בון )ז(מן תמן. 

תרי' ברויי דר' ראובן בר איסטרובילו' תלמידוי 

דרבי 

חמא מלאכא דמותא מסתכל בון וחריק בשינוי. 

ואמ' ניגלינון לדרומא שמא הגלות מכפרת. 

אזל ונסתון מן תמן.

תרתין בנוי דר' ראובן בר איסטרובולוס 

הוון למידוי דר'. פגע בהון שליחתהון 

דברייתא. 

חמא יתהון עימיה ושרי מחריק שיניה 

לקבליהון. 

אמ' דילמא דאינון מסירין בידיה?! מה 

עבד? נסב יתהון ואגלי יתהון לדרומא, 

לומ' הגלות מכפרת עון. אזל ונסב יתהון 

מתמן.

תרגום

קהלת רבה ג, בירושלמי, כלאיים ט, ד )לב ע"ג; טור 176(

שנינו שם

אליחורף ואחיה שני מזכירים ]סקפטורים[ של 

שלמה. 

אליחורף ואחיה שני מזכירים ]סקפטורים[ 

של שלמה. 

והיה משלח של בריות17 נוהג לשאול 

בשלומו של שלמה כל יום.

ראה ]שלמה[ שמלאך המוות מסתכל בהם וחורק 

בשיניו. 

פעם אחת נכנס לשאול בשלומו וראה 

אותם נכנסים אצלו, התחיל לחרוק בשיניו 

לפניהם. 

אמר שלמה: אולי שהם מסורים לידיו! 

 M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish ראו:  סוקולוף.  של  הצעתו  בעקבות  מתרגם  אני  כך   17

Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Ramat Gan 1990, p. 551. אך ראו תרגום 
אינטרטקסטואליות  הגדולה:  בעיר  הכפרי  החכם  של  'ביקורו  קיפרווסר,  ר'  אחר:  במקום  שונה 

והקשר במעשה חכמים', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כו )תשס"ט(, עמ' 16–17 ובהערה 48 

שם, ויש פנים לכאן ולכאן.
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קהלת רבה ג, בירושלמי, כלאיים ט, ד )לב ע"ג; טור 176(

מה עשה? אמר מילה ולקח אותם והחביא אמר מילה והביאם למערה. 

אותם במערה. 

הלך ]מלאך המוות[ ולקח את נשמותיהם הלך ]מלאך המוות[ ולקחם משם. 

משם. 

 בא ]מלאך המוות[ לפניו ]לפני שלמה[ והוא 

צוחק לו.

חזר לשאול בשלומו של שלמה והתחיל 

לצחוק לקראתו. 

 אמר שלמה: אותה שעה חרקת בשיניך ועתה 

אתה צוחק לנו? 

אמר שלמה: אמור לי מה מעשיך, בפעם 

הקודמת שנכנסת אלי היית חורק בשיניך 

ועתה אתה עומד וצוחק? 

אמר לו: חייך! עשיתי את שליחות אדונך!

 אמר לו: ]אמר לי[ אדון עולם שייקח את 

אליחורף ואחיה מן המערה. 

אמר לו אדון עולם שאלך ואקח נשמותיהם 

של אליחורף ואחיה מתוך המערה.

ואמרתי בלבי מי ייתן לי את אלו מכאן ואמרתי מי ייתן אותם לכאן שנשלחתי לקחתם. 

ונשלחתי שאקח אותם. 

וניתן בלבך לעשות כפי שעשית ]כדי[ והוא נתן בלבך כדי שנעשה שליחותי. 

שאעשה שליחותי, אלך ואטפל בהם משם.

והלכתי וטיפלתי בהם שם.הלך וטיפל בהם שם.

שני בניו של ר’ ראובן בר איסטרובילוס תלמידי 

 רבי היו. ראה את מלאך המוות מסתכל בהם 

וחורק בשיניו. 

ואמר: ַנגלה אותם לדרום, שמא הגלות מכפרת. 

הלך ]מלאך המוות[ ולקח אותם משם.

שני בניו של ר’ ראובן בר איסטרובולוס 

היו לומדים אצל רבי. פגע בהם המשלח 

של בריות. ראה אותם אתו והתחיל לחרוק 

בשיניו לקראתם.

אמר )רבי(: שמא אלו מסורים הם בידיו?! 

מה עשה? השיב אותם והגלה אותם לדרום, 

כלומר הגלות מכפרת עוון. הלך ]מלאך 

המוות[ ולקח אותם משם.

הסיפור על אליחורף ואחיה בא בקהלת רבה ובירושלמי בהקשר זהה, אלא שבקהלת 

רבה קשר העורך את הקטע שלקח בצורתו הערוכה אל הכתוב מקהלת בעזרת המשפט 

'משעה שאדם נולד נגזר לו באיזה חיים יחיה באי זו מיתה ימות'.18 המבנה של הקטע 

להקשר  שהותאם  הארמי,  הפתגם  בא  תחילה  זהה:  הוא  אף  רבה  ובקהלת  בירושלמי 

הדרשה הקצרה על הפסוק מאיוב בפסקה 2 אף היא כנראה תוספת של העורך.  18
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הנוכחי,19 ולאחריו קטע מדרשי שמשמעותו שאין לשנות את מקום המוות. לאחר מכן 

באים שני סיפורים קצרים שבהם מנסים להבריח את שני הנדונים ממלאך המוות. 

בסיפור של אליחורף ואחיה לפנינו שני גלגולים של אותה מסורת סיפורית על שני   

מקורבים של שלמה המלך וגורלם המר. שני הניסוחים יצאו מאותו סיפור קדום, סיפור 

ארץ ישראלי במקור, אך השתנו בדרכי המסירה. הניסוח בירושלמי קצר ועני בפרטי 

העלילה, ואילו בקהלת רבה מוצגת גרסה מורחבת של המסורת.20 הגרסה הירושלמית 

שבה,  החיסורים  את  בעזרתו  להשלים  נוסף  נוסח  עד  בידינו  אין  אך  יותר,  קדומה 

יחסית,  נוצרו בדרכי המסירה. קהלת רבה הוא מדרש ארץ ישראלי מאוחר  שכנראה 

אך ייתכן שעורכו שאב את מסורותיו מאוצר מסורות שכבר היה קיים בעידן התלמוד 

הירושלמי.21 

הנושא העיקרי של הסיפור הוא אי היכולת של בן תמותה להימנע מלהגיע לשעתו   

האחרונה במועד שנגזר מלמעלה. גיבורי הסיפור הם שלמה המלך, שני אחים ומלאך 

המוות עצמו. 

שלמה המלך מוצג באגדות חז"ל – בהמשך למסורת העתיקה מימי הבית השני –   

כבעל כוחות על־טבעיים.22 בסיפורים רבים מתקופת הבית השני הוא שולט בשדים 

ומשוחח עם מלאכים.23 בסיפור הזה הוא משוחח עם מלאך המוות ללא פחד, אף שבדרך 

כלל בני תמותה פוגשים אותו רק בשעת מותם.

לשימוש אחר בפתגם ראו לעיל הערה 12 והשוו לעיל הערה 11.  19

הגישה הזאת נראית לי עדיפה מן ההנחה שבעל קהלת רבה הכיר את המסורת בירושלמי ותיקן את   20

גרסתו לסיפור, מכיוון שאף בראש הדברים יש מרכיבים שאינם קשורים בסיפור ואינם בירושלמי. 

אך כמובן אין בזה כדי לשלול אפשרות זו לגמרי. 

על עריכת קהלת רבה עיינו: ר' קיפרווסר, 'קהלת רבה – בין קדום למאוחר. עיון בעריכה', איגוד,   21

 idem, ‘Structure and Form in Koheleth Rabbah as Evidence ;312–291 'א )תשס"ח(, עמ

of Its Redaction’, Journal of Jewish Studies, 58 (2007), pp. 283-302
 P. A Torijano, Solomon the Esoteric King: From King to Magus, Development of :ראו  22

 ;a Tradition (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 72), Leiden 2002
 L. Ginzberg, The Legends of the Jews, IV, Philadelphia 1947, :וסיכום החומר הרבני עיינו

 pp. 125-169; VI, pp. 302-303
 D. C. Duling, ‘The Eleazar Miracle and Solomon’s Magical Wisdom in Flavius ראו:   23

 Josephus’s Antiquitates Judaicae 8.42-49’, Harvard Theological Review, 78, 1-2
 (1985), pp. 1-25; idem, ‘The Testament of Solomon: Retrospect and Prospect’, Journal
 for the Study of the Pseudepigrapha, 2 (1988), pp. 87-112; H. M. Jackson, ‘Notes on the
 Testaments of Solomon’, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic
 and Roman Period, 19 (1988), pp. 19-60; B. A Pearson, ‘Jewish Haggadic Traditions in
 The Testimony of Truth from Nag Hammadi (CG IX,3)‘, idem, Gnosticism, Judaism,
 and Egyptian Christianity, Minneapolis 1990, pp. 39-51; S. Shalev-Eyni, ‘Solomon,
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שניהם  כי  נאמר   ;3 ד  ויחידה, במל"א  פעם אחת  נזכרים במקרא  ואחיה  אליחורף   

נשאו את התואר הרם סופר והיו בניו של איש חשוב שמילא את תפקיד הסופר בחצרו 

מי  אינו לבלר אלא  סופר במקרא   .)15 יח  24; דה"א  כ   ;16 ח  )שמ"ב  דוד המלך  של 

שתפקידו היה לנסח את פקודות המלך ולכתוב את איגרותיו הדיפלומטיות של המלך 

בחצר  בחשיבותו  השני  התפקיד  זהו  המקראית  בהייררכייה  נכר.  ארצות  מלכי  אל 

היו  שלשלמה  צוין  וכנראה  אחד,  סופר  למלך  היה  כלל  בדרך  השר.  לאחר  המלך, 

שני סופרים כדי להעיד על היקף פעילותו הממלכתית. בסיפור חז"ל מצוין תפקידם 

המונח  של  מקורו  איסקבטיריי/אסקפטריא.  יחסית:  נדיר  במונח  ואחיה  אליחורף  של 

ופירושו משרת מקורב, מזכיר אישי, פקיד האחראי  σκέπτορ )סקפטור(,24  ביוונית: 

למסמכים של אדונו. הסקפטור בעולם ההלניסטי היה לעתים עבד. קשה לדעת למה 

החליט המספר שזה היה תפקידם של האחים. אין שום מידע נוסף על אודות שני גיבורי 

המקרא האלה, ודמויותיהם העלומות קיבלו במדרשי חז"ל ביוגרפיה מחודשת. זו דרכו 

של מדרש – הדרשן הרגיש בחסר בכתוב המקראי ומילא אותו בסיפור פרי דמיונו.25 

יחיד  מלאך  במקרא  אין  חז"ל.  סיפורת  של  טיפוסי  גיבור  הוא  אף  המוות  מלאך   

הדין  גזר  את  יש מלאכים שונים המבצעים  אך  את האדם לשאול,  להוביל  שתפקידו 

כא  דה"א   ;16 כד  )שמ"ב  המשחית  ומלאך   )23 יב  )שמ'  המשחית  הם  אלה  האל,  של 

15(, מלאך ה' )מל"ב יט 35( או ברבים – ככינוי למבצעי הדין העליון – מלאכי מוות 

14(. בתרבות חז"ל הואנש המוות לדמותו של מלאך המוות – מלאך שהוא  טז  )מש' 

המוות עצמו, הנוטל את נשמת האדם.26 דמות זו מופיעה בספרות חז"ל לעתים קרובות, 

 His Demons and Jongleurs: The Meeting of Islamic, Judaic and Christian Culture’, 
Al-Masaq: Islam & the Medieval Mediterranean, 18, 2 (2006), pp. 145-160‘. ספרות 
עצומה קיימת על אודות אגדת שלמה ואשמדי ואין כאן מקום להפנות אליה. ראו: ר' קושלבסקי, 

קושלבסקי  ור'  ליפסקר  א'  ואשמדי"',  "שלמה  באגדת  עיון  תימה:  כמכונני  הגרסות  בין  'פערים 

תשס"ו,  גן  רמת  אלשטיין,  ליואב  מוגשים  היהודית  בסיפורת  מחקרים  סיפור:  מעשה  )עורכים(, 

עמ' 221–242. 

 D. Sperber, Greek and Latin Words in Rabbinic Literature, Ramat Gan 1986, ראו:   24 

pp. 119, 136. המונח השתבש בכתבי היד, והעדפתי כאן את גרסת כ"י ניו יורק, הנראית קרובה 
ביותר למקור, על אף הדילוג בראש הסיפור, שהושלם לפי כ"י וטיקן. 

על התופעה הזאת במדרש ראו: י' פרנקל, מדרש ואגדה, תל אביב תשנ"ז, עמ' 296.   25

 P. Schäfer, Rivalität zwischen Engeln und Menschen: Untersuchungen z. rabbin. :ראו  26

 Engelvorstellung, Berlin and New York 1975, p. 59; P. B. Rebiger, ‘Angels in Rabbinic
 Literature’, F. V. Reiterer, T. Nicklas and K. Schöpflin (eds.), Angels: The Concept
 .of Celestial Beings: Origins, Development and Reception, Berlin 2007, pp. 629-644

דומני שטיבה של ההתפתחות התאולוגית הזאת עוד לא התברר כל צורכו. 
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וחכמי התלמוד תיארו את תכונותיה העיקריות. אין דרך להינצל ממלאך המוות,27 אך 

מי שעוסק במעשי צדקה וחסד ובמיוחד בלימוד תורה, אין מלאך המוות שולט בו.28 

בתכונה הזאת של מלאך המוות נעוץ ההבדל בין יחסם של סופרי שלמה אליו ליחסו 

של המלך החכם עצמו: שלמה עושה כל ימיו מעשים טובים, ולכן מלאך המוות אינו 

מפחיד אותו כלל. 

ישראליות  הארץ  מקבילותיו  לאור  הירושלמי  של  הלקוני  הנוסח  את  להבין  יש   

המאוחרות. בתחילת הסיפור, בשלב שאינו נמצא בירושלמי, מתברר שמלאך המוות 

היה נוהג לבוא אל שלמה לשאול בשלומו. פרט עלילתי זה מציג תמונה מעניינת של 

בן תמותה שאינו מפחד כלל מהמוות, ושמלאך המוות עצמו מתנהג עמו כידיד ותיק 

שלמה  הסיק  בירושלמי,  שחסר  נוסף  בשלב  מכן,  למרותו. 29לאחר  כפוף  אף  ואולי 

שמותם של מזכיריו קרב. הוא עצמו לא נרתע ממלאך המוות, אך הוא הבחין שנוכחות 

נגזר.  שדינם  מכך  והבין  המוות,  מלאך  של  בהתנהגותו  כעס  לסימני  גורמת  סופריו 

המלך שלמה, שהיה מנוסה במעשי נסים, החליט להציל את סופריו ממוות. את מעשה 

הפלא, הסתרת שני האחים במקום מרוחק, הוא עשה בפעולה מאגית מובהקת – אמירת 

ששלמה  ייתכן  למערה?  הסופרים  שני  נשלחו  מדוע  אך  קסם.30  כוח  בה  שיש  מילה 

סגולה  יחידי  עימותים של   .)237 עמ'  ורבין,  הורוביץ  )מהדורת  ט  ישמעאל, בחדש  דר'  מכילתא   27

של  התמודדותו  על  הסיפור  למשל  ראו  במחקר.  ונדונו  חז"ל  בספרות  תוארו  המוות  מלאך   עם 

ר' יהושע בן לוי עם מלאך המוות: א' אמיר, 'ר' יהושוע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביא, ר' שמעון 

1, ירושלים תש"ן,  בר יוחאי ומלאך המוות', דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ג, 

עמ' 141–146; י' פרנקל, 'דמותו של רבי יהושע בן לוי בסיפורי התלמוד הבבלי', דברי הקונגרס 

הנ"ל,  חדש:  בנוסח  )נדפס   417–403 עמ'  תשל"ג,  ירושלים  ג,  היהדות,  למדעי  השישי  העולמי 

סיפור האגדה: אחדות של תוכן וצורה: קובץ מחקרים, תל אביב 2001, עמ' 273–294(. על אודות 

עימותו של ר' שמעון בן חלפתא עם מלאך המוות ראו: קיפרווסר )לעיל הערה 17(, עמ' 3–24. 

ראו במכילתא )שם(. ביטוי נרטיבי לכך שרק חכם השקוע בתלמוד תורה מוגן ממלאך המוות ראו:   28

ירושלמי, מועד קטן ג, ה )פב ע"ד; טור 817–818 – אמנם מלאך המוות לא מוזכר שם מפורשות(. 

ועיינו: בבלי, שבת ל ע"ב; שם מועד קטן כח ע"א. הניסוח המפורש של העיקרון שמלאך המוות 

ביותר  ובמעשים טובים נמצא במסכת דרך ארץ, טקסט מאוחר  אינו שולט במי שעוסק במצוות 

'אהוב את גמילות חסדים, כדי שתנצל ממלאך המות' )דרך  שמוצאו ככל הנראה בארץ ישראל: 

ארץ ז, טז(; ומי שמונע את עצמו ממעשים טובים הופך להיות קרבן למלאך המוות: 'ואם מנעת מן 

המצות, מלאך המות קודמך' )שם, ל ]מהדורת היגער, עמ' 137[(. ועיינו: י' פרנקל, עיונים בעולמו 

הרוחני של סיפור האגדה, תל אביב תשמ"א, עמ' 58–59 ובהפניותיו.

למנהג  מרמזת  בשלמי'  'שאיל  שלשון  המערכת,  מטעם  קורא  ידי  על  לי  הוצע  וכך  מאוד,  ייתכן   29

)מהדורת  יב  עח,  רבה  בראשית  ראו:  הרומית.   salutacio דוגמת  לרבו,  נתין  של  שלום  שאילת 

תיאודור ואלבק, עמ' 932(; פ, א )שם, עמ' 951(; ויקרא רבה י, ט )מהדורת מרגליות, עמ' ריח(, 

איכה רבה א, ג.

 D. Sperber, Magic and Folklore in Rabbinic Literature, :על מילה ככינוי לאמירה מאגית ראו  30
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המלך הבין ששעתם האחרונה קרבה ולכן שלח אותם למערה, כלומר גזר עליהם חיים 

הרחק מהציוויליזציה עד יעבור זעם. מוטיב המילוט אל המערה ותפיסת החיים במערה 

כאנטיתזה לחיי העיר מוכרים מספרות חז"ל. שהייה במערה כגורם מכפר היא המשכו 

ופיתוחו של המוטיב המקראי של מערה כמקום מסתור טבעי לנמלט. 31כך הוא למשל 

בסיפור החז"לי הידוע על ר' שמעון בר יוחאי ובנו במערה.32 בשלהי העת העתיקה נהגו 

בארץ ישראל לקבור את המתים במערות, ולכן הסתרת אנשים חיים במערה, במקום 

משכנם של המתים, נראית כמעשה סמלי או אירוניה של המספר; טוב להסתתר ממלאך 

המוות אפילו במקום המיועד למתים. ההסתרה במערה היא גם מעין מוות מדומה, הבא 

ר'  בני  ואחיה,  עוונות שוכן המערה. בסיפור שלאחר הסיפור על אליחורף  לכפר על 

אליחורף  על  בסיפור  לכך  ובדומה  מכפרת,  שהגלות  מכיוון  לגלות  נשלחים  ראובן 

ואחיה ההסתרה במערה מכפרת, וייתכן שמערה בארץ ישראל עדיפה מן הגלות.33 אך 

התחבולה המאגית, אף שבוצעה כהלכה, לא הועילה – המלאך עשה את שליחותו, לקח 

את חיי אליחורף ואחיה מהמערה, והסביר למלך שדווקא במקום ההוא נגזר עליו לבצע 

את הדין, ושכעסו, שהמלך פירשֹו לא נכון, נבע מכך שסבר שאין שום סיבה הגיונית 

שמשרתי שלמה יעזבו אי פעם את אדוניהם וילכו למערה. 

בסיומו הפטליסטי של הסיפור מצלצל מוטיב קדום של הסיפור היהודי הידוע כבר   

שהגיד  בדברים  האמת  את  החטיא  לא  ש'מעולם  האיסיים  מכת  יהודה  על  מיוספוס 

התחלחל  המקדש  בית  בחצר  מותו  לקראת  פוסע  אנטיגונוס  את  ושבראותו  בראש', 

שרשון  במגדל  אך  ביום,  בו  ימות  שאנטיגונוס  הקודמת  נבואתו  שתתבדה  מחשש 

המרוחק מירושלים. ואולם חיש מהר התברר שהנסיך אכן הומת במקום שהיה מכונה 

מגדל שרשון, אך לא היה זה המגדל הידוע בשם זה אלא מקום תת־קרקעי במרחק לא 

רב מבית המקדש שכונה אף הוא באותו השם.34 הנחת היסוד של הסיפור שמסר יוספוס 

Ramat Gan 1994, pp. 60-66; ועיינו: י' הררי, 'איך לפעול במלים: הלכה פילוסופית ומעשים 
מאגיים', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, יט–כ )תשנ"ח(, עמ' 365–392.

יח  א  ) מלכים  עובדיה  ידי  על  הניזונים  ה'  לנביאי  מערה משמשת במקרא כמקום מסתור למשל   31

אסקטי.  פן  חז"ל  בספרות  קיבלו  המקראיים  המוטיבים   .)27–16 י,  )יהושע  המלכים  ולחמשת   )4

ואלבק,  תיאודור  )מהדורת  ל  נא,  רבה  בראשית  ראו:  השוהה  על  המכפרת  במערה   לשהייה 

עמ' 537(, תנחומא, ויצא ג )מהדורת בובר, דף עג ע"א (; פסיקתא רבתי ד )מהדורת איש שלום, 

דף יב ע"ב(.

בראשית רבה עט, ה )מהדורת תיאודור ואלבק, עמ' 941(. וראו: ר' שושני, 'רשב"י במערה ואליהו   32

http://www.biu.ac.il/ :6 )2007 )ראו ,JSIJ ,'במדבר: אנלוגיה בין סיפור תלמודי לסיפור מקראי

.)JS/JSIJ/6-2007/Shoshany.pdf
ראו: פסיקתא דרב כהנא יח, ה )מהדורת מנדלבאום, עמ' 296–297(; תנחומא, חוקת א )מהדורת   33

בובר, דף מט ע"א–ע"ב(.

קדמוניות היהודים יג, יא, ב )תרגום א' שליט, ג, ירושלים תשכ"ג, עמ' 101(.  34
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לטעות  יכולים  אדם  בני  אך  במרומים,  ידוע  וששמו  נקבע,  כבר  המוות  שמקום  היא 

בזיהויו המדויק. 

הרעיון  נשמר  הירושלמי  בתלמוד  הסיפור  ועד  יוספוס  שבכתבי  הקדום  מהסיפור   

הפטליסטי הקדום והתלבש בעלילות שונות. אך הדגש בסיפור הקדום הוא על קיומה 

וטיפוסי שנרשם ברשימת המוטיבים הנודדים של מספרים  ידוע  של הנבואה, מוטיב 

והיעדר הנבואה,  ואילו בתרבות חז"ל, שזמנה בעידן שתיקת השמים  מכל העמים,35 

לבש המוטיב צורה חדשה.

ת י ל א ר ש י ץ  ר א ה ת  ר ו ס מ ה ח  ו ת י נ ם  ו כ י ס

הסיפור הארץ ישראלי כפי שהוא מיוצג בירושלמי ובקהלת רבה36 הופך שני גיבורי 

מקרא שחוץ משמם ומכמה פרטי ייחוס לא ידוע עליהם דבר, לגיבורים דרמטיים של 

ממש. המספר הכיר מסורות שהתהלכו בעם על שלמה המלך שחולל נסים, ושהתמודד 

 )mirabilia( עם שדים ומלאכים מקדמת דנה.37 אך הסיפור שהוא יצר איננו סיפור על נס

המשבח את הגיבור אלא סיפור ספקני ואירוני שבו המספר מתבונן בעובדה ידועה אך 

מפליאה כל פעם מחדש – המוות יחטוף את האדם בכל מקום, יהיו תנאי חייו אשר יהיו, 

ואין תחבולה שיכולה לסכל זאת. באופן רחב יותר הסיפור מביע את החרדה הקיומית 

מפני הסוף הבלתי נמנע. אין לנצח את המוות, ואף תחבולותיו של שלמה המלך, החכם 

הרבנית  הספרות  לגבולות  מעבר  גם  ידוע  זה  מוטיב  כלל.  מועילות  אינן  אדם,  מכל 

מסורת  ממשיך  והוא  העממיים,38  המספרים  של  הנודדים  המוטיבים  ברשימת  ונרשם 

סיפורית יהודית קדומה ששורשיה בתקופת הבית השני. אך יש בסיפור זה פן חדש, 

אירוני – כל הניסיונות הנואשים של שלמה פועלים דווקא כדי לאפשר את שליחותו 

של מלאך המוות.

M370 במפתח אארנה ותומפסון.  35

תולדה אחרת של המסורת הארץ ישראלית – תולדה מאוחרת יחסית וערוכה בעריכה שהיא ספק   36

מודעת ספק נובעת מאי הבנת גוני המשמעות בגרסה המקורית – היא סיפור 140 בספר מעשיות 

)M. Gaster, The Exempla of the Rabbis, New York 1968, p. 100(, ומשם נלקח הסיפור 

למדרש הגדול לבראשית )מהדורת מרגליות, עמ' קכב–קכג(. לניתוח גלגולה של המסורת הזאת 

ראו: ר' קיפרווסר, 'מדרש הגדול, ספר מעשיות ומדרש קהלת – עיון משווה', תרביץ, עה )תשס"ו(, 

עמ' 409–436. 

ראו לעיל הערה 23.   37

  M382, Futile moving to avoid death. Man told by Death he will die where he stands  38

 sells everything and moves to another town. He goes for a ride on a mare which runs
away with him and throws him on the spot he so dreads, killing him
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י  ל ב ב ב ם  ר ו ת ס מ ם  ו ק מ ו ה  י ח א ו ף  ר ו ח י ל א

בעשור האחרון הרחיב העולם הנושב של ספרות חז"ל את גבולותיו – חוקרי התלמוד 

הבבלי חזרו לעיין בו לאור טקסטים מההקשר האיראני והנוצרי־סורי,39 לאחר שעשרות 

שנים התעניינו רק ברקע היווני־הרומי של התרבות היהודית בארץ ישראל. חוקרים 

התרבות  ובתוכן  התרבויות  ערש   – בבבל  נוצר  הבבלי  שהתלמוד  לכך  מודעים  כבר 

ההלניסטית־המזרחית  ואף  המניכאית  המנדאית,  הנוצרית־המזרחית,  האיראנית, 

בין  חדשות  מקבילות  אחר  חיפוש  של  למדי  מעניין  תהליך  מתרחש  כך  המקומית.40 

מסורת הבבלי לבין מסורות של ספרויות התרבויות השכנות בבבל. לרוב עיון משווה 

ולהסתפק  הבבלית  היהודית  המסורת  על  הזרה  ההשפעה  על  להצביע  נוטה  זה  מסוג 

בכך. אם מתעורר צורך להסביר את התופעה, אזי מקובל להסביר את האינטראקצייה 

התרבותית בסינקרטיזם של שלהי העת העתיקה, שגרם להיווצרות תוצרים תרבותיים 

שהתערבבו בהם יסודות שונים, ובדרך כלל גברה השפעתה של התרבות הדומיננטית 

הלקוחים  מחודשים  מרכיבים  הסיפור  ברקמת  לראות  מציע  אני  גם  האזור.41  של 

מהתרבות המקומית, אך אנסה להציע הסבר גמיש יותר לתופעה.

הקשר זה נדון כבר בתחילת המחקר במדעי היהדות. ראו: י"ה שור, 'התורות', החלוץ, 7 )תרכ"ה(,   39

נחשב  כולו  העניין  וכל  מעטים,  בכך  עסקו  מכן  לאחר  אך   .95–1 עמ'  )תרכ"ו(,   8  ;88–3 עמ' 

 J. Neusner, ‘How Much כלא מבטיח, כנראה בגלל הגישה הספקנית של ניוזנר. ראו למשל: 

 Iranian in Jewish Babylonia?’, Journal of the American Oriental Society, 95, 2 (1975), 
 Y. Elman, ‘“Up to the Ears” ראו:  לעדנה.  עתה  זכה  הזה  התחום  כאמור  אך   .pp. 184-190
 in Horses Necks (B.M. 108a): On Sasanian Agricultural Policy and Private “Eminent
 Domain”’, JSIJ, 3 (2004), pp. 95-101; G. Herman, ‘The Story of Rav Kahana (BT
Baba Qamma 117a-b) in Light of Armeno-Persian Sources’, Sh. Shaked (ed.), Irano-
 Judaica: Studies relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages,
 VI, Jerusalem 2008, pp. 53-85; idem, ‘David the Royal Hunter, Prison Adventures,
 and Rav Kahana’s Silence: Persian Themes in the Babylonian Talmud’, S. fine and S.
 Secunda (eds.), Shoshanat Yaakov: Ancient Jewish and Iranian Studies in Honor of
Professor Yaakov Elman, Leiden 2012, pp. 111-136. וראו גם: ר' קיפרווסר, 'מסעות רבה 
 R. Kiperwasser and ;243–215 'בר בר חנה', מחקרי ירושלים בספרות עברית, כב )תשס"ח(, עמ

 D. Y. Shapira, ‘Irano-Talmudica I: The Three-legged Ass and “Ridyā” in B. Ta‛anith:
 Some Observations about Mythic Hydrology in the Babylonian Talmud and in Ancient

Iran’, AJS Review, 32, 1 (2008), pp. 101-116
 D. Boyarin, Socrates and the Fat Rabbis, Chicago 2010 :ראו  40

 Y. Elman, ‘Acculturation to Elite Persian Norms in Amoraic Babylonia’, E. ראו:   41

 Halivni, Z. A. Steinfeld and Y. Elman (eds.), Neti‛ot David: Jubilee Volume for David
 Weiss Halivni, Jerusalem 2004, pp. 31-56; S. Secunda, ‘Reading the Bavli in Iran’,

Jewish Quarterly Review, 100 (2010), pp. 310-342
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תרגוםבבלי, סוכה נג ע"א42

אמ' ר' יוחנן רגלוהי דבר איניש אינון ערבין 

ביה לאתרא דמתבעי לתמן מובילין יתיה

אמר ר' יוחנן: רגלי בן אדם ערבות לו ולמקום 

שהוא מתבקש הן מובילות אותו.

הנהו תרי כושאי דהוו קיימי קמיה דשלמה: 

'אליחורף ואחיה בני שישא סופרים' )מל"א 

ד 3( דשלמה 

אלה שני הכושים שהיו עומדים לפני שלמה, 

>כמו שנאמר< 'אליחרף ואחיה בני שישא' 

)מל"א ד 3(, היו סופרים של שלמה. 

יומא חד חזייה למלאך המות דהוה עציב. 

אמ' ליה אמאי עציבת? 

אמ' להו דקא מתבעי מנאי הני דקיימי קמא

יום אחד הוא ראה את מלאך המוות והוא היה 

עצוב. 

שאל אותו: למה אתה עצוב?

אמר לו: כי דורשים ממני אלה שעומדים 

ראשונים.

מסרינהו לשידא.43 אמ' להו אמטונהו למחוזא 

דלוז כי מטו אבבא44 שכיבו. שקלינהו 

מסרו אותם לשד ושלחו אותם לעיר לוז.

כאשר הגיעו לשער העיר מתו. לקח אותם.

לאחר חזייה דהוה קא בדח. 

אמ' ליה: אמאי קא בדחת? 

אמ' ליה: היכא דאיבעו מנאי התם שדרתינהו 

למחר )לאחר( ראה את מלאך המוות שהולך 

וצוחק.

שאל אותו: למה אתה צוחק?

אמר לו: למקום שממנו נדרשתי לקחת אותם 

לשם שלחתם!

פתח שלמה ואמ' רגלוהי דבר איניש אינון 

ערבין ביה לאתרא דמתבעי לתמן מובילין 

יתיה

פתח שלמה ואמר: רגלי בן אדם ערבות לו 

ולמקום שהוא מתבקש הן מובילות אותו

הפתגם  שיוצר  ספרותית  במסגרת  משובץ  שהוא  מגלה  הסיפור  מבנה  על  חטוף  מבט 

שהוא  ולמקום  לו,  ערבות  אדם  בן  'רגלי  רבה:  ובקהלת  בירושלמי  גם  המופיע 

ואלה עדי נוסח שהשוויתי: כ"י לונדון, הספרייה הבריטית Harl. 5508 (400); כ"י מינכן, ספריית   42

אוקספורד,  כ"י   ;hebr. 95 הבוורית  המדינה  ספריית  מינכן,  כ"י   ;hebr. 140 הבוורית  המדינה 

 ;ebr. 134 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  כ"י   ;)366 )נויבאואר   Opp. Add. fol. 23  בודליאנה 

כ"י אוקספורד, בודליאנה heb. e. 51 )נויבאואר וקאולי 2677(; כ"י ניו יורק, בית המדרש לרבנים 

 Opp. Add. fol. 23 בודליאנה  אוקספורד,  כ"י  נוסח  את  והעדפתי   .Rab. 218 (EMC 270)
)נויבאואר 366(.

זאת לדעתי הגרסה העדיפה מ'מסרינהו לשעירים'; מחשש כלשהו החליף המעתיק בגרסה הזאת את   43

המילה המסוכנת בתחליף מאיים פחות.

גון המשמעות הזה – הגעה עד שער העיר ומותם בכניסה – נעלם בדפוס. וכך גרסת כל עדי נוסח   44

הספרדיים )לונדון, אוקספורד, מינכן(, ורק הנוסח האשכנזי־איטלקי ) כ"י ווטיקן( אינו גורס כך.
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ספרותית  למסגרת  הפתגם  הפך  העריכה  בעקבות  אך  אותו',45  מובילות  הן   מתבקש 

לסיפור.46 משמעות המאמר – לאן שילך אדם, ואף אם נדמה לו שלפי ראות לבו הוא 

הולך, יגיע למקום שכבר מיועד לו. ממפגש המאמר עם הסיפור נוצרים גוני משמעות 

חדשים, כפי שיבואר בהמשך.

זמננו  בני  חוקרים  לכושים.47  שלמה  סופרי  את  המספר  הפך  ברורה  לא  מסיבה   

פקפקו בפירוש המסורתי והציעו הסברים אחרים לכך שסופרי שלמה כושים. כך ד"מ 

גולדברג, חוקר שהקדיש ספר לתפקידם של הכושים בספרות חז"ל, הניח שבמקרה זה 

מדובר בשיבוש במסירה. בסיפור הארץ ישראלי הפך הסופר המקראי לסקפטור, אך 

בבבל זוהתה המילה היוונית סקפטור )או בצורת רבים: סקפטורוי( כמילה יוונית אחרת, 

ושצורתה  עור,  כהה  שפירושה  )סקוטוס(,   σκότος המילה  והיא  בצלילה,  לה  דומה 

σκοτερόι )סקוטרוי( קרובה בצלילה למילה הבאה בגרסה הירושלמית.48 אך  ברבים 

עדיין קשה, הרי לא מצאנו בניבים ארמיים מילים שנגזרו מ־σκότος. אם אכן הייתה 

הארמי־ בניב  שקיימת  כמילה  הובנה  היא  אולי  איסקבטרי,  המילה  של  הבנה  אי  פה 

לתמן  דמיתבעי  לאתר  ביה/ליה,  ערבין  אינון  איניש  דבר  'רגלוהי  הגרסה:  ע"א  נג  סוכה  בבבלי,   45

מובילין יתיה' )לחילופי נוסחאות ודיון לשוני ראו: טלמון ]לעיל הערה 11[(. יש הבדל מסוים בין 

הפתגמים. הפתגם הארץ ישראלי גורס שרגלי האדם ערבות לו, ושהן מעמידות אותו במקום שהוא 

אותו  מובילות  ושהן  לו,  ערבות  אדם  שרגלי  גורס  רבה  ובקהלת  בבבלי  הפתגם  ואילו  מתבקש, 

למקום שהוא מתבקש. אך למרות ההבדל הקטן בתוכן, הניסוח שונה מאוד. הניסוח בקהלת רבה 

הוא בבירור כניסוח הבבלי, אף שהפתגם הזה שייך לפתגמים בבבלי שהוגדרו כבעלי אפיון לשוני 

303–305; מ' הירשמן, 'לדרך השימוש של מדרש קהלת  מערבי־ארכאי. ראו: טלמון )שם(, עמ' 

רבה במקורותיו', תעודה יא )תשנ"ו(, עמ' 179–191. מדיונו של טלמון עולה שמדובר כאן באפיוני 

לשון קדומים, ושהתופעה שפתגם משמר לשון קדומה מזו המדוברת בזמן שימושו ידועה מאוד. על 

אופייה האנכרוניסטי המכוון של שפת הפתגם העיר טלמון )שם(, עמ' 4, ועמ' 17–18 בהקשר אחר, 

ובמיוחד בעמ' 485. ייתכן שהפתגם הזה משמר את ניסוחו מזמן הבאתו לבבל.

 A. M. Gray, A :על כך יחידות ערוכות של מסורות התלמוד הירושלמי שהיו לפני עורכי בבלי ראו  46

 Talmud in Exile: The Influence of Yerushalmi Avodah Zarah on the Formation of Bavli
 Avodah Zarah, Providence, RI 2005

כבר מפרשי התלמוד מימי הביניים ניסו לפרש את הפרט העלילתי הזה כזורה אור על תוכן הסיפור.   47

כך הבהיר רש"י: 'תרי כושאי – על שם שהיו יפים קרי להון הכי'. המילה כושי אכן נתפסת לפעמים 

הֻּכשית  הִאשה  ֹאדות  על  במשה  ואהרן  מרים  'ַותדבר  בכתוב  כך  יופי.  על  כמורה  חז"ל  בספרות 

אשר לקח כי ִאשה כשית לקח' )במ' יב 1( תורגם הביטוי 'אשה כושית' בתרגום אונקלוס: 'אתתא 

 שפירתא', כלומר אישה יפה. מכאן העוקץ הדרמטי בסיפור על אליחורף ואחיה לפי ההסבר הזה – 

היא  אך  הטקסט,  של  הפשוטה  מההבנה  רחוקה  הזאת  היצירתית  ההנחה  יפים.  אנשים  של  מותם 

יכולה להקל את מלאכת פירוש העלילה.

 D. M. Goldenberg, The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, ראו:   48

 Christianity, and Islam, Princeton, NJ 2003, pp. 201-202
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הסורי אסקוביטריס, והיא גלגול של excubitores ומשמעותה: שומרי הסף בארמון,49 

ובדמיונו של המספר מן הסתם יאה להם להיות כהי עור.

מלאך המוות עצוב מפני שאינו יכול לבצע את התפקיד שהוטל עליו מלמעלה, ואין   

הוא מסביר למה הוא מתקשה בביצוע התפקיד. שלמה המלך כנראה מפרש לא נכון 

את מילותיו של מלאך המוות: הוא מבין שמלאך המוות עצוב מפני שמוטל עליו לקחת 

את חייהם של שני אחים, בעוד שההסבר המתבקש לעצב שלו הוא שעליו לחסל את 

עבדיו המסורים של שלמה. שלמה מסיק שמלאך המוות דוחה את ביצוע גזר הדין לזמן 

קצר ומחליט להשתמש בהפוגה כדי להציל את הסופרים מידי מלאך המוות, שבמוקדם 

או במאוחר יחליט לבצע את תפקידו. האחים נמסרים בידי השדים ומובלים לעיר לוז, 

שהמוות אינו שולט בה. 

והתפשטה  גברה  בשדים  שהאמונה  משום  בבבלי  מקומו  את  מצא  השדים  מוטיב   

מאוד בבבל.50 לפי המסופר הגיבור המיתי הנודע תחמורופ )Taxmorup( כבש את מלך 

הדמונים והשתמש בו בתור בהמת מסע,51 ועל רקע זה התקבלו באהדה מסורות אגדה 

קדומות על שלמה המלך השולט בשדים. לכן טבעי היה לו למספר הבבלי לעבות את 

העלילה במוטיב של מסירת הסופרים בידיהם המסורות של השדים, שאולי בעזרתם 

ניתן להתמודד עם מלאך המוות. המספר התעלם לגמרי מהבעיה התאולוגית שיוצר 

המוטיב הזה – מלאך המוות הוא שליח האל, ושלמה המלך מנסה לדחות את גזר דינו 

בעזרת כוחות הטומאה. 

של  המרכזי  הרעיון  להבעת  הרבה  מוסיף  הבבלית  במסורת  אחר  מחודש  מוטיב   

הסיפור.52 את העובדה שסופרי שלמה מובלים לעיר לוז במקום להסתירם במערה אין 

 M. Sokoloff, A Syriac Lexicon: A Translation from the Latin, Correction, ראו:   49

 Expansion, and update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake, IN 2010,
.p. 78

 A. Kohut, Über die jüdische Angelologie und Daemonologie in ihrer Abhängigkeit :ראו  50

לא  ישראל  אין להסיק מכך שאנשי ארץ  vom Parsismus, Leipzig 1866, pp. 55-62. כמובן 
האמינו בשדים, אך בכל זאת נראה שבתלמוד הבבלי הנושא בולט יותר. 

  ‘After that it came to Taxmorup the well-armed, and through that glory the demon  51

 and evil mankind, the wizard and witch, were smitten by him; idolatry was also cast
 out by him, and he propagated in his time the reverence and service of the creator; the
 evil spirit, converted into the shape of a horse, was also carrying him for thirty winters’
 (Denkard VII, 1, 19 [trans. E. W. West], Pahlavi Texts, V: Marvels of Zoroastrianism:

Selections of Zad-Sparam [Sacred Books of the East, V, 47], Oxford 1897, p. 9-8)
הִּפסקה  מהדיר הדפוס הראשון של בראשית רבה, בהשפעת המסורת הבבלית הנזכרת, ערך את   52

בבראשית רבה סט, ח בהתאם לבבלי ואף שילב בה את העיר של בני אלמוות. אך כל כתבי היד 

נקיים מהשרבוב )אינטרפולציה( הזה. ראו במהדורת תיאודור־אלבק, עמ' 798.
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כשם  במקרא  כבר  מופיע  העיר  של  שמה  בבבל.53  מערות  בהיעדר  ורק  אך  להסביר 

הקדום של בית אל. בספר שופטים בסיפור על כיבוש בית אל מסופר:

ַוִּיראו הּשֹׁמרים איש יוצא מן  ַויתירו בית יוסף בבית אל ושם העיר לפנים לוז. 

ַוַּיראם את מבוא  ַהְראנו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד.  העיר ויאמרו לו 

העיר ויכו את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו ִׁשֵּלחו. וילך האיש ארץ 

הִחתים ַוִּיבן עיר ויקרא ְׁשָמּה לוז הוא ְׁשָמּה עד היום הזה )שופ' א 23–26(

בסוף הסיפור נאמר שהפליט מהעיר הכבושה הלך לצפון סוריה והקים שם עיר חדשה 

ושמה לוז.54 לא ברור לגמרי מה הוא החסד שקיבל האיש על שיתוף הפעולה. האם זו 

רשות להינצל מגורלם של שאר תושבי העיר?55 סביב הכתוב הזה נוצרה מסורת אגדה 

שאין לה מקבילה בספרות הארץ ישראלית, שבזכות תכונותיו הצדקניות של האיש, 

המוות  למלאך  ולא  האויב  לחילות  לא  שליטה  עליה  אין   – פלאית  לעיר  העיר  הפכה 

בא  בלבלה,  ולא  סנחריב  לוז שבא  היא  תכלת,  בה  שצובעין  לוז  היא  'תאנא:  עצמו: 

וזקנות  וזקנים  נבוכדנצר ולא החריבה ואף מלאך המות אין לו רשות ליכנס בתוכה. 
בזמן שדעתן קצה עליהן מוציאין אותם חוץ לחומה ומתים'.56 

זו  ממשלה.  בה  אין  שלמוות  לעיר  הבבלית  באגדה  הפכה  המקראית  לוז  העיר   
מתת חסד שהיא זכתה לה בתמורה לשיתוף הפעולה של תושב העיר לוז החרבה עם 

מהזירה  הרחק  בסוריה,  שם  אי  מעתה  מיתולוגית.  משמעות  קיבלה  לוז  ישראל.  בני 

אליחורף  מובלים  לשם  סיפורים.57  עלילות  בה  שמתרחשות  עיר  קיימת  המוכרת, 

ואחיה, אך לשווא. לכאורה הצעד הזה מתוחכם יותר מזה שננקט בסיפור הירושלמי. 

אך חילופי הראליה במסורות הנודדות שכיחים כמובן. ראו: רוזנטל )לעיל הערה 4(, עמ' 22–23.  53

בידי המחבר המקראי הייתה מסורת על קיומה של עיר חתית בשם לוז בממלכה הנאו־חתית שקמה   54

בצפון סוריה, אך מקומה של עיר זו אינו ידוע משום מקור אחר. ראו: י' אמית, שופטים, תל אביב 

וירושלים תשנ"ט, עמ' 41.

לפי הפשט של הסיפור המקראי די בכך כשכר המעשה, אך לפי ההיגיון הדרשני לא די בכך. הדבר   55

משתמע משאלה הנשאלת בבבלי: 'שנ' '"יראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו ]לו[ הראנו נא 

את מבוא העיר ועשינו עמך חסד )ואמת(" )שופ' א 24(, "ויראם את מבוא העיר" )שם 25( ומה חסד 

עשו עמו? כל העיר הרגו לפי חרב ואת האיש ואת משפחתו שלחו שנ' "וילך האיש ארץ החתים ויבן 

עיר ויקרא את שמה לוז ]היא שמה עד היום הזה[" )שם 26(' )סוטה מו ע"ב, לפי כ"י אוקספורד, 

בודליאנה heb. d. 20 ]נויבאואר וקאולי 2675[(. לא תיקנתי את שיבושי המסירה בפסוקים אלא 

סימנתי אותם בסוגריים עגולים, ואת ההגהות בסוגריים מרובעים(. מניסוח הדברים עולה השאלה 

אם אכן זה כל החסד שעשו לאיש.

בבלי, סוטה מו ע"ב ועיינו בהערה הקודמת.  56

שם; בבלי, סנהדרין צז ע"א.  57
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לא במקום מרוחק וסתמי מוסתרים אליחורף ואחיה אלא במקום שאין למלאך המוות 

כניסה אליו. אך הגזרה בעינה עומדת, ובכניסה לעיר האלמוות מלאך המוות משיג את 

קרבנותיו. 

האירנית  המיתולוגית  העיר  לבין  הבבלית  באגדה  לוז  העיר  שבין  הִקרבה  בולטת   

ומופלאה  רחוקה  עיר  אלמוות,58  של  כעיר  מתוארת  היא  שאף   ,)Kangdiz( קנג־דיז 

שתושביה חיים חיי נצח, ושאין בה לא כאב, לא סבל, לא רעב ולא צמא, וכל הרצונות 

באים שם על סיפוקם.59 תפקידה בתרבות איראן הקדומה דומה לתפקידה של העיר לוז 

בתרבות של חכמי התלמוד הבבלי – בעיר האלמוות ניצלו מכוחו המשחית של המוות 

גם בנו של זרתוסטורה חורשדצ'יחר וגם הגיבור האיראני פשיוטן )Pešyōtan(60 – והוא 

מחכה ליום הדין ובו ישמיד את העבודה הזרה וינהיג את דת האמת.61 גם שלמה המלך 
ניסה להציל ממוות את משרתיו בעיר האלמוות, אך לשווא.62

פורסם  כבר  הערך   ;P. Lurje, ‘Kangdez’, Encyclopedia Iranica (forthcoming) ראו:   58

במרשתת, ראו: http://www.iranica.com/articles/kangdez. בויס שיערה שהמשמעות הקדומה 

 M. Boyce, ‘On the “Antiquity of Zoroastrian היא מצודה שעל הגנג/קנג. ראו:  של השם 

 Apocalyptic”’, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 47, 1 (1984), 
pp. 61-62. לפי מקורות אחרים שם העיר ביהישט־גנג )עדן שבגנג( או דיז־רויאן )מצודת נחושת(. 

ראו: בויס )שם(, עמ' 63.

 E. W. West (trans), The Bundahishn  (Sacred Books :לתיאור מיקומה הנידח של העיר ראו  59

of the East, V (Part 1)), Oxford 1880, 12:1, p. 34; 20:31, p. 82; 29:10, p. 119. לרשימת 
 .65–64 עמ'  )שם(,  בויס  ועיינו:   ;)118–117 עמ'  )שם,   20:4 שם,  ראו:  שלה  הנצחיים  הדיירים 

 E. W. West (trans), The Book of the Mainyo-I-Khard, Stuttgart and London וראו עוד: 

 1871, pp.  185-186; idem, Pahlavi Texts, III: Dînâ-î Maînôg-î Khirad, Sikandgûmânîk
(Vigâr, Sad dar (Sacred Books of the East, XXIV), Oxford 1885, p. 58-59. לדברי מבוא 
 C. Cereti, La Letteratura Pahlavi: Introduzione ai Testi con ראו:  האלה  היצירות  על 

 Riferimenti alla Storia degli Studi e alla Tradizione Manoscritta, Milan 2001
 ;61 עמ'  )שם(,  בויס  וכן:   ;)77–76 עמ'   ,]51 הערה  ]לעיל  וסט  )תרגום   12  ,5  ,VII דנקרד  ראו:   60

 Dadestan-i Denig (Religious;)118–117 עמ'   ,]59 הערה  ]לעיל  וסט  )תרגום   72 בונדהישן 

 Decisions) 90 (trans. E. W. West), Pahlavi Texts, II: The Dâdistân-î Dinik and the
Epistles of Mânûskîhar (Sacred Books of the East, VIII), Oxford 1882, pp. 256-257

 ‘for the retention and protection of the great power and :וכך תוארה מטרת ייסודה של העיר  61

 glory and mystery of the religion, through which is manifest the ordering of time and
 restoration of the sovereignty of Iran and the restitution of power and triumph to the
 12 ,5 ,VII ;)14 '1, 38 )תרגום וסט ]לעיל הערה 51[, עמ ,VII דנקרד( religion of Ohrmazd’
)שם, עמ' 76–77(. אולי ברמז להכנת התכלת יש משהו מהתפקיד האסכטולוגי של עיר לוז, ראו 

 לעיל ליד הערה 56, והשוו לתפקיד של התכלת בסיפור בעל גוון אסכטולוגי בבבלי, בבא בתרא 

עד ע"ב.

השמדת העבודה הזרה, דת אמת ואחרית הימים כמובן אינן באות לידי ביטוי בסיפור התלמודי.  62

http://www.iranica.com/articles/kangdez
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קיומה של עיר האלמוות המיתולוגית נתן את אותותיו בבבלי אף במקומות אחרים.   

יש בו סיפור על עיר שבניה אינם מתים אם אינם חפצים בכך; עיר זו אינה מזוהה עם 

לוז המקראית, אך נראה לי שתיאורה מבוסס על המיתוס האיראני:

תרגוםבבלי, סנהדרין צז ע"א63

אמ' רבינ': מריש הוה אמינא ליכא קושטא 

בעלמא!

אמ' ל' ההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה 

רב טביומי שמיה: ואי הוו יהבינן ליה כל חללי 

עלמא לא הוה משני בדיבוריה.

אמר רבינא: מראש הייתי אומר: אין אמת 

בעולם! 

אמר לי אותו תלמיד של חכמים ורב טבות שמו 

ויש שאומרים עליו שרב טביומי שמו, שאם 

היו מביאים לו כל מרחבים של עולם לא היה 

משנה בדיבורו. 

כי איקלע לההיא אתרא וקושטא שמיה ולא 

הוו משנינן

בדיבוריהו ולא הוה איניש מיית בלא זימניה. 

נסיבי איתתא מיניהו והוה לי מינה תרי בני. 

יומא חד הוה יתבא דביתהו וקא חייפא רישיה 

אתא שיבבתה טרפא אדשא. אמינא לאו אורח 

ארעא. אמ'

לה ליתא הכא. שכיבו לה בניה. 

יום אחד הגיע למקום ושמו אמת ולא היו 

]התושבים שם[ משנים בדבריהם ולא מת 

איש שלא בִעתו. נשא שם אישה מהם והיו לו 

שני בנים ממנה. יום אחד ישבה אשתו וחפפה 

ראשה ובא שכנה והקישה בדלת. חשב: לא 

דרך ארץ הוא. ואמר לה: היא לא כאן. מתו 

לו בניו. 

אתו אינשי אתרא לקמיה. אמרו לי': מאי 

האי? אמינ'

להו: הכי הוה מעשה. אמרו לי': במטותך

בענן מינך פוק מאתרין דלא תתגרי

בהו מותנא בהנך אינשי

באו אנשי מקומו לפניו, אמרו לו: מה זה? אמר 

להם: כך היה מעשה. אמרו לו: בבקשה ממך, 

צא ממקומותינו ואל תעורר מגפה בתוכנו.

בתחילת הסיפור מציג המספר, רבינא, את נקודת המבט הידועה של היהדות הרבנית: 

האמת המוחלטת אינה קיימת כלל בעולם בני האדם, כי הרי רק חותמו של הקב"ה הוא 

אמת.64 גיבור הסיפור, המכונה רב טבות או רב טביומי, חולק על דעתו של רבינא.65 

.II-I-9 לפי כ"י פירנצה, הספרייה הלאומית  63

סנהדרין  יומא סט ע"ב; שם,  נה ע"א; שם,  ידוע מהתלמוד הבבלי, שבת  פה בביטוי  השתמשתי   64

 סד ע"א. אך הרעיון שמבוטא בו קיים אף בספרות הארץ ישראלית. ראו: ירושלמי, ברכות א, ה 

)ג ע"ג; טור 12(; שם, סנהדרין א, א )יח ע"א; טור 1263(; בראשית רבה פא, ב )מהדורת תיאודור 

תקפז(;  עמ'  )שם,  א  כו,   = קמה(  עמ'  מרגליות,  )מהדורת  א  ו,  רבה  ויקרא   ;)971 עמ'   ואלבק, 

שיר השירים רבה א, ט )א(; פסיקתא דרב כהנא ד, ב )מהדורת מנדלבאום, עמ' 55(.

והוא אמורא בבלי מהדור החמישי. ראו: ח' אלבק, מבוא לתלמודים, תל אביב תשכ"ט, עמ' 409.  65
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הוא מתגאה בכך שאינו מוכן לומר דבר שאינו אמת תמורת כל הון שבעולם. הגיבור 

הגאה בנאמנותו לאמת מגיע למקום ששמו אמת, ושכל אנשיו אנשי אמת, ושם הוא 

משקר  להימנע  אדם  של  באפשרות  ספק  מטיל  שהמספר  נראה  בניסיון.  עומד  אינו 

כלשהו – אולי רק לאנשים במקום מרוחק ששמו אמת יש אפשרות כזאת. 

מבנה עלילת הסיפור, שהגיבור נכשל בו בשקר וגורש ממקום ששוכנים בו אנשי   

סגולה, מזכיר את הסיפור הנוצרי על מסעותיו של זוסימוס ועל חטאו בעיר המאושרים 
האוטופית:66

וחלשה נפש בנשמתי ובגופי. וביקשתי את איש האלהים המשרת אותי, ואמרתי: 

בבקשה ממך אחי, אם יבואו כמה לראות אותי, הודע להם שאינני, כדי שכך אשן 

מעט. והזדעק איש האלהים באומרו: וי לי! שסיפור אדם נשנה לי! כמו שהשטן 

שיקר על ידי חווה, גם אותי האיש הזה רוצה להפוך לשקרן דרך חנפנות. בהיותו 

כאן אמר שאינו כאן מלטו אותי מכאן, שלא אברח מן הכפר, כי הנה הוא רוצה 
לזרוע בי את זרעי עולם ההבל.67

השתלשלות העניינים שראשיתה בשקר נימוסי של הגיבור מביאה לגירושו מהמקום 

המופלא: 'ועמדו עלי כל האנשים והזקנים ואמרו: לך מאיתנו איש, איננו יודעים מאין 

באת אלינו'. אף בסיפור הזה הגיבור ממציא שקר קטן המיועד לצורכי נימוס בלבד, אך 

מארחיו רואים במעשהו חטא גדול המשתלשל מחטאו של האדם הראשון ועל כן הם 

מגרשים אותו. אך בסיפור הנוצרי בולט הבסיס התאולוגי, רצונו של המספר לראות 

בשקר מעשה שהוא מעין החטא הקדמון של האדם הראשון. לכן בחברת המאושרים 

שני  של  המשותף  המוטיב  ארץ.  דרך  מדרכי  שהוא  לשקר  אף  מקום  אין  האידאלית 

הסיפורים נראה בסיפור הנוצרי ראשוני יותר מאשר בזה הרבני. 

וארמניות  סוריות  יווניות,  בגרסאות  רחבה  תפוצה  הייתה  זוסימוס  של  לסיפור   

בין  הדמיון  במזרח.68  במיוחד  המוקדמות,  הביניים  בימי  מונסטיים  נוצריים  בחוגים 

 M. R. James, ‘Narratio Zosimi’, in Apocrypha Anecdota: A Collection of Thirteen  66

 Apocryphal Books and Fragments (Texts and Studies, 2, 3), Cambridge 1893, 
 C. H. Knights, ‘The Story of  .86–85 עמ'  שם,  עיינו:  אנגלי  וסיכום  למבוא   ;pp. 86-108
 Zosimos or The History of the Rechabites?’, Journal for the Study of Judaism, 24 (1993), 

pp. 235-245
מעשה בזוסימוס 5, הטקסט העברי לפי ר' ניקולסקי, 'זמנו וסביבתו התרבותית של "מסע זוסימוס"',   67

עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג, עמ' 153–163.

 A Zanolli, ‘La Leggenda di Zosimo secondo le Redazione Armena’, Giornale della :ראו  68

 Societa Asiatica Italiana, n.s. 1 (1925-1928), pp. 146-162; F. Nau, ‘La légende inédite
 des fils de Jonadab, fils de Réchab, et les iles fortunées, Jacques d’Edesse’, Revue
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שני הסיפורים בולט, אך קשה לדעת אם המוטיב של נוסע הבא למקום מיוחד ופלאי 

הגיע אל המספר הבבלי ממספרים נוצרים והוא ייהד אותו, או שמא השתמשו היהודים 

מהמסורת  לקוחה  הפלאית  שהעיר  להציע  אפשר  מוכר.  ספרותי  בטופוס  והנוצרים 

הסיפורית האיראנית, כי היא אינה ידועה ממקור אחר. 

בסיפור שבבבלי מסכת סנהדרין העיר אלמוות אינה מזוהה כעיר לוז, אך מפרשים   

מסורתיים ניסו לזהות את העיר לוז שבסיפור במסכת סוכה בבבלי עם העיר קושטא 

לאִמתו של דבר אינם  העיר קושטא  ואולם תושביה של  סנהדרין.  שבסיפור במסכת 

בני אלמוות אלא מאריכים בשנים בזכות דבקותם באמת. יש לציין שהסלידה משקר 

הזורואסטריות.69  ערכי  של  בולטים  מאפיינים  הן  ראוי  לא  דמוני  כמעשה  ותפיסתו 

השקר )mihōxt( הוא אחד הדמונים, והוא שייך לנבחרת עילית של כוחות הרוע ומזוהה 

כדמון הראשון מכל כוחות השחור שיצר אהרימן.70 אמירת דבר שקר היא פשע אף אם 

לידי  נעשה הדבר משום דרכי שלום. קרבתו המטונימית של השקר אל המוות באה 
ביטוי בכתבים זורואסטריים.71

העיר המיתולוגית של הפרסים יוהדה באגדה של חכמי בבל, והמספר הבבלי גייס   

ערך שקרוב לו מבחינה תרבותית כדי לפתח את עלילת הסיפור )ייתכן שקרבה פונטית 

הנורא  הכוח  הזיהוי(. אך  ביצירת  היא מילאה תפקיד מסוים  אף  ודיז  לוז  בין המילים 

של מלאך המוות, השליח של אדון העולם, נשאר חזק יותר מכוחה המיתי של העיר 

אלמוות. 

מהדין  להימנע  יכולתו  ובאי  האדם  של  בגורלו  דן  הירושלמי  שבתלמוד  הסיפור   

האחרון. הלקח הזה התקבל בסיפור הבבלי אך הועשר בו. העלילה הוכנסה למסגרת 

 Semitique, 7 (1899), pp. 54-75; R. Nikolsky, ‘The “History of the Rechabites” and the
 Jeremiah Literature’, Journal for the Study of the Pseudepigrapha, 13, 2 (2002), pp.

185-207. זמנו של החיבור אינו ידוע, אך החוקרים נוטים לראות בו חיבור נוצרי מאוחר יחסית.
 Čīdag andarz ī pōryōtkēšān (Pand-nāmag ī Zardušt) (J. M. Jamasp-Asana, Corpus :ראו  69

 of Pahlavi Texts, Bombay 1913, pp. 41-50); M. F. Kanga (ed.), Čītak Handarž i
 Pōryōtkēšān: A Pahlavi Text, Bombay 1960; H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, I,

Uppsala 1928, pp. 17-30
 P. O. Skjærvø, ‘Truth and Deception in Ancient Iran’, C. Ceretu and F. Vajifdar ראו:   70

 (eds.), Atas-e Dorun: The Fire Within: Jamshid Soroush Soroushian Commemorative
 Volume, II, Bloomington 2003, pp. 383-434; J. S. Mokhtarian, ‘Rabbinic Depictions
 of the Achaemenid King Cyrus the Great: the “Babylonian Esther Midrash” (bMeg.
 10b-17a) in its Iranian context’, C. Bakhos and M. R. Shayegan (eds.), The Talmud in

Its Iranian Context, Tübingen 2010, pp. 129-130
וסט,  תרגום   ;50 עמ'   ,]58 הערה  ]לעיל  חרד  מיינו־י  וסט,  )תרגום   Mēnōg ī xrad 10, 5 ראו:   71

טקסטים פהלוויים ]לעיל הערה 58[, עמ' 50(. 
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פתגם שכנראה היה ידוע לכול, ובעזרתו הביע המספר את השקפתו על המוות: רגליו 

לשלמה,  כאן  יוחס  הזה  המאמר  שנדרש.  למקום  אותו  מובילות  לו,  ערבות  אדם  של 

החכם מכל אדם, מה שכמובן מעלה את ערכו של המאמר. כל ההרכב קיבל משמעות 

פילוסופית יותר – האדם מובל אל יום מותו מכוח מעשיו, הוא סולל את דרכו לסופו 

הבלתי נמנע, ולעתים מעשיו להרחקת הקץ או לשינוי הדרך מביאים דווקא לתוצאה 
הדרושה להשגחה העליונה.72

סיכום

בעיון בגלגולי סיפור אליחורף ואחיה סקרתי מסלול טיפוסי למדי של התפתחות סיפור 

חז"לי. הגרסה הארץ ישראלית הקצרה התגלגלה לבבל והועשרה שם בפרטים שהם 

הארץ  המספר  לכוונת  נאמנה  נשארה  כלליים  בקווים  אך  המקומית,  התרבות  תוצרי 

ישראלי. הסיפור הבבלי נוצר בקהילה יהודית שחייתה בצלה של התרבות האיראנית, 

לא  היהודית  התרבות  האלוהי.  לרצון  מנוגד  שהמוות  ושסברה  לאלמוות,  שכמהה 

אימצה את הבסיס התאולוגי של הרעיון, אך קיבלה את עצם המיתולוגיה של העיר 

יוהדה העיר  זאת בעיצוב הרבני  אלמוות, שהיא אימננטית להשקפה האיראנית. עם 

המיתולוגית כך שתשרת נאמנה את צורכי ההטפה הרבנית. 

המסורת עוצבה מחדש ושולבו בתוכה ערכים תרבותיים של הסביבה שהתגלגלה   

זו.  לתופעה  הסבר  להציע  רצוני  עליה  שהצבעתי  הזרה  להשפעה  מעבר  אך  אליה. 

תופעת  הוא  תרבותיות  אינטראקציות  להסברת  הרווח  הדגם  לעיל,  שהערתי  כפי 

שבשל  להסביר  מקובל  העתיקה.  העת  בשלהי  מאוד  נפוצה  שהייתה  הסינקרטיזם, 

בא  'המוות  כול  בפי  עתה  המכונה  ומשלי  קצר  סיפור  לצטט  הרבו  דעות  והוגי  מערבים  סופרים   72

ַאיד  אבן  ֻפדאיל  הצופי  החכם  בשם  אותו  שסיפרו  יש  בסמרקנד'.  המוות  עם  'מפגש  או  לבגדאד' 

ולפיו פלוני פגש בשוק של בגדאד את מלאך המוות, נבהל מהבעת פניו המופתעת, ובבהלה לקח 

מהחכם את חמורו כדי לברוח לסמרקנד הרחוקה, אך עד מהרה התברר לחכם שמלאך המוות היה 

פלוני  אותו  של  נפשו  את  לקחת  אמור  היה  הוא  שלמחרת  מפני  בבגדאד,  המפגש  מעצם  מופתע 

בסמרקנד )סמרה(. ראו: I. Shah, Tales of the Dervishes, London 1993, p. 191, ושם הפניה 

לספר Hikāyat-i-Naqshia, ולא מצאתיו. להצעה שהסיפור הצופי נובע מהסיפור מהתלמוד הבבלי 

 H. Friedman, ‘Satan the Accuser, Trickster in Talmudic and Midrashic literature’, :ראו

סיפור  מוזכר  בינימיים  ימי  פרסיים־ערביים  במקורות   .Thalia, 18, 1-2 (1998), pp. 31-41
)!( אך  על שלמה המלך שניסה להציל את משרתו שנבהל מפני מלאך המוות ושלח אותו להודו 

לשווא, ולכאורה סיפור זה קרוב יותר לסיפור שבתלמוד הבבלי. ראו: י' רובנוביץ', 'מחוץ לגבולות 

הקנון הספרותי: הרומנים על אודות אלכסנדר בפרוזה פרסית של ימי־הביניים', עבודת דוקטור, 

 R. Basset,  ;134 132 הערה  27(, עמ'  120 )מס'  האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ה, עמ' 

Mille et un contes: Récits et légendes arabes, III, Paris 2005, p. 102
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הסינקרטיזם מעורבים בתוצרים התרבותיים שהגיעו לידינו יסודות הטרוגניים שונים 

ובדרך כלל בולטת בהם השפעת התרבות הדומיננטית באזור. הדגם הזה הוא ריכוזי 

ומניח מראש את קיומם של מרכז ושוליים. דגם גמיש יותר הוא הטרנס־קולטורציה – 

תהליך דו־כיווני שבו תרבויות מחליפות ביניהן מרכיבים תרבותיים, והמרכיבים האלה 

הם כשלעצמם כבר בין־תרבותיים. ג'יימס לול תיאר כך את הטרנס־קולטורציה:

 a process whereby cultural forms literally move through time and 
space where they interact with other cultural forms and settings, 
influence each other, produce new forms, and change the cultural 
settings […] Transculturation produces cultural hybrids ‒ the 
fusing of cultural forms […] but hybrids such as these never 
develop from ‘pure’ cultural forms in the first place […] imported 
cultural elements take on local features as the cultural hybrids 
develop73

בתיאור התופעה השתמש לול בדימויים הלקוחים מעולם הביולוגיה ומתורת התורשה. 

המקומיים  המרכיבים  את  מחליפים  התרבות  לתוך  המיובאים  מרכיבים  לדבריו 

ומתפקדים כראוי במקומם החדש, כך שנוצר יצור חדש – בן כלאיים )היבריד( תרבותי 

חי ונושם בדיוק כיצור תרבותי גזעי, טהור. גלגול המסורת שתואר לעיל חשוב בעיניי 

כי הוא מדגים נאמנה את שני התוצרים של התהליך הטרנס־קולטורלי זה לצד זה ופוטר 

את החוקר מן הצורך לסדר את תוצרי התרבות על ציר לינארי. תוצרים תרבותיים, 

שאת הגלגול האופייני של אחד מהם סקרתי פה, אינם יצורים טהורי גזע, אלא לובשים 

צורה ופושטים צורה בהתאם למקום חיותם.

 J. Lull, Media, Communication, Culture: A Global Approach2, New York 2000,  73 

pp. 242-245


