
 מחלקי המים  הממתינות  םהנשי
 

 

 5תוך  מ  1עמ'  

 

 הנשים הממתינות 

  1של ר' עקיבא אשתו  – מסכת נדרים דף נ עמוד א

ו. הלכה ונישאה  הנאה מכל נכסי והדירה  שמע )בר( כלבא שבוע   .)בר( כלבא שבועהתקדשה לו בתו של  ר' עקיבא 

  ם היה לי )כסף(אלה:  אמר  בחורף היו ישנים במחסן תבן. היה מוציא )ר' עקיבא( את התבן משערותיה.    2לו. 

לי  תנו  :  ם, אמר להונדמה להם כאדם וקרא, דפק, על הדלתאליהו    בא  3הייתי נותן בראשך ירושלים של זהב. 

   4.ראי איש שאפילו תבן אין לו אשתו:אמר לה ר' עקיבא ל  ה אשתי ואין לי דבר להשכיבה עליו.ילדש , מעט תבן

בסוף שתים  ר' אליעזר ור' יהושע.    שתים עשרה שנים לפנילך, היה בבית הרב. הלך )ועסק בתורה(  :  ואמרה ל

שאין הוא  חדא,  .  ךיאביפה עשה לך  אחד לאשתו )לרחל(:  אמר רשע  ו ששמע מאחורי בית  5עשרה שנה בא לביתו. 

שיהיה שם עוד שתים עשרה  , ם הוא שומע לי: או! אמרה ל הניח אותך אלמנה כל השנים הללו ועוד,   6לך! דומה  

עשרה שנים    ם, אחזור לאחורי. חזר והלך והיה )בבית המדרש( שתירשותנתנה לי  ו   הואילאמר:  שנה אחרות.  

עמדה לצאת לקבל פניו.  ואף היא  ם )עמו(. יצאו הכל לקבל פניו,  תלמידי  ותוארבעה אלפי זוג   םעשריאחרות. בא ו

ו, והיו  אות לפניבאה להיר.  י(  משלי יב" )יודע צדיק נפש בהמתו ":  ו? אמרה ל ן: ואת להיכאמר לה אותו רשע

ו  על נדרבא ונשאל  : הניחו לה, שלי ושלכם שלה הוא. שמע )בר( כלבא שבוע,  םאמר להים דוחים אותה.  חכמ

 7שיתירוהו והותר. 

 שלמי בירו ואשתו  אר' עקיב – הלכה אירושלמי מסכת שבת פרק ו 

ה. הלכה ואמרה לפני  ראתה אותה אשתו של רבן גמליאל וקנאה ב  .מעשה בר' עקיבה שעשה לאשתו עיר של זהב

יתה מוכרת צמת ]שער[ של ראשה י השהייתה עושה לו,  ו שית עושה ]=כך עשית[ לי כמהי בעלה. אמר לה: כך  

 8? ונתנה לו והוא לומד תורה

 תלמידים היוצאים לתלמוד תורה  - כתובות פרק ה משנה ו מסכת

התלמידים   .שבת אחת  :ומרים בית הלל א  ,שתי שבתות  :אומרים  ית שמאיב  ,המדיר את אשתו מתשמיש המטה

  ,הטיילין בכל יום  :העונה האמורה בתורה  .ועלים שבת אחתהפ   .שים יוםויוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות של

דברי   -הספנים אחת לששה חדשים    ,שים יוםוהגמלים אחת לשל  ,החמרים אחת בשבת  ,הפועלים שתים בשבת

 9ר. רבי אליעז

 
   ותנו.הן כולן באחרייאות מי יבין גש ור, הם עפ"י שטיינזלץ.תוספות הביאהתרגום לעברית של קטעי הגמרא שלהלן, ו 1
 קודם התקדשה )התארסה( ולאחר שאביה הדיר אותה מכל נכסיו, נישאה לו, היינו העמידו חופה.   2
ולא בעיר    ... לא תצא אשה לא בחוטי צמר ולא בחוטי פשתן    ?במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה: " נה אמסכת שבת פרק ו מש  ראו  3

". ו בקטלא ולא בנזמים    של זהב ולא מאי בעיר של זהב? רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: ירושלים  "א: "שבת נט עבגמרא  וכו' 
היתה אשתו יוצאה בקרדוטין  יר ר' עקיבא קיים את הבטחתו ו"ועפ"י המקבילה באבות דרבי נתן נוסח א פרק ו לכשהעש".  דדהבא

 כר. ה רחל. בגמרא אין שמה מוזששם אשתו של רבי עקיבא הינו מדל בי נתןאבות דר ח שב הנוסמאגב,  ."ובעיר של זהב
 ואנו יכולים לשמוח בחלקנו שלפחות יש לנו תבן לשכב עליו.  4
 . י, שורי שדיאשתביתי ראו דברינו  תה רחל אשתו מעט חיל ובנתה את ביתה. מהיכן צץ הבית? יש לומר, שבאותם השנים עש 5
 ראוי לך.  אין רבי עקיבא בעלך 6
באבות דרבי נתן נוסח א  לעיל    נזכרכמצאת  ובות שנראה להלן. מקבילה נוספת נתלסיפור זה נמצאת בגמרא כ די מדויקת  מקבילה    7

על מסירות נפש של אישה שמאפשרת לבעלה ללמוד  הרי לנו סיפור אידילי  הסיפור שם שונה בתכלית. כך או כך,  ש  , אלאפרק ו
מן הכלל שאינו בא ללמד על   שאפו חז"ל או שזה בבחינת יוצא  ךהאידילי? האם לכ  תורה בתנאים קיצוניים. האם זה אכן הדגם

 ?רגילה(-הוא בעצמו דמות לא' עקיבא )שהרי ר כללה
ם ר' אליעזריד מביא הירושלמי שם שאישה כן יוצאת בעיר של זהב בשבת: "מו  8 .  "ה בעיר של זהביוצאה אש  :תמן תנינן שנים ִמשֵׁ

  .ושעמשום רבי יהשנים משום רבי אליעזר ואחד    :שלשה דברים אמרו לפני רבי עקיבאמשנה ז: "מסכת עדויות פרק ב  שהיא משנה ב
. סיפור ר' עקיבא ורחל  3ובניגוד למשנה במסכת שבת שראינו בהערה    .וכו' "  בעיר של זהביוצאת אשה    :שנים משום רבי אליעזר

( הוא שונה בתכלית מהסיפור שבגמרא בבלי. אין פירוד של עשרים וארבע  טוהלכה  מסכת סוטה פרק ט  גם בבירושלמי )שנמצא  
של מסירות כלכלית של אשה שעושה   'סיפור פשוט שם הוא ' בא ואין הדרה ואין גם כבוד גדול בסוף וכו'.  שנים, אין סכסוך עם הא

 לה כגמולה. הוא הכל בשביל שבעלה ילמד תורה. וכשהעשיר, השיב 
יחסי    ם אחרונים( מציע את ההסבר למשנה זו שמניעת יחסי אישות היא בהלכה היהודית עילה לכפיית גט.מי  ראו)  יהודה ברנדיס   9

תורה, וכמו כל חוק ו"חובה" אין מנוס מלהגדירה במינוחים ומידות שבהם "יוצאים ידי  אישות הם חובה המעוגנת במצוות עונה שב
ת הרגש המלווים את חיי האישות. בדומה לצד החובה וצד הספונטניות  סלק את הספונטניות וא אך קביעות אלה אין מטרתן ל  חובה".

ישואין תהיה תלויה ברצון הטוב של כל אחד מבני של הלכות תפילה. ההלכה אינה יכולה להסכים שמצווה העומדת ביסוד חיי הנ
אים  זו במשנה  רקע  ל  ע  הנישואין.כולה לכפות את פירוק  הזוג. ההלכה אינה יכולה לכפות את הרגש וחידוש הספונטניות, אבל היא י

    נעדרו תלמידי חכמים זמן כה רב מבתיהם?זה כיצד   – לטוב ולמוטב הסיפורים בגמרא להלן

https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%95%D7%A9%D7%93%D7%99#gsc.tab=0
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  שהלכו ללמוד תורהים כמח –"ב סב ע -סא ע"א כתובות דף גמרא 

י קּום  " אן דכתיב בהו:  א"ל אביי, מ  10י. ק  יר  בכל יום. מאי טיילין? אמר רבא: בני פ    -הטיילין   ימ  כ  ֶכם ַמש  א לָׁ ו  שָׁ

נָׁא ידֹו ש  יד  ן ל  ת  ן י  ים כ  ב  ֲעצָׁ י ֶלֶחם הָׁ ל  י־ֶשֶבת ֹאכ  ַאֲחר  די  למי, ואמר רב יצחק: אלו נשותיהן של ת ב(  תהלים קכז" )מ 

  11שמנדדות שינה מעיניהם בעוה"ז ובאות לחיי העוה"ב, ואת אמרת: בני פירקי!  חכמים

. אמר רב אדא בר  ' אליעזראחת לששה חדשים, דברי ר' אליעזר. אמר רב ברונא אמר רב: הלכה כר  -הספנים  ...  

נים שלא  ' שוג  ב'  למוד תורהאהבה אמר רב: זו דברי ר' אליעזר, אבל חכמים אומרים: התלמידים יוצאין לת

 12רשות. אמר רבא: סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא בנפשייהו. ב

  , יומא דכיפורי. יומא חדערב  כל  ו  לביתשהיה בא  ה רגיל  יה  .רבא במחוזאהיה מצוי לפני    דרב רחומיכי הא  

שיו  בא, עכ)הייתה מצפה אשתו: עכשיו הוא  הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי  . אותו הסוגיהמשכה 

 13ו. ש נפ הונח הגג מתחתיו חת יושב על גג, נפ ה י ה  .הימעינוהורידה דמעה   דעתה החלש  .באלא  .הוא בא(

  ו.ביתיה בא לה  ות )של ערב שבת(שמשן הוכל בי  .הוה, אזיל ויתיב בבי רב  יהודה בריה דר' חייא חתניה דר' ינאי

כיון דלא חזי ההוא סימנא,    . אשכתיה שמעתמ  א חדיומ  אשר היה בא, היה רואה )ר' ינאי( לפניו עמוד של אש.וכ

א מלפני השליט ונח  צָׁ ביטל עונתו. הואי כשגגה שיֹולא    ,טתו, שאילמלי יהודה קייםיאמר להו רבי ינאי: כפו מ 

 14נפשיה. 

העבירו אותה  רב.  ית הבו שתים עשרה שנה ללכת ל , פסקו לבי ר' יוסי בן זימרא  אזיל איעסק ליה לבריה רבי  

יה מתבייש  ה 15. אח"כ אלךס ו ו: אכנם, אמר לההעבירו אותה לפניו )בשנית(. שיהיו שש שנים: םלה , אמרלפניו

, ולבסוף כתיב:  יז(  שמות טובהר נחלתך" )  תביאמו ותטעמו ": בני, דעת קונך יש בך, מעיקרא כתיב:  א"ל  יו.אבמ

א לביתו, נעשתה  בשעד  .  עשרה שנה בבית הרב  םהלך ישב שתי.  ח(  שמות כה" )ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

, יאמרו זו אשתו  ה אחרתיישא איש אמר רבי: היכי נעביד? נגרשה, יאמרו ענייה זו לשוא שימרה!  אשתו עקרה. 

 16. התרפאהו םה רחמי י עלביקש  ! תֹו נָׁ וזו זֹו 

א  המתן לי עד שאבו:  )ר' שמעון(  א"ל  17. לוליה דר"ש בן יוחאיילבי רב בשילהי ה יה הולך  ה   חנניה בן חכינאירבי  

 18.ו לבית לכת  לא ידע ל שבא, השתנו שבילי העיר ורב. עד  המתין לו. הלך ישב שתים עשרה שנה בבית ה   לאאתך.  
 

10  " ואולי משמש המילה "פרק" כאן בכפל    ." ם ולנים בביתםושונים פרק  םתלמידים שהרב מצוי להם בעיר   -בני פירקי  רש"י שם: 
 : פרק לתורה ופרק לדרך ארץ. משמעות

אביי, המסתמך על דרשה של רב יצחק בדבר נשותיהם של תלמידי חכמים שמנדדות שינה מעיניהן, לא מוכן לקבל את הדעה שבני    11
שלא יהו תלמידי חכמים  "גם הביטוי    ראוד את ביתם ולקיים מצוות עונה בכל לילה.  תורה שלומדים סמוך לביתם חייבים לפקו

 "א. אבל לשיטת רבא אין סתירה בין לימוד תורה וחיי אישות הדוקים. רכות כב עב", בגמרא תרנגוליםמצויים אצל נשותיהם כ
  - סמכו רבנן  שך הסוגיה בגמרא ואומר:  . אבל רש"י מפרש עפ"י המ"ועשו מעשה בעצמם"שטיינזלץ מפרש עפ"י פשט המילים:    12

והוא בא להם ליטול מהם נפשות    -ייהו  בנפש  כוותיה.  -בדא  ועבדי עו   תלמידים שבדורנו סומכים על דבריו ויוצאין שלא ברשות.
 שלוש! -שהרי גם אם נפסוק כחכמים ולר כר' אליעזר, מדובר בתקופה של שנתיי ." שנענשים ומתים

ועניין זה של  ."ובהאמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קר"א: "בבא מציעא נט ע ראו 13
, למוטיב  שמיש המיטה של יום הכיפורים יום הכיפורים דווקא צריך עיון, אם הוא קשור לאיסור תפקידת הבית פעם בשנה בערב  

 סוכות לקיים "ושמחת"? האם נשאר גם במוצאי יום כיפור? אולי גם ל או סיבה אחרת. הסליחה והכפרה של יום זה,
יהודה בר חייה : ""י משה מיה(ם להלן לעברית עפ)התרגו  הלכה ג מצאנו סיפור דומה, אבל שונה בתכליתביכורים פרק ג  בירושלמי    14

מקום גבוה כדי לראותו ועמד לו  על  ושב לו  ה ייהו  .ו מערב שבת לערב שבתירבי ינאי חמיה רגיל לעלות ולשאול בשלומו של  ה
ה בני משניהודה  שר  אפשאי    :)ר' ינאי(  אמרתנו(. ו לשאול בשלומו של ר' ינאי ח)ו( לעלות  יהודה בר חייה)ר  ח  אֵׁ מלפניו ... פעם אחת  

דובר בדיני הפסקה ועמידה  בר חייה". אך שם מצדיק. מסתברא שאין לנו יהודה    ףגואותו  יגיעו יסורים ב : אי אפשר שלא  . אמרומנהג
  ראו)וכבר העירו החוקרים    .ובכבוד לחותן, לא במענה לציפיות האישה  )לקריאת שמע, למביאי הביכורים, לתלמידי חכמים וכו' (

 בלי בונה סיפור אחר לגמרי על מקור ארץ ישראלי.  שאפשר שהבף הדף( רשימה בסו
שות. כך גם ראינו בר' עקיבא לעיל וכך גם משמע מרוב הסיפורים להלן, בפרט  היינו לא רק קידושין, אלא גם חופה וקיום יחסי אי  15

 שלחלק מהחכמים היו ילדים. 
  -  , יש מחירן אידיאל חיי אישות ומשפחה תקינים לימוד התורה ובי  קונפליקט הקשה שבין אידיאלבחירה בצד לימוד התורה, בל  16

ב  : "החדש הזה  -פסיקתא דרב כהנא פיסקא ה    ראו  .עקרות האשה ה־לֵׁ ה ַמֲחל  כ  יב(. ר' חייא בר בא פתחּתֹוֶחֶלת ְמֻמש    :)משלי יג 
ץ ַחִיים ַּתֲאו  תוחלת ממושכה מחלה לב, זה הוא מארש אשה ונוטלה לאחר זמן.   ָאה  ְועֵׁ אבל   ."שמארש אשה ונוטלה מיד  )שם(, זהה ב 

כלמך שהיו  בנו של רבי  יא ילדים ממנה ויהיה  מדוע עקרות האשה היא בהכרח עקרות הבית? הלוא אפשר לשאת אשה אחרת ולהב
ק רבי:  הלכה ה(! על כך זועירושלמי יבמות פרק ו  " )צילה שהיה יושב בצילה של בנים  ,עדה שהיה מתעדן בגופה" לו שתי נשים:  

אולי אפילו  התפילה ו המוצא היחיד הוא  ". ו, יאמרו זו אשתו וזו זונתו!יישא אישה אחרת אמרו ענייה זו לשוא שימרה!  נגרשה, י"
אולי גם מחרטה על המהלך כולו. והרוצים למצוא במקור זה סמך למניעת ריבוי נשים,  )כפי שנראה גם להלן(. תפילה שבאה  הנס  

 רשאים לעשות כן.  –במאה העשירית )רבינו גרשום(   נים באשכנז וצרפתמאות שנים לפני חרם הראשו
 י מכאן נלקח הביטוי 'הילולה דר' שמעון בר יוחאי' שנחוג בל"ג בעומר. ימי שמחת חופתו של ר' שמעון בר יוחאי. ואול בסוף 17
 (. ע"א כג לביתו )תענית השווה עם חוני המעגל שחזר אחרי שישן שבעים שנה ולא הכיר את סביבתו ולא מצא את הדרך 18
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.  כדך ובואי נלך י  א לה: בת חכינאי, בת חכינאי, מלאותה נערה שהיו קוראים  שמע ללך וישב על גדת הנהר,  ה

הרימה עיניה, ראתה אותו,    נפה קמח. ושבת אשתו ומה ייית . ההלך אחריה  זוהי הילדה שלנו.  שמע מיניה,אמר:  

  19ה. תה וחיייעל םרחמיביקש פרח רוחה. אמר לפניו: רבש"ע, ענייה זו זה שכרה?  ,בהיל ראה

  20פרשת ויגש צה ל אלבק( -)תיאודורבראשית רבה  ,כא חויקרא רבה פרשת אחרי מות 

שהו שם שלש   .בה בבני ברקעקי  ר' חנניה בן חכינאי ור' שמעון בן יוחי הלכו ללמוד תורה אצל ר'א,  מָׁ לָׁ ד  

דע  וי לא  לח ווה שי ן חכיניי לא ה ר' חנינה ב ו,  ביתתוך  דע מה בווי   היה שולחעשרה שנה. ר' שמעון בן יוחי  

ואפעלפי כן לא הלך. צפה ר' עקיבה    21בוא והשיאה.   ,בתך בגרה  :. שלחה אשתו ואמרה לותוך ביתומה ב

.  , עמד, נטל רשות והלךמעו יאה. ידע מהו שויש ילך ,כל מי שיש לו בת בוגרת ם:לה רברוח הקודש ואמ

 23ה של הנשים.יָׁ ל  שה? הלך וישב לו על מ  מה ע  22רת. בתוך הבית ומצאה שפינתה לזוית אח  ּהשָׁ ק  הלך, ב  

היה מהלך אחריה עד שנכנסה   ?מה עשה  24.כדך ועלי לךבת חכיניי מלאי  שמע קול התינוקות אומרות:  

בונו  יר  :לפניו  רפיקה אשתו לראותו עד שיצתה נשמתה. אמהס   לא   .נכנס אחריה פתאום  25. לתוך ביתו

 26באותה שעה חזרה נפשה לגופה. ?עשרה שנה שכרה לאחר שלש ה ז -ענייה זו   ,עולם של

. הלך  אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא. כי אתא, אמר: לא איעביד כדעביד בן חכינאי  רבי חמא בר ביסא 

)הלכות(.    שמעתאוהיה שואל אותו )ר' הושעיה(    27נו וישב לפניו.ושעיא בא  ר'  אב.  ושלח לביתוישב בבית המדרש,  

ה לביתו, נכנס בנו. עמד  . עלמו זהלי זרע כ ם הייתי כאן, היה  , אמר: אודעת   החלש,  ראה ששמועותיו מחודדות

י  בפנ   האם יש אב שעומד :  ו אשתואמרה ל  לשאול אותו דבר הלכה הוא רוצה.הוא סבר,    )ר' חמא( לפניו. האב  

רבי חמא  זה ר' אושעיא בנו של  - יב(  קהלת ד" )החוט המשולש לא במהרה ינתק"רמי בר חמא:  ועלי א קרבנו? 

  28בר ביסא. 

תלך לך  ם אתקדש  א  ו:, אמרה להלו ע ומעו צנראתה אותו בתו שהוא  ה,  יבן כלבא שבוע הה של  עור  בי עקיבאר

ו והדיר אותה  מבית הוציאה  ה  י. שמע אבד(ללמושלחה אותו )צנעה והתקדשה לו בן.  כרב? אמר לה:  ת הלבי

. שמע  םתלמידי  ףאלו שנים עשר  אית הביא  ,  כאשר בארב.  ה  תבביהלך וישב שתים עשרה שנה  .  והנאה מנכסי

 
הפגישה, ללא כל הכנה    גם כאן, מי שנפגע היא האישה, שלא רק שסבלה מתוחלת ממושכת ומציפייה אינסופית, אלא גם מהלם  19

מוקדמת. לא היה סיפק בידה להוריד דמעה. החידוש בסיפור זה הוא בדמותו של החברותא, רבי שמעון בר יוחאי שנהג )כנראה(  
"האי רביתא דידן"(.  חידוש אחר הוא הכנסת הדור הבא לסיפור. יש בת, "זוהי הילדה שלנו" )רות אלטרנטיבית.  אחרת ומייצג אפש

איך    ראו ה האשה לחיות הוא לא רק למענו ולמענה )שהרי מן הסתם יחזור ויגלה ללמוד תורה(, אלא למען הילדה.  אלי הנס שחזר
 שני חידושים אלה מועצמים במקבילה להלן.

כל הסיפורים  .  ממתינות הנשים  ם היחידים בהם מופיע מוטיב הארץ ישראלי הם המקורות הוויקרא רבה,  אלה, בראשית רבה  מדרשים    20
 שוב סיפור עקיבא ואשתו בירושלמי שבת לעיל.  ראובבלי כתובות בהם אנו עוסקים, אינם בירושלמי.  שבגמרא

אם זכה עזר ואם לאו כנגדו. אם    – זר כנגדו  בדרשת "אעשה לו עבראשית רבה יז ב שבחה של אשתו של ר' חנינא בן חכינאי    ראו  21
 יוסי הגלילי". כאשתו של ר' –כאשתו של ר' חנינא בן חכינאי ואם לאו  -זכה

 עברה דירה למקום אחר. החליפה כתובת. היא שלחה אליו וידעה היכן הוא נמצא והוא לא ידע היכן היא.   22
   ".ֹיְשבֹות ַעל־ִמלֵׁאתיב: " שיר השירים הם הפסוק ברים מילה זו ען המעין. יש המקששבו הנשים ממלאות מים ממארמית, מקום  23
 הילדה נקראת על שם הסבא? 24
 . חכיניי בביתו של ר היתו? האם שגרת לשון כאן, טעות המעתיקים, או כוונת מכוון של הדרשן לאמר: עדיין זב 25
חכיניי( חנינא בר  בי שמעון בר יוחאי )החברותא של ר'  רש את דבריו של רבהמשך, מביא המדכאן הבת כבר בוגרת וצריך להשיאה!    26

ייכנס אדם, גם לביתו שלו, ב אופן פתאומי. הקשר לפרשת אחרי מות הוא כניסת הכהן הגדול אל קדש  שמכאן דרך ארץ שלא 
לשאול    כשהיה עולהיוחנן  ר'    ...  אל תיכנס לעיר פתאום ואל תיכנס לבית פתאום  ר:רב אמהקדשים כפי שהמדרש מסיים שם: "

כהן גדול שנכנס לבית קדשי    ,הנכנס לבית חבירו בשר ודם צריך לבעבע ל וחומר:  ה מבעבע. והלא דברים קיר' חנינה השלומו של  
ואולי אפשר לקשר את כל הסיפור   .")שמות כח לה(' הבבואו אל הקדש לפני ונשמע קולו : על אחת כמה וכמה. על שום -הקדשים 

השיטות במדרש: "שחצים היו. הרבה נשים היו יושבות עגומות, ממתינות להם" )ויקרא רבה כ י(.    י אהרון שלפי אחתגם למות בנ
 )ויקרא רבה כ ט(.   "ביתו זו אשתו –כזי של יום הכיפורים הוא: "וכפר בעדו ובעד ביתו  מוטיב מר

 ולא ידע ר' חמא שמי ששואל אותו הוא הושעיה בנו.  27
לעיני הקורא של  דור שלישי של תלמידי חכמים. אבל  "חוט משולש":  לא נפגע או מת ויש לנו  וב ויפה, אף אחד  כאן לכאורה הכל ט   28

לא רק לאלה שהולכים ללמוד תורה במקומות מרוחקים וזונחים לא רק את ביתם ופרנסתם,  חריפה  יש כאן עקיצה  ימינו, נראה ש
לומד היטב במקומו ובעירו עד ששמועותיו מחודדות  תורה ואילו הבן  אלא גם את חינוך בניהם. האבא גולה למקוםאת נשותיהם, 

ניתוח    ראו   ני פירקי הלומדים בעירם ובה בעת שומרים על חיי משפחתם.. חזרנו כאן לבביטוי השמור לתלמידי חכמים מובהקים  –
עוד   ראוו  .58עמוד , ירושלים,  2001 א בן חניכאי( בספרה של רות קלדרון: השוק הבית הלב, הוצאת כתר,ירב חננסיפור סיפור זה )ו

א אביו, אך כדעת סבו רבי ביסא. וגם  "א וויכוח בהלכות שכנים שר' הושעיא פוסק בניגוד לדעת רבי חמבבא בתרא נט עבגמרא  
סיפור זה   ."זה רבי אושעיא בנו של רבי חמא בנו של רבי ביסא -רמי בר חמא: והחוט המשולש לא במהרה ינתק שם אומר עליהם 

ור בגמרא כתובות כאן ומוסיף עקיצה לרבי חמא. בזמן שהאבא התנתק לשתים עשרה שנה מביתו, הנכד למד שלים יפה את הסיפ מ
    ה מסבו והיה לעזר לאמו ולבני המשפחה והיה לגדול בתורה.  תור
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אם לי היה מקשיב, היה יושב עוד שתים  :  ו? אמרה לותאלמנות חיאת נוהגת כ  לה: עד כמהאותו זקן שאומר  ל

  אחרות בבית הרב.  יםעשרה שנ םאני עושה. חזר הלך וישב שתיברשות  :  א()רבי עקיב  . אמר עשרה שנים אחרות

: שאלי  השכנותאמרו לה  אשתו ויצאה לקראתו.  שמעה    29. םתלמידי  ףה אלוארבע  םעשרי הביא איתו  ,  כאשר בא

ה את  נשק פניה ו, נפלה על  אליו  הכאשר הגיע.  "יודע צדיק נפש בהמתו":  םאמרה לההתכסי בו.  לבוש ו בגד ל

,  שבא אדם גדול לעירה  ישלי ושלכם שלה הוא. שמע אב הניחו לה,  :  םאמר לה  וחפים אותה שמשיו.יו דרגליו. ה

נדרת? א"ל:    על דעת זה שעקיבא יהיה אדם גדול האם, א"ל:  בא אליו  30נדרי. את  אפשר מפר  לך אליו,  אמר: א

  31. ן לו חצי ממונוונת  ו על רגליוונשק ונפל על אפי  .הוא י: אנ והלכה אחת. אמר ל לואפילו פרק אחד ואפי

מעשה  אמה כך מעשה לא, כהכי. והיינו דאמרי אינשי: רחילא בתר רחילא אז ברתיה דר"ע עבדא ליה לבן עזאי

 32. ביתה

אשר היו שלוש שנים, הגיע  כ  ו שש שנים.שדריה אבוהי לבי רב לקמיה דרב יוסף, פסקו ל  רב יוסף בריה דרבא

: זונתך  ואמר ללקח כלי )מלחמה( ויצא לקראתו.  ו,  י אב מע  . שילך ואראה אנשי בית , אמר: אערב יום כיפור

הפסיק )את הסעודה המפסקת של ערב יום הכיפורים(  לא מר  נטרדו.    : יונתך נזכרת?ו, אמר ליש אומריםנזכרת?  

 33פסיק. הולא מר  

 כעורב אכזרישחורות  –מסכת עירובין דף כב עמוד א 

ן לבית המדרש. רבה  עריב עליהשמשכים ומ במי    ?אןאתה מוצ במי    -  " רות כעורבושח  ...  קווצותיו תלתלים "

על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי הא    אמר: במי שמשחיר פניו עליהן כעורב. רבא אמר: במי שמשים עצמו אכזרי

דרב אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב, אמרה ליה דביתהו: ינוקי דידך מאי אעביד להו? אמר לה: מי שלימו  

 34. )האם אין כבר קנים באגם?( קורמי באגמא?

 או מוצא צא מ –ילקוט שמעוני משלי רמז תתקנח 

  .ו כל הלילה והיה קורא בתורה )בפרשה(כיון שהכניסה עמד ל   ?מה עשה  .מעשה בבנו של ר' עקיבא שנשא אשה

רא עד  סבת לה כל ליליא בוצינא והות קיימא קמיה מנה )קחי נר והאירי לי(. סיבי בוצינא ואנהירי לי  :אמר לה

 35אמר ליה מצא וכו'. ?מצא או מוצא ,ברי  :לגביה ואמר ליהבצפרא קרב רבי עקיבא  .דאתא צפרא

 
 לכל שנה, מספר טיפולוגי כמובן. תלמידים אלף  29
של רבי עקיבא, לפני שידע שהוא האדם  שידע את גדולתו    ר את נדרו לפנילזכותו של בן כלבא שבוע שהתחרט ובא להפכל זה    30

 ואוכל לפרנס את בתי".  נדריאת אפשר מפר  לך אליו, אשטיינזלץ על העמוד שאומר: "אמר:  ראוהגדול שבא לעיר. 
ל אישה  ל מסירות נפש שיש מצב אידילי ש  .חזרנו אל הסיפור של רבי עקיבא ורחל שאולי לא בכדי מובא לאחר כל הסיפורים הנ"ל  31

 בעלה ללמוד תורה בתנאים קיצוניים. אלא שזה, כאמור, היוצא מן הכלל שאינו בא בהכרח ללמד על הכלל. שמאפשרת ל
. בתם של  )שאלנו ביטוי שלא תמיד נאמר לטובה, על פי הפסוק ביחזקאל טז מד והמדרשים שעליו, והפכנוהו לטוב( כאמה כן בתה 32

בבלי סוטה דף ד ע"ב, ירושלמי סוטה    ראוב שבן עזאי כן נשא אישה,  י בעלה )ומכאן אגחל אמה בבן עזאעקיבא ורחל נהגה כמו ר
בדורות הבאים. אלא שהאידיאל תלוי  )במשפחות מיוחדות(  מקרים מיוחדים  בל להמשיך גם  פרק א הלכה ב(. ללמדך שהאידיאל יכו

וא כנוסח הירושלמי במסכת  ובו פתחנו( ואם הזה עתה ראינו ) שוב בסיפור המקורי של ר' עקיבא ורחל אם הוא כנוסח הבבלי ש
 ד תורה גם בתנאים קשים. בכל מקרה, בת רחל סייעה לבעלה ללמו  שבת שהבאנו כמקור השני בתחילת דברינו.

כך מסתיימת הסוגיה בכתובות, לפני שהיא עוברת למשנה הבאה: "המורדת על בעלה וכו' ". אין לדעת אם וכמה הושקע בסדר    33
ינו היא ירידה קשה כלפי מטה, אחרי האידיאל של ר' עקיבא ובתו, אפילו אחרי "החוט המשולש"  אבל התוצאה שלפנ  הדברים בסוגיה,

את הצד הקשה, את המחיר של לימוד תורה. והפעם לא בין    מציגבר ביסא ואושעיא בנו, בא מדרש קשה זה ושוב    של רבי חמא
 ו. תגעגע למשפחתנו ובין הבן המ האשה לבעלה, אלא בין האב המחמיר על ב

ללמוד תורה ואומר    הולך  רב אדא בר מתנאהרי לנו עוד סיפור קשה על המחיר שלימוד תורה גובה. ולא בדיעבד, אלא לכתחילה.    34
  תניא, רבי אליעזר : " מסכת יבמות דף סג עמוד בלאשתו: לכי תתפרנסי ותדאגי לעצמך! אולי עדיפה כבר גישתו של בן עזאי כמובא ב 

בן עזאי אומר: כאילו שופך    ...  רבי יעקב אומר: כאילו ממעט הדמות  ...  כאילו שופך דמים  -יה ורביה  אין עוסק בפראומר: כל מי ש
אמרו לו לבן עזאי: יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה  ...    ממעט הדמותדמים ו

דרשה זו של בן עזאי נראית   ."פשר לעולם שיתקיים על ידי אחריםשקה בתורה, אאעשה, שנפשי ח מקיים! אמר להן בן עזאי: ומה 
 וצ"ע.   .שאה לבן עזאי, ואולי לאישנ כסותרת את הסיפור לעיל על בתו של ר' עקיבא

ר  . לא מצאנו מקופתחנו את דברינו ברבי עקיבא, נחתום את דברינו בבנו של ר' עקיבא )את בתו כבר ראינו לעיל( ובנימה טובה  35
ושא  נ: "תוספתא מסכת כתובות )ליברמן( פרק ד הלכה ז  ראומצאנו על בנו של ר' עקיבא, זה או אחר.    בל עוד זאת לסיפור זה, א

לזון על מנת שלא לפרנס מעשה    .ולא עוד אלא שפוסק עמה שתהא זנתו ומפרנסתו ומלמדתו תורה   ,אדם אשה על מנת שלא 
  . היו שני בצרות עמדו וחלקו  .נתו ומפרנסתו ומלמדתו תורהעל מנת שתהא ז   א אשה ופסק עמהביהושע בנו של ר' עקיבא שנש

אמרו    . כך התנה עמי  ,ודיי  : אמרה להם   .היא נאמנת עלי יתר מכל אדם   :להם  ר התחילה קובלת עליו לחכמים וכשבא לבית דין אמ
תפרנס אותו ]מעבודתה    שהיא  -נישואין  לפני ה  -אשתו    אדם יכול להתנות עם". הסבר שלמה נאה: "אין כלום אחר הקיצה  :לה חכמים

היה המעשה עם בנו של ר' עקיבא, שאשתו    ומנכסיה[ וגם תדאג שיוכל ללמוד תורה, כלומר שלא יצטרך לעבוד כלל אלא ילמד. וכך
ו"  של "עמדו וחלק הייתה כנראה עשירה. אלא שאחר כך באו שנות בצורת, והיו צריכים למכור את הנכסים כדי לאכול ]זה הפירוש



 מחלקי המים  הממתינות  םהנשי
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 36שלמד תורה בעצמוהבן  – א פרק ח אבות דרבי נתן נוסח

שנים שיושבין ועוסקין  ... לו נעשו אגודה אחת לפניו  יכאב"ה שה שיושבין ועוסקין בתורה מעלה עליהם הקושל

למה הדבר    :משל  לּוש  מָׁ   37...יחיד יושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרום    ...רום  בתורה שכרם מתקבל במ

צא לשוק עמד ונטל את המגילה והניחה בין ברכיו והיה יושב והוגה בה.  לאחד שהיה לו בן קטן הניחו וי  ?דומה

ת המגילה  מעצמו למד ונטל א  ,עשה  ראו בני קטן שהנחתיו ויצאתי לשוק מה  :כיון שבא אביו מן השוק אמר

 38. ין ברכיו והיה יושב והוגה בה. הא למדת שאף יחיד שיושב ועוסק בתורה שכרו מתקבל במרוםוהניחה ב 
 

 מחלקי המים 

 ירושלים 

יהודה ברנדס, אגדה  ד"ר  הי"ו, ובספרו של  ת דף זה נעזרנו רבות בעבודת המאסטר של משה מיה  בכתיבמים אחרונים:  

בים אחרים שנדרשו  לרעייתו. במקורות אלה מובאים מקורות ר  ישי בין אדם, פרק של2005למעשה, אגדתא בית מורשה  

שיות בסיפורי התלמוד, דניאל בויארין, תורה ויחסי אישות, כגון ספרה של שולמית ולר, נשים ונ הלנושא קונפליקט לימוד  

נישואין:    ורה קודם או( אם לימוד תב"כט ע)קידושין  מקורות אלה מקשרים את הנושא לדיון בגמרא    הבשר שברוח ועוד.

ישא אשה ואח"כ    - לו בלא אשה  י אפשר  ואח"כ ישא אשה, ואם אילמוד תורה    - אשה    : ללמוד תורה ולישא תנו רבנן "

ב יהודה אמר שמואל, הלכה: נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה. ר' יוחנן אמר: ריחיים בצוארו ויעסוק ילמוד תורה. אמר ר

אח"כ    מוד תורה כרווק ורקהעדיפו שאדם ילך לל שבני ארץ ישראל  אלה    –"להו"    ."בתורה? ולא פליגי: הא לן, והא להו

ורים הקשים הנ"ל בתלמוד הבבלי. ואנו  העדיפו את הנישואין קודם ומכאן הסיפשבני בבל  אלה    –  )לנו(  "לן"יישא אישה.  

 בדמעתן וכאבן של הנשים הממתינות.התמקדנו  

 
כל  כמובן ש . האישה התנגדה לזה, אבל החכמים קבעו שהיא חייבת לעמוד בתנאים שקצצו ביניהם גם בשנות בצורת.לפי ליברמן[

 הפסדנו.  -התנאים האלה חייבים להיות לפני הנישואין, ואנו שנישאנו מאהבה ולא עשינו תנאים 
ר' הושעיה מגדולי    א )הורבי אושעיא  בנו  ללמוד תורה ובינתיים    ים כל כך רבותבי חמא בר ביסא שגלה שנאגב הסיפור לעיל על ר  36

סבו, באנו למקור    רבי ביסאשביחד עם ר' חייא כינס את כל הברייתות שהוצאו מהמשנה?( למד תורה בעצמו ובהדרכת    תלמידי רבי
לומד בכוחות  מכיל דוגמא נוספת של הבן ש  לנושא שלנו, אבל הואבמקור זה אשה ממתינה ועל כן איננו שייך ישירות    הבא. אין 

 עצמו ולפיכך ראינו לנכון להוסיף אותו. 
מה   –מקורות רבים יש לנו על עשרה שלומדים או בתפילה ששכינה ביניהם, שבעה, חמישה וכו', עד היחיד. אבל כאן יש חידוש    37

 מעבר ליחיד שלומד תורה. 
ביו אינו מלמדו תורה והוא משכיל מעצמו. הוא מוצא מגילה )יש בבית ספרים!(  נער שא-ילדשל    הדוגמא של יחיד העוסק בתורה היא  38

ף( לביתו בסוף היום, אך  וזר )עייכאן אמנם האבא יוצא לשוק ומן הסתם ח והוגה בה לבד. הוא הסמל של "יחיד ועוסק בתורה"!  
, "ולמדתם אותם  יים מצוות "ושננתם לבניך" מדובר ביום מסוים ספציפי. כאן האב אינו מתפנה לק  אנראה שכך היה עושה כל יום ול 
  פילו עד כדיאבות פרנסה; ואצל רבי חמא בר ביסא וחכמים אחרים, מסיבות שחשקה נפשם בתורה  את בניכם לדבר בם" ועוד, מסי

-ילד-שבשניהם האבא אינו מלמד את בנו תורה והבן ,ר יותר. הצד השווה ולדעת מי משניהם חמין  או –  אי קיום מצוות "ושננתם"
שבעליהם שקועים בעולם   הנשיםיכולות  ועוסקות בתורה,  לומדות  יניות  יאורנשים  יותר ויותר  ואולי בדורנו בו    נער לומד בעצמו!!
 "שלה הוא" מכח עצמן. בם לענייני הבית, ללמוד גם הן ולזכות  התורה ולא מתפני


