
יעקב רוזנברג

ל"זשל חברי סגל המחלקה לכלכלה מוקדש לזכרם ( פ"ל תש"פתיחת שנה)סמינר מחלקתי 

2019אוקטובר , פ"חשון תש, המחלקה לכלכלה, אילן -אוניברסיטת בר

0
1

הלכה וכלכלה במקום אחד–* אמוראי בבל
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2018אוקטובר , ט "חשוון תשע

ריכזה ולימדה את, דור תשיעי בארץ , קרוטקיןר דרורה "ד :קרוטקיןדרורה 
חיברה ספרי לימוד בנושאים אלה שזכו . הקורסים בסטטיסטיקה ואקונומטריקה במחלקה

מרכזיים ומחקריה עסקו  סטטיסטית לגופים דרורה שימשה כיועצת . להצלחה רבה
.  ופורסמו בכתבי עת מקצועייםבתחום ההוראה שלה 

.  דרכהממתוויוהיה היה ממייסדי המחלקהיהודה דון ' פרופ: יהודה דון 

.  London School of Economicsלמד ב. 1947ועלה ארצה ב בבודפשט 1930-בנולד 

כיהן  במחשבה ובהיסטוריה כלכלית וקורסים לימד . המחלקההצטרף לסגל 1961-ב
.הקיבוץ וכלכלת המיעוט היהודי, קואופרציה: תחומי מחקרו. פעמיים כראש המחלקה

ועלתה לקר נולדה בבגדאד -תקווה דרוויש' פרופ: דרויש–תקוה לקר 
לסגל  הצטרפה . העבריתובאוניברסיטה למדה במחלקה . 4עם הוריה בגיל ארצה 

על  החברתיים לסגל והאהובה תקווה הייתה מיוזמי האירועים .1972בשנת המחלקה 
בתפקידים  האוניברסיטה וכיהנה שימשה בתפקידי ייעוץ וניהול במערכות . כולם

הינו יהודי עיראק וסיפרה על תחום מחקרה היה כלכלת המיעוטים . מגווניםציבוריים 
.  נפטרה בעודה חברת סגל פעילהתקווה . חלוצי בגישתו

יהי זכרם ברוך

*

2017-1930

2017-1948

2002-1945

שהלכו לעולמםסמינר מחלקתי לזכרם של חברי סגל המחלקה לכלכלה 

הרבנים ואומן בסוגיית מי שהיה  , האוקימתא
יעקב רוזנברג-נשוי שלש נשים
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2017אוקטובר , " חשוון תשע

מראשוני הסגל הבכיר במחלקה קנובסקיאליהו פרופי: קנובסקיאליהו 
.המתמיד בפעילות עד היום, בתלמודהוא ייסד את השיעור . לדמותהשתרם רבות 

,ק"סאדאת למחקרים אסטרטגיים ומומחה בנושא אופ-במכון בגיןבכיר חוקר היה 
פרסומיו עוררו עניין רב בקרב גופים בינלאומיים . התיכוןוהמזרח עולם הנפט 

. ואקדמאיים

סטטיסטיקה וכלכלה למד . ברבי נולד בטוניסיה( זיזי)משה ר "ד: משה ברבי
בעיקר ולימד הצטרף למחלקה בתחילת שנות השבעים . באוניברסיטת פריז

כיהן. השוויוןבתחום אי ופרסומיו היו רוב מחקריו . וחקר ביצועיםסטטיסטיקה 
למוסדות ציבוריים שתחזיותיו צוטטו סטטיסטי א וכיועץ "כמנהל השלוחות של ב

בהרחבה בתקשורת

. החשבונאות במחלקההיה מייסד תחום טלמוןח צבי "רו' פרופ:טלמוןצבי 
החשבונאי הדווחלכללי היסוד ממניחיבישראל והיה כנשיא לשכת רואי חשבון כיהן 

את הקורסים המרכזיים בחשבונאות לימד . החשבונאיתתקני הביקורת ומקובעי 
. לשכת רואי החשבון בלימודי המוסדות האקדמייםשל  את ההכרה וקידם 

יהי זכרם ברוך

*
שהלכו לעולמםסמינר מחלקתי לזכרם של חברי סגל המחלקה לכלכלה 

2010-1922

2009-1942

צבי 

טלמון

2008-1937
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1Hאחד        הלכה וכלכלה במקום –אמוראי בבל 

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  4

ראשוני האמוראים, ההתיישבות בבבל, הייחוד שבגלות בבל, הלכה וכלכלה:מבוא

צבירת קרקעות": סיטונאי-המגדל"צינור השיווק 

לימוד סוגיה תלמודית רלבנטית

.  סיכום-רכישת הקרקעות

,  היקף הגידולים והמסחר: שוק היין בשליטת יהודי בבל

,  בטוח מפני החמצה

.  ריבית–פתרון בעיה הלכתית 

,  שיכר ועוד, יין: תחומי סחר: בפעולה" סיטונאי-מגדל"

,  מערכת אשראייצירת , תשלומים מראש ובפיגור

פתרון בעיות הלכתיות

ענף התעסוקה בעבר ומגמות חדשות:התעסוקה

ראשי פרקים



מקורות-אחדהלכה וכלכלה במקום –בבל אמוראי 

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  5

. ולהסדיר קישורו לשקף המתאים? למלא33שקף –יעילות בחקלאות 

ראשי פרקים

ראשוני האמוראים, ההתיישבות בבבל, הייחוד שבגלות בבל:מבוא

,  האמוראים העושים והממליצים, צבירת קרקעות": סיטונאי-המגדל"צינור השיווק 

לימוד סוגיה תלמודית רלבנטית

.  סיכום-רכישת הקרקעות

,  בטוח מפני החמצה, היקף הגידולים והמסחר: שוק היין בשליטת יהודי בבל

.  ריבית–פתרון בעיה הלכתית 

,   תשלומים מראש ובפיגור, שיכר ועוד, יין: תחומי סחר: בפעולה" סיטונאי-מגדל"

פתרון בעיות הלכתיות, יצירת מערכת אשראי

ענף התעסוקה בעבר ומגמות חדשות:התעסוקה

ראשי פרקים
ר

נכתבה סביב שנת  

אל רבי יעקב בן  987

ראש חכמי  , ניסים

בטוניסיה  קירואן

כתשובה לשאלתו  

על השתלשלות  

פה  -התורה שבעל

מימי  התנאים עד  

.ימיו

פומבדיתאגאון היה ראש ישיבת שרירארב 

איגרתו  .ונפטר כבן מאה שנים968משנת 
המפורסמת

יני'בוטיצ.ומאקשטיין  . צ



שהתגוררו בבבל  500ו 200בין השנים  ,האמוראים , התלמוד פרי יצירתם של חכמי ישראל

ביאור והרחבה על דברי דורות קודמים של , היא הגות שנכתבה בעיקרה כפרשנות . י"ובא

התנאים חכמי המשנה  -חכמים

נודעה חשיבות , אינטלקטואלי-וההלכתיתרבותי-ההגדתי–שני יסודותיו הבבלי על לתלמוד 

וכן בגיבושו של עם , עצומה בהשתמרות היהדות כאוטונומיה רוחנית לאורך מאות בשנים

עוד על התלמוד הבבלי:קישור.     כולל אוריינות בעולם אנאלפביתי, כעם הרוח והספרישראל 

וכופים כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה  , כל הדברים שבתלמוד בבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם: ם"הרמב
.  הואיל וכל אותם הדברים שבתלמוד הסכימו עליהם כל ישראל... שנהגו חכמי התלמודהמנהגותלנהוג בכל 

ומפליאה התופעה שבצד היצירה התרבותית לא זנחו אמוראי  

:בבל את העיסוק האינטנסיבי בחיי הכלכלה

מטעי תמרים , כרמים, אדמות-רבים מאוד מן האמוראים הם בעלי

. ירק-וגינות

ועוד  . רבים מהם עבדו בעצמם בשדותיהם יחד עם פועלים שכירים

פקוח ונהגו לפקוד שדותיהם בתכיפות לשם רבים שהעסיקו אריסים 
(.  ואפילו בשבת לשם בקורת)

:היצירה הכלכלית של אמוראי בבלכחבשיעור זה באנו לחשוף את 

:  הסיטונאות והשלכותיה" המצאת", פיתוח מסחר בהיקף גדול

. בטוח סחורות מפני קלקול●מערכת אשראי יצירת ●יעילות המסחר ●
הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  6

הלכה וכלכלה במקום אחד–אמוראי בבל 

1530ס ונציה "ש: צורת הדף
'ע5,422כרכים 20אז 



הייחוד שבגלות בבל  

עיבדו את . במשך כאלף שנה וברציפות קנו ומכרו יהודים אדמה בבבל-ַאְדנּות על האדמה

נברא יישוב יהודי אתני בעל כאן . אדמתם ככל בעלי האדמה הנוכרים וללא מגבלה שלטונית

תופעה ייחודית בתולדות  זו . שיש לו זכות קניין טבעית על אדמות מושבותיואחדות לאומית 

.עם ישראל

יהודי בבל חיו כחטיבה עצמאית ואוטונומית תופעה שמשליכה  -חטיבה עצמאית אוטונומית

י כל שלושת המשטרים ששררו בתקופה  "על מצבם המדיני האזרחי והמשפטי המוגן ע

רקע מדיני:קישור.                                                                     הארוכה

מעידה על ביטחון כלכלי ומהוות  –השקעת ממון בקרקע והביקוש לקרקעות -ביטחון כלכלי

הבבלי תוך יחסים חיוביים עם -במשק הפרסי, ובתוכם החכמים, מסד להשתלבות היהודים

השתלבות -קישור .סביבתם הנוכרית

החכמים השכילו להנהיג את בני עדתם ביד חזקה ולעיתים בשכנוע ויהודי  -שלטון החכמים

בבל על כל שכבותיהם היו נכונים לקבל את מרות ההנהגה של חכמיהם  

מציאות זאת הנה נקודת מוצא לתופעה המופלאה של כוח יצירתו  -כוח יצירה תרבותי

ואוריינות  , הנחלת תרבות של חקירה ודרישה, התרבותית בפיתוח התלמוד הבבלי

.  בעולם אנאלפביתי

זו נקודת מוצא גם לכוח יצירה  : אנו מבקשים להוסיף ממצא חדש-כוח יצירה כלכלי

התפתחות  , יעילות המסחר-כלכלי בדמות מסחר וסיטונאות רבות היקף שהשלכתן 

.  אשראי והגשמת רעיון הביטוח מפני קלקולמערכת 

ה

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  7



ההתיישבות בבבל

:  לאחר. לבבלההגירות 

 (70)חורבן הבית

  (135)מרד בר כוכבא

(217)יהודה הנשיא ' מות ר

(280)יוחנן  ' מות ר

:  יהודיתאוכלוסיה

(350בשנת )כמיליון נפש 

היישובים המרכזיים של  
יהודי בבל בימי התלמוד

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  8

נציבין

מחוזא

-597 – -586



התקופה הקדם תלמודית-העיסוק הכלכלי של יהודי בבל

,אדמת סחף, שפע מים. היא מן המפורסמות"ארץ שני הנהרות"פוריותה של אדמת •

.  מערכת השקאה וניקוז וידע המתבסס על ניסיון רב שנים, אקלים חם

ומטעים בשדות  דגן ושומשום תמרים , שעורה, חיטה: מבורכים בעיקר שליבולים •

.המשתרעים על שטח גדול 

התמריץ לעיסוק בחקלאות  –פוריות אדמת בבל . 1

עשירה בבל  : י"רש. ' מעשי מוכיחים עלי וכו( הפרת לנהרות אחרים)אמר להם 

(26בר -א"ע,תענית י).  שקוצרין בה תבואה בלא מטר שאינן צריכים לגשמים

מי ( יגירמיה נא )שוכנת על מים רבים רבת אוצרות "דכתיבאושעיה מאי ' אמר ר

(130ג .) אוצרותיה מליאות בר מפני ששוכנת על מים רביםשיהוגרם לבבל 

המקבל שדה מחבירו לזרעה תבואה יכול לזרוע בה בבבל קטנית שאין  : ולהלכה

,  מ"ב). י לא יזרע קטנית"לחוש שתכחיש הקרקע שהיא מצולה וטבועה במים אבל בא

(27בר -ח "מ,ט"פ

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל 
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המשך-תלמודיתהתקופה הקדם -העיסוק הכלכלי של יהודי בבל

בלעדית בחקלאות כשאין עליהם מגבלות על רכישת קרקע או  הראשונים עסקו בבל יהודי •

.  ( **-50) ומאוחרים יותר ( * -400)קדום מקור שמלמדים על תחומי תעסוקה כפי 

היא  הפרתיתכמעט בלעדי בחקלאות נמשך גם בתקופת האימפריה הטיעון שעיסוק •

שהביאו ראיות לטיעון זה מציטטות שמביא יוסף בן ויש **  נחלתם של חלק מן החוקרים

(.  19-20בר )מתתיהו 

505, וכן אנציקלופדיה מקראית ב( 19-20בר  )ופילון בהתאמה יוספוס, מוראשוארכיון * 

ועם זאת  5הערה , (15)ראה בר על מסקנתו הפנייה ובקורת . מצבם הכלכלי של הגולים בבבל: זר כבוד . מ**•

והערה זו היא  " המעבר אל השלטון הפרתי בבבל לא גרם שינויים גדולים גם מן הבחינה הכלכלית: "10הערה ב(  20) בר
.  תוך ציטוט מקורות

שעורהחטה

תמר
פשתןשומשום

חקלאות-העיסוק הכמעט בלעדי של יהודי בבל . 2

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל 
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התקופה התלמודית  -העיסוק הכלכלי של יהודי ואמוראי בבל

הצלחה בתנובה החקלאית בצד הרהורים על עדיפות המסחר

,כרמים ומטעים, אדמות-ראינו שרבים מאוד מן האמוראים הם בעליכבר 

.  ופועלים תוך פקוח אישיאריסים על סמכו ורבים בשדותיהם בעצמם עבדו חלקם 

:  החקלאית שמקורהבתנובה עדויות על הצלחה 

י רכישת קרקע במקומות המתאימים לגידולים הספציפיים"ניצול פוריות האדמה ע1.

הקפדה על יעילות בעבודה החקלאית2.

החדש במערכות ההשקאה והניקוזהסאסאניניצול השקעות העתק של השלטון 3.

יעילות בחקלאות: קישור

עדיף  ההצלחה החקלאית בולטת ההערכה כי מסחר בתוצרת חקלאית בצד  

בין השיבולים אמר אפילו אתן מתנופפות יותר  שבא ( 240)רב :כבר בדור הראשון

(35בר ).( יבמות סג)ויותר עדיין דמים מועטים בסחורה עדיפי 

מאה זוזים בקרקע , כל יום בשר ויין–מאה זוזים בעסקה (: לאחר רבשנה 80 (רבא–
.(  סגאלעזר יבמות ' ואולי גם רבהכנה )הרהורים נוספים קישור(.                שם)ירק ומלח 

:  סיוע להצלחה במסחר

o הראשיותהמסחר שהיו דרכי הנהרות התיישבות של יהודי ואמוראי בבל לאורך

o ואוריינותתלמוד תורה קישוראמון ומסחר הוגןוהנורמות המשותפות של האוריינות
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3H(  2)והשני ( 1)הדור  הראשון מבני :  אמוראי בבל

רב.1

שמואל.1

הונארב .2

יהודהרב .2

נחמן רב .2

(3)רבה 

(3)יוסף רב 

(4)אביי

(4)רבא 

(5)אפפבר

,  השני והשלישימגדולי אמוראי בבל בדור ( 230-320)יעקב רב נחמן בר 

עשיר  . התלמוד הבבליהתווך של אחר שמואל ומעמודי נהרדעאישיבת ראש 

של ראש הגולה דיין שעמד בראשות בית הדין של ראש  חתנו , ובעל נכסים

הלכה כמותו בכל מחלוקת הקשורה  התמחה בדיני ממונות ונקבעה . הגולה
.אלובנושאים 

מייסד ישיבת  . מראשוני ומחשובי האמוראים(175-247)אבא בר איבו-רב

העניקה את הדחיפה המכרעת  ( 219)י "חזרתו מא. נחשב גם כתנא. וראשהסורא

י "להתפתחותו של מרכז רוחני יהודי בבבל ואת תחילת חילופי התרבויות בין א

והביא את משנתו של  ( חייא' ר-ומפי דֹודֹו)למד תורה מפי רבי יהודה הנשיא . ובבל

רב נזכר פעמים רבות בתלמוד כבר פלוגתא של  . רבי לבבל ופעל לקיום הלכותיה

.שמואל

.ועומד בראש הישיבהנהרדעאבן (  165-257)שמואל  

הקהילה היהודית  מנהיג . לאמוראיםהראשון אמורא מפורסם בן הדור 

להנהגת יהדות בבל ולעיון  י לבבל היה שותפו "שחזר מא, רב. בנהרדעא
.  חברו ובר הפלוגתא שלו, התלמודי

נחשב לגדול . השניאמוראי בבל מהדור מגדולי היה ( 215-297) הּונארב 

הישיבה הדומיננטית  , סוראכראש ישיבת את מקומו רב  וירש תלמידיו של 

של רב שמו . שנה40-עמד במשך כובראשה , תלמידיםלמדו אלפי שבה , בבבל

ניכרת גם בדור  הונאשל רב השפעתו . פעמים בתלמודמוזכר מאות הונא

בחקלאות ובמסחר ביין וגם הונאלמחייתו עסק רב . בבלהשלישי של אמוראי 

.  בכך היה פורץ דרך

מגדולי  . תלמיד מובהק של רב ושמואל כאחד(220-299)רב יהודה בר יחזקאל 

800-שהתקיימה כ. פומפדיתאמייסדה וראשה של  ישיבת . האמוראים במאה השלישית

רב יוסף היו גדולי הדור הבא של  , רבה בר נחמני, תלמידיו של רב יהודה. שנה מאות

. י"רב יהודה התאפיין בתקיפות ואסר לעלות מבבל לא. האמוראים

(6)רב אשי 

°

°

°

°
°
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ההבנה של רווחיות המסחר  ● יחד עם הצלחה בגידולים חקלאיים ●התוצאה של 

בתוצרת חקלאית הביאה את אמוראי בבל ליזום מסחר בהיקף גדול שבמרכזו הגוף 

*  הסוחר-הסיטונאי -המגדל: השיווקי החדש 

קרקעותנדרשת בעלות נרחבת על שלקידומו 

וצבירת קרקעות    " סוחר-סיטונאי–מגדל "מסגרת ה

הקובע שיהודי בבל הפכו לאנשי מסחר מובהקים בבקשם לנצל בכך אפיקL. Jacobs: (1957)מעניין לציין את *     

(.  והפנייה שם131הציטוט מג .)בלתי מבוקש על ידי המאמינים הפרסיים המקומיים

ולימי  ( י"לעומת א)היא תופעה המיוחדת לבבל .(  ר.יבהיקף גדול )במסחר ההתעסקות : גינזבורגוכן לוי 

(  והפנייה שם131הציטוט מג . בלבדהאמוראים 

.  פרק חמישי, בר-על חשיבות המסחר בימי האמוראים 

מקרים  " :מתוךנביא להלן מקרים אחדים 

שאמוראים רוכשים קרקע  ...רבים 

בהתלהבות רבה ולעיתים אף בתחרות  

(39, בר) ...." קשה מאוד
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"  מצרא-בר"השתל ודין רוניא, רבינא:1צבירת קרקעות 

:י בר"מקרה ראשון שנציג מוגדר ע

". עדות חד משמעית על אמורא נודע ששואף להרבות בקרקעות..."

( 3דור )חברו של רב יוסף , הראשוןרבינאזהו * 

.לשם יעילות הגישה והעבודה בשדות צמודים-עצם הדין

ניצלומן הגמרא משתמע שבעלי  קרקעות ולם א

"מצראבר "ללרכישה חלקות קרקע כדי להיות זאת 

.(קח, מ"ב)לעתיד ובכך לקנות זכויות קניין 

חוקרים שדין זה צמח ועלה בבבל ואיננו נזכר  וציינו 

(.  45בר )" לא במשנה ולא בברייתא

(  קנה קרקע)זבן ארעא רוניא:  .(ב ה"ב)* השתל שלוורוניאהעשיר בעל הקרקעות רבינא
לסלקו משום דין של  רבינאחשב (. רבינאעל גבול אדמתו של ( )320)דרבינאאמיצרא

(.זכות הסירוב הראשונה, על פי דין, שיש לו, בעל לשדה גובלת" = בעל גבול" )"מצראבר "
.לרוניאדייך במה שיש לך ועזוב השדה הזה : המשיל לו רב ספרא משל שמשמעותו
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מוכר

מצראבר 
(בהכנה)קישור



פפארב : 2צבירת קרקעות 

וקרקעותיו  פפאבר המביא מסיפורי רב .  מן העשירים באמוראי בבל-פפארב 

שמעידות שרכשיש לנו עדויות מעניינות פפאעל רב ": מקדים

●"לו בימי חייושנזדמנההזדמנות אדמות בכל לעצמו 

'  ד18= ' ס20(. ר"ממ900)שדה שניתן לזרוע בה סאה " בית סאה"ומידת נפח סאה *

העיסקהבחן את הקרקע עוד בטרם גמר ( ביטוי שלי" )צייד הקרקעות"פפאידע שרב פפארבו של רב אביי**

(  41בר)לא חזר בו מן העסקה למרות שיכול היה פפאזאת ועוד רב . עליו המחיר שלא בהסתמך על דברי המוכרוקבל 

.  המשתוקק לקרקעות ונענה מידפפאוהוא יודע לפנות לרב . צורך דחוף***

לו המוכר הרי  אמר ( קנה קרקע מאדם אחד). גבראמההואזבן ארעא פפארב :ספור ראשון

.  ולא הייתה אלא בת חמש עשרה סאהפפארב מדד *. היא בת שטח זריעה של עשרים סאה

אמר לו  והא  ( . שקלת וקבלת עליך הקניין)וקיבלת סברת : אבייאמר לו . דאביילקמיהאתא 

40בר :( ב קו"ב)**. כעשריםדעדיפא: ליהאמר עשרים אמר לי 

לסוף לא *** ליה זוזי לקניית שווריםדאיצטריכופפאארעא לרב דזביןההוא גברא : סיפור שני

40בר .( צזכתובות ). לפנים משורת הדין, שדהואת פפאליה והחזיר לו רב איצטריכו

.(קטמ"ב)קיבל שדות של אחרים לעיבוד למשך שנים קצובות "גם פפאמוצאים שרב אנו 

. (  סגיבמות )"קרקעוקנה קפוץ ": שומעים גם את עצתו שאמרואנו 
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עסקת קרקעות בין ישראלי לנוכרי: 3צבירת קרקעות 

אפשרי גם (. לעניין חרטה, למשל)סופיות קניין מקרקעין הנפוץ והמקובל היה בשטר : מבוא

אולם הנוכרים נהגו שסופיות הקניין . האמור בין יהודים. בחזקה וגם בממון אם הצהירו הצדדים

בכסף אבל היהודי שקנה מנוכרי חשש מהכחשות וממכירה כפולה לכן בדעתו לקנות בשטר  

לקיים את התשלום ומסירת השטר  : הפתרון בעסקה של נוכרי ויהודי(. אם לא נאמר אחרת)

.  לפיכך נקבע כתמריץ שבין הזמנים  הקרקע כהפקר ויכול זר לזכות בה. באותו מעמד
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ישראל אחר וחפר  ( בא)אתא , (קנה קרקע מגוי בכסף ולא הגיע השטר לידו )זבן ארעא מגוי הונארב 

(השאיר הקרקע בידו). בידיהאוקמה, נחמןדרבלקמיה( השני)אתא . בקרקע

מעיד על  , הממריץ לקיים מתן מעות וקבלת שטר באותו מעמד, הצורך בדין:הרהור
.  ריבוי עסקאות עם נוכרים כבר בראשית תקופת האמוראים

היו השניים  סבירה רק אם של איש שני להגיח בזמן הביניים האפשרות : ועוד
סיטונאי  -מגדל, הונאוצא ולמד שוב על רצונו של רב . מתחרים מלכתחילה על השדה

.  ברכישת קרקעות, סוחר ביין-

6H|על ידי קריאה בטקסט שבתלמוד , באריכות מה, קישור זה מפנה ללימוד נושא זה 



סיכום-5בירת קרקעות צ

המתארים  ]על יסוד דברינו ....שאיפה זו להרבות באדמות אפיינה את כל יהודי בבל... " 

הוכחו הלהט והצימאון שבהם רכשו קרקעות יהודי בבל בכלל והאמוראים  [ את המקרים

".  *בפרט

: והוא מוסיף וקובע עוד

לא השפיע על רכישת הקרקעות של אמוראי בבל שהמשיכו ברכישת  224-272העיור בשנים תהליך 

(58, בר)קרקעות בכל הזדמנות שהזדמנה לפניהם 

לגבי האמוראים ולא בהכרח לגבי יהודי בבל בכלל  " להרבות באדמה"לעניות דעתנו מן המקרים מוכחת התכונה של * 

.שייחסו אמנם חשיבות לבעלות על קרקע ולא עוד

:( 44בר )מסכםוהוא (. ויש רבים שלא ציטט)בר מביא מקרים נוספים 

אמוראים ראו בחקלאות -מצד אחד ": "במקצתפראדוקסלית"לאור האמור בר מעלה תופעה 

עיסוק קשה ומייגע שאיננו רווחי כמו במסחר ומצד שני אנו שומעים על עשרות מקרים של 

..."  להיטות לרכוש אדמה

המסחר שעיני האמוראים נשואות אליו הוא מסחר  , שהיא הנותנת, היאהתשובה שלנו 

מוכר המצריך שטחי  -סיטונאי-בתוצרת חקלאית הבנוי על פיתוח מוסד השיווק של מגדל

לשווקים ולחנויות   , קרקע רחבים לעיבוד התוצרת שתאוחסן כראוי ותימכר לבודדים
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2Hסוחר                                      –סיטונאי -מגדל

מגדלים

סוחר-סיטונאי-מגדל

חנויות

המופיעות בדרך  -עדויות רבות מן התלמוד הבבלי 

מלמדים על אופי הפעילות -כלל בהקשר הילכתי 

אלה מחזקים . מסחרית של אמוראי בבל-הכלכלית 

: שיווקי -את ההשערה בדבר היצירה של גוף כלכלי
.*הסוחר–הסיטונאי -המגדל

בשקפים הבאים  

נציג חלק קטן  

.מעדויות אלה

מתחיל  ושהכל

במסחר היין

ככל שחקירותיי העלו לא מצאתי עדות שמוסד שווקי כזה התקיים לפני או מחוץ ליוזמת האמוראים  * 
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שבילי מסחר נבחרים:קישור



|1|כרמים ומסחר ביין 

אי : "להואמר ". דינאבלא דינא( שיעשה)דעבידה''קבחשידמי : "אמרו ליה... יהודה ורבנןלגביה רב עלה :ההמשך*

מר  ( נתן)יהיבדלא : לןשמיעליה הכי אמרו , (יאמר, אם יש מי ששמע עלי דבר" )לימא, מלתאעלי דשמיעאיכא מאן 

אמר להו  גנוב וטעמא טעים גנבאבתר אינשידאמריאמרו ליה היינו כוליהליה גניבקאשביק לי מידי מיניה הא קאלהו מי אמר ...לאריסוזמורות 

,ב' ברכות ה( אני מקבל על עצמי לתת לו)ליה דיהיבנאעלי קבילנא

וזו דוגמא אופיינית כיצד סיפורים מאפשרים מסקנות  . ספור זה מובא כצמוד לדין הזמורות שיש לאריס חלק בהם
.  אמפיריות

.כמות כזאת היא כמות מסחרית* חביות יין400שהיה בעל כרם החמיצו ברשותו הונארב 

( מעסיק אריסים)מגדולי אמוראי בבל שיש לו כרם גדול סוראלפנינו אפוא ראש ישיבת 

(.  166, 86, בר )ובמחסנו מאות חביות יין שנועדו לשיווק 

קונה יין גם ( 90-91בר .(קטמ"ב)סילק מכרמו שתלן שהפסידו )שהיה בעל כרם גדול רבינא

הוא  . למוכרווברשותו גם יין שקיבל מיתומים :( עג, מ"ב)ממגדלים אחרים ששילם להם מראש 
(.  מפה בהמשך)בסיכראמבקש למכור מן היין שברשותו בשוק היין הגדול 

וגם האם לא עבר  ( 168בר :( )כתובות ק)המותר לו לסכן יינם של יתומים , הוא מתלבט בפני רב אשי

:(עגמ"ב)על איסור ריבית בשלמו מראש למגדלים שכן נתנו לו כמות בעין יפה כתמורה לתשלום 

היה לו יין מפרי כרמו וגם היה קונה יין  , מעורכי התלמוד הבבלישרבינאמתברר 
. לשוק שבאזור בקוש, היה משווק את היין למרחוק, (170בר ), ממגדלים אחרים

משלם מראש למגדלים וכפי שנראה מייצג המקרה מערך  רבינאועוד מתברר שהיה 
.                     אשראי המתפתח בחסות שיטת הסיטונאי הסוחר

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  19



תשלום מראש לסיטונאי–| 2|מסחר ביין 

:תשלום מראש לסיטונאי

שאינו  )כדי להבטיח קבלת יין טוב , בעל חביות יין רבות למכירה, לסיטונאימשלמיםצרכנים . א

(. חמוץ

חכמים שהם  )רביתאאכלי דקארבנן , מר(  ראה)אשי חזילרב מברנישליה רבא אמר :הנה

ולו לקחו  ! טוב יין נוטלין:י"רש)שהם נותנים זוזים בתשרי ובוחרים יין בטבת , ( ריבית" אוכלי"

.)(או ניסן)את היין בתשרי שמא היה מחמיץ ברשותם עד טבת 

(  280)פומפדיתאמייסד וראש ישיבת רב יהודה : יש שמשלמים מראשחנוונים . ב

(33והערה 167בר . חולין צד, :עהיומא ** ובתוכן חביות מכורות לחנווני* בביתו מצויות חביות יין רבות

.חולין צד. הודיעואבל ...לבי רב יהודה פתח לו חביות המכורות לחנווני איקלעעולא**.. 

...כ הודיעו ''אאחביות המכורות לחנווני (המבקרולחבר )ולא יפתח לו : ההנחייה

לאורח הבא לו מפני  יפתחנהועדיין היא אצלו לא , שֵלמה, ואם מכר חבית לחנווני...כל חביותיהם מגופות היו : מסביר רשי

כ  ''אא..(: כפתוחה ובטרם תתקלקל)מיד לחנווני ימסרנהשזה ... שגונב לבו להחזיק לו טובה חנם כסבור זה הפסד גדול

:מכרתיה לחנווני ואיני נפסד: הודיעו

רבות משום שִאְחסונם היה במקום שחלונות פתוחים בו כלפי חוץ ויש שהיה מוצא את צפור השלו בין החביות  * 

במקביל לכך שפעמים  וזאת לסיטונאיםמשלמים מראש הנה מצאנו שלעיתים צרכנים וחנוונים 

והוא , מערך האשראי בפעולה-***(  במקרה זה למגדלים),הסיטונאים הם המשלמים מראש

.  סוחר-מהמבנה ההולך ומתמסד של סיטונאילדעתנו כתוצאה מתפתח 

לעניין הבטוח מפני החמצה נחזור בהמשך כדי לטעון שגם הבטוח נולד כתולדה של מוסד )

.(  סוחר-השיווק סיטונאי

בשקף הקודםרבינאכדוגמת *** 

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  20



סיכום–המסחר ביין 

:  סיכומו של משה בר

שבנוגע לכולם יש בידנו עדויות  ...נודעים שעסקו ביין ולא רק מפרי כרמיהם חכמים "...

וניכר שהוא גרם להם  ...לנו שהיו חקלאים וסוחרים כאחדמתברר ...קרקעותשהיו גם בעלי 

(בר  ". )הרבלעושרם 
: ונוסיף משלנו

" סיטונאי סוחר-מגדל"או " סוחר-סיטונאי"סוחרים אלה מייצגים מוסד חדש -חקלאים

ורב יהודה מראשוני האמוראים אנו  הונאמן הדמויות של האמוראים במסחר היין כמו רב 

לכך נתייחס . מסיקים שהתפתחות המוסד השיווקי החדש הוא תולדה של המסחר ביין

.בהמשך

וגם מערכת האשראי טבעי לקידומה של הביא באופן " סיטונאי סוחר-מגדל"המוסד 

.גם לכך נתייחס בהמשך. מפני קלקולבטוחלאפשרות 

:של משה בר( בעקיפין)והערת תומכת 

מצאנו שאחד  לא אנו על יהודים חנוונים בבבל שמהם מכרו יין ומהם מכרו שיכר שומעים 

לפי המקורות שאמוראי בבל שעסקו , האמוראים היה בעל חנות ליין או לשיכר מכאן מסתבר

(75הערה 180בר ... )גדולבקנה מידה ִמסחרםבמסחר במשקאות חריפים היה 

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  21

(ניתן לקבלו בפנייה למחבר)' בנספח א, ובפשתןבשומשומין, פפאשממנו בא עושרו של רב , על מסחר מקיף בשיכר



"משיכה קונה"חלּות המכר וההלכה , הסיטון

שאופיינית לה התופעה של תשלום מראש לסיטונאי ומשיכת  " סוחר-סיטונאי"התפתחות ה

:הסחורה כולה או חלקים ממנה בעתיד הולידה שתי בעיות הלכתיות 

.מועד חלות העברת הבעלות במכר. א

איסור ריבית. ב
.?האם בעת התשלום או בעת המשיכה. מועד חלות העברת הבעלות במכר.א

יוצר הקניין –התשלום : המשיכה היו סמוכות קבעה ההלכהוכאשר התשלום 

יוחנן גדול אמוראי' בבבל מאמצים את דינו של ר: והנה הלכה הזו משתנה עקב הנסיבות

:     ארץ ישראל 

:  ומעניין לציין את הערת התוספות

יאמר לו  שמא ( ובקניין סודר המצוי אין לחשוש)למיחשליכאדשכיחאסודר ובקנין

המעות טרח ומציל פן יסרב הלוקח  המוכר דלא קיבל דכיוןבעלייה חטיךנשרפו 

['א,מוב "תוספות ב]לו המעות ליתן

הלכה וכלכלה  -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  22

גזירה שמא -ומפני מה אמרו משיכה קונה , דבר תורה מעות קונות: אמר רבי יוחנן
.  בעלייהחטיךיאמר לו נשרפו 

כאשר אתה מעמיד הסחורה ברשות ), נפשיהמסר ברשותיהאי מוקמת להו :  ובהמשך
['ב, מזמ"ב. ]טרח ומצילנפשיהלא מסר -ואי לא , ומצילטרח ( המוכר



:בצד השיפור הכלכלי נוצרה בעיה הלכתית של ריבית כגון

אם  . תשלום לספק בפיגור שהיא מכירה בהקפה

מחיר הסחורה עולה וההחזר הוא לפי המחיר החדש  

?האם זו ריבית האסורה

אם מחיר  . תוך הבטחת מחיר נתוןתשלום מראש

?    הסחורה עולה האם קבלתה זו ריבית אסורה

אסור במקרה הכללי  -* תשלום מראש: תשובה

לפי  , מ לקבלו בעתיד"עהמשלם מראש על מוצר 

יש בו , (אם יתייקראפילו )התשלום מחירו בזמן 

ריבית שמא יתייקר  איסור חשש 

שקיבל" ההלוואה"פורע יותר עבור שהוא ונמצא 

או " יש לו"אם -אבל התירו תשלום מראש 

שבכך מובלט שלפנינו מכר ולא הלוואה  " השעריצא "
".יש לו"ובמקרה הסיטונאי מתקיים אכן התנאי 

סוחר במרכז ההירארכיה של צינור -מיקומו של הסיטונאי

השיווק יצר התפתחות של מערכת אשראי  שגישרה על  
.  פערי הזמן של תזרים המזומנים

על הפירות פסיקה * 

סוחר ואיסור הרבית-הסיטונאי

גם בהקפה
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דיון רחב יותר על איסור ריבית והפתרון  

ניתן  )' בנספח ב, למקרה הסיטונאי

(למחברלקבלו בפנייה 



שליטת יהודי ואמוראי בבל –היין בבבל שוק 

ניכרת יוזמה תקיפה של  ( הונארב )ובמיוחד בדור השני ( רב)כבר מן הדור הראשון של אמוראי בבל 
השערתנו היא שבמרוצת שלושת דורות האמוראים  . הייצור והמסחר ביין, אמוראי בבל בתחום הגידול

.  נשלט שוק היין בבבל בידי יהודי בבל ובידי אמוראי בבל בפרט

תוצרת חקלאית ומגלה עניין ביין  במשבח את עדיפות המסחר , רב החוזר מארץ ישראל:חלוצים

,  נשואות אליוהכלשעיני , גדול הדור השני, סוראתלמידו ויורשו בראשות ישיבת הונאורב . כמוצר סחיר

.       סוחר והופך בכך מאיש עני מאוד לאדם עשיר–סיטונאי -יוזם הקמת מוסד מגדל

–סיטונאים "ריבוי העדויות על אמוראים רבים שהם בעלי כרמים ו: היקף גדול ועושר
.   בהיקף גדול מאוד מותיר תחושה של שליטה בשוק ועושרם מוכיח על רווחיות הענף" סוחרים

בקורים  , אמוראים ויהודים היורדים לבבל: על ידי, ארץ הגפן, המיובא מארץ ישראלהידע

הדדיים בין בבל וארץ ישראל וקשר הדוק בין הארצות יצר יתרון גדול ליהודי ואמוראי בבל על 

פני התושבים המקומיים בידע על היין גידולו ייצורו ושמירתו שכן גידול גפנים לא היה מן 
. הגידולים הפופולאריים בבבל בגלל תנאי האקלים ועוד

.שמחה, הבדלה, קידוש: יין הוא מן המוצרים שיש להם שימוש דתי חיוני: דתיתמוטיבצייה
בייןאין שמחה אלא -ועכשיו שאין בית המקדש קיים ... , תניא

.שהביקוש לו מובטח, האיסור על יין נסך אינו מותיר כמעט ברירה אלא ליזום ייצור ומסחר יהודי ביין

משםפוריים לכרמים ושינוע יצירתי תמריץ חשוב לאיתור מקומות , בין היתר, המניע הדתי היה 

ולארי מכונה בבבל בשפה הפרסית בשם                שם  פכרם ענבים מזן פו                    :

.  עברי שהשתרבב בגלל ריבוי הסוחרים והמגדלים היהודים בענף היין

ˆkarama karamâ
הלכה וכלכלה  -יעקב רוזנברג אמוראי בבל 
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חלוצי היין : קישור



חמורה במסחר בעייה–החמצת היין 

אחמראזוזי דיהבי, רביתאאכלי דקאחזי מר רבנן : לרב אשימברנישליה רבא אמר 
,  הוי מחמיץדלמא-הוו שקלי ליה מתשרי ואי :י"רש.) בטבת(  יין טוב)לה ומבחרי בתשרי 
(:  79)ב , עגמ"ב.(קיבל עליו המוכר אחריות...מעות בתשרידאקדימודמשוםואשתכח

.  ראה מר חכמים הנהנים מריבית.... :אמר :תרגום

שהם נותנים זוזים עבור יין בתשרי ובוחרים יין טוב 
ואילו לקחו בתשרי שמא היה מחמיץ: י"רש)בטבת 

ונמצא שמשום שהקדימו מעות בתשרי קבל עליו  
(.המוכר אחריות על ההחמצה

תמורת התשלום מראש קיבלו שרות בטוח : לאמור

וזוהי ריבית בשווי פרמיית הבטוח  

תופיע  " סוחר –הסיטונאי "שבמסגרת של נופתע אפשרי לא כיוון שהחמצת יין הוא אירוע 

,  ממנו הוא קונה יין, לסוחרהשונא סיכון יוכל לשלם פרמיית בטוח פרט . אפשרות של בטוח

רבות הוא בֵקרּוב  חביות יין הסוחר הסיטונאי שהוא בעל . וימשוך את היין רק לעת צריכתו

.שפיתחו אמוראי בבל" סיטונא-סוחר"זוהי התפתחות נוספת של מוסד .ניטרלי לסיכון 

בשיפור רווחת החברה  סיטון-מצאנו אפוא  שלש השלכות של מוסד סוחר

מוצרים/בטוח מוצר●יצירת מערכת אשראי      ●באחסון           יעילות ● 

בטוח מפני החמצה
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(המשך)החמצה מפני בטוח 

הילך ארבע זוזי אחביתא  (: רשאי אדם לומר לחברו)לחבריה למימרשרי ליה לאניש : אביי
אי יקרא אי  , ברשותך( י"רש-אם מחמצת)אי תקפה . (י"רש–חבית יין שיש ברשותך )דחמרא

.ברשותיזילה

על היין שילמו ולא על החומץ שילמו  , (החכמים)אלה ( מברנישלרבארב אשי )אמר לו 
ויין המקולקל , אלא שאינו ניכר, קלקולו בתוכו הוא: י"רש)חומץ ומלכתחילה יין הוא יין וחומץ הוא 

. את מה שקנו הם בוחרים, בוחריםובאותה שעה שהם (לא לקח הימנו

תשובתו מבוססת על הטיעון שבטוח מפני קלקול מזון שונה הוא : מבוא לתשובת רב אשי

שכן במקרה ההחמצה למשל מקורה בקיומו מלכתחילה של גורם הקלקול בחבית היין  
"יין מקולקל מלכתחילה"וניתן להתייחס אליו כ . המסוימת לעומת האחרות שלא הוחמצו

והלכה על בטוח יין מפי אביי  

היתרהתנאי הזה שולל בכלל את הנחת המכר הנדרשת לעניין :לאביישרביאל רב "א

.  מראש שכן הוא מוכיח שאין היין של הקונהתשלום 

לדעתו התנאי לכאורה  סבור כנראה כגישת רב אשי ולפיכך אביי: שרביאתשובה לרב 

כלומר זו אינה מה שקניתי  "... אם מחמיצה ברשותך: ..."אלא קביעהתנאי אינו 

י"רשבליווי הסברו של , בתרגום חופשי, הנה דברי רב אשי

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  26



ההקשבהעל רבהתודה 

כוח היצירה של חכמי ישראל בבבל מתבטא ללא ספק ביצירת הענק של התלמוד הבבלי  
והיצירה הרוחנית המקורית של היהדות שהינו מכלול התרבות , התלמוד. ותפוצתו בעם

של משא בצורה בו מציג את הדינים המובאים , לספירהבחמש מאות השנים הראשונות 
לגיבושו של עם  והלכה וכתרומה מכרעת כמצע שימושי לשוחרי דעת , ומתן בין החכמים

.והספרישראל כעם הרוח 

בשיעור זה ניסינו להראות שכח היצירה היא תכונה כללית של חכמי בבל ומשריכזו  

תרמו תרומה חשובה ליעילותה על ידי  הכלכלית מעייניהם במקורות הפרנסה ובמערכת 
.  הסוחר לגווניו השונים-הסיטונאי-המסחרי בדמות יצירת המגדל-פיתוח המבנה השיווקי 

דהוא עשירי  , אבטולסנכד דרבי , רבי עזרא":פרידאליה רבנן לרבי אמרי :ואניקדוטה

(עומד בשער).אבבאקאי,  לעזראעשירי דהוא , …אלעזר' לר

אבהןבר ואי ..( להכניסו)יאה -הוא( למדן)בר אוריין אי (   ?So what)האי מאי כולי :אמר

.הואבר אוריין : ליהאמרו ( שימתין–אש השמש תכלהו ). תיכליהאישאבר אוריין ולא 

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  27
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הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל 

יהודה  מייסד וראש ישיבת  של רב תלמידיו  . בני הדור השלישיחייאבר נחמני ורב יוסף בר רבה .3

שהצטיין משום , לרשת את רב יהודה בראשות הישיבההמוביל היה המועמד יוסף רב . פומפדיתא

שהצטיין דווקא ,  בניגוד למועמד האחר  רבה בר נחמני, (למרות עיוורונו)מסורות בבקיאות וידע הרבה 
(  18)מונה רבה  הצעיר , להתמנותיוסף משסרב רב ( בהתאמה, "עוקר הרים "ו" סיני"כנויםבפלפול 

היה  אביי. עד מותוהתמנה רב יוסף לראש הישיבה וכיהן במשך שנתיים ( 40)ולאחר פטירתו בטרם עת 

חוץ  . )במחלקותיהם התקבלו להלכה פסיקותיו של רבה. וחברו רבה בר הפלוגתא שלותלמידו המובהק 

(.  משלושה

רעייתו הייתה  .  רבאשל לאחר רב יוסף וחברו פומפדיתאראש ישיבת . הרביעיבן הדור 280-338אביי .4

שטרות על פי סגנון  זייפנישזיהה גם כדיין ומסופר שימש . פומפדיתארב יהודה מייסד ישיבת של נכדתו 

הוא  . בלידתומתה אביו מת טרם שנולד ואמו .מעבודת האדמה התפרנס , נודע כאדם צנוע וישרהוא . הכתב

ואביישמו הנכון הוא נחמני (. יחד עם רב יוסף)שהיה גם רבו המובהק  , רבה בר נחמני, ידי דודואומץ על 

.  הוא כינויו

ובמבחן ביניהם זכה  , על ִמְשַרת ראש הישיבה( כולל רבא)תלמידים ארבעה של רב יוסף התחרו מותו לאחר 
(  אביי ודודו לא האריכו ימים ). שנה14והיה ממנהיגי יהדות בבל כולה במשך את הישיבה הוא הנהיג . אביי

רבה3.

יוסףרב 3.

יהודהרב .2

רב.1

שמואל.1

נחמן רב .2

אביי4.

רבא  4.

אפפבר.5

א . 4 כשנבחר אביי  .  רב נחמן וגם רב יוסףהמובהק היה רבו . מראשי הדור הרביעי היה 280-335רבָּ

,  פומפדיתאישיבת פטירתו של אביי עברה פתח רבא ישיבה במחוזה ולאחר פומפדיתאלראשות ישיבת 

דרך  . הישיבהשנה כראש 14כיהן בה למחוזה והוא , המרכז לפעילות ההלכתית באותה העתשהייתה 

במקום שאתם מגרמים עצמות אצל  : לימודו היה דרך הניתוח ההגיוני החריף אחד מתלמידיו היה אומר
ערך למוד התורה היה בעיניו גדול מכל ערך כולל תפילה.(.  כב, ב"ב)אביי בואו ואיכלו בשר אצל רבא 

4Hהרביעי                      ו השלישיאמוראי בבל מבני הדור  

עיון של ההלכה והמשפט  ההדיונים בין אביי ורבא ומחלוקותיהם הם שיא בדרכי : הוויות אביי ורבא
וכמעט לא ניתן  , ותירוצים מיוחסים להםפירכות, קושיות, למעלה מארבעת אלפים אמרות.התלמודי

לא לחינם בא המושג הוויות אביי ורבא כשם . והרחיבולמצוא נושא בתלמוד שאותו לא העמיקו 
.  פרק לשש מחלוקות כרבאבכל המחלקות ביניהם נפסקה הלכה . נרדף לתלמוד כולו

הונארב .2

רב אשי.6
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ארב . 5 פָּ לאחר  . פומפדיתאאביי ורבא בישיבת תורה מפי למד . הדור החמישי בן 296-376פָּ

השתתפו  בנרשפפאשל רב בשיעוריו . וכיהן כראש הישיבהנרשהקים ישיבה בעיר , פטירת רבא

ועודד רכישת  , עקב מסחרו בשיכר, היה מעשירי האמוראיםפפארב . חכמיםבאופן קבוע מאתיים 

.  אדמות ומסחר

רבה.3

יוסףרב .3

יהודהרב .2

רב.1

שמואל.1

נחמן רב .2

אביי.4

רבא.4

5Hוהששיאמוראי בבל מבני הדור  החמישי 

הונארב .2

סוראהוא הקים מחדש את  ישיבת . מגדולי האמוראים ומראשי הדור השישי 352-427רב אשי . 6

רבינארב אשי החל בעריכת התלמוד הבבלי יחד עם . שנה60ועמד בראשה במשך כ סוראבקרבת 

. המוכר של יהדות בבלהשפעה ומנהיגה ורב היה עשיר . עבודה שאותה השלימו ממשיכי דרכו

(.  א"גיטין נט ע)" תורה וגדולה במקום אחד: "עליו אומרת הגמרא

היה  . בן הדור החמישי והשישי,  שותפו של רב אשי בעבודת עריכת התלמוד: ? -421רבינא. 5-6

.  למד בזקנתו בבית מדרשו של רב אשי ונחשב לתלמידו. בעל קרקעות וסוחר ללא מורשת יוחסין

30



6H|לימוד טקסט תלמודי –עסקת קרקעות בין ישראלי לנוכרי : 3צבירת קרקעות 

אפשרי גם (. לעניין חרטה, למשל)סופיות קניין מקרקעין הנפוץ והמקובל היה בשטר : מבוא

אולם הנוכרים נהגו שסופיות הקניין . האמור בין יהודים. בחזקה וגם בממון אם הצהירו הצדדים

אבל היהודי שקנה מנוכרי חשש מהכחשות וממכירה כפולה לכן בדעתו לקנות בשטר  * בכסף

לקיים את התשלום ומסירת השטר  : הפתרון בעסקה של נוכרי ויהודי(. אם לא נאמר אחרת)
:אם קדם התשלום וטרם נמסר השטר( )אבל מה דין הבעלות בין זמנים . באותו מעמד

שמכרם לישראל וקיבל ממנו מעות ועדיין לא קיבל הקונה  נוכרי נכסי : שמואלרב יהודה אמר אמר ( 2'ד)

משמגיעיםנוכרי -?מאי טעמא ; כל המחזיק בהן זכה בהן, כהפקרכמדבר הן הרי השטר 

(  שמגיע)דמטילא קני עד ישראל , נסתלקה בעלותו מן הנכסים, אסתלק ליההזוזים לידו  

(:נד, ב"ב). וכל המחזיק בהן זכה בהן, הלכך הרי הן כמדבר, לידיהשטרא

. תמריץ למתן המעות וקבלת השטר באותו מעמד וזהו שווי המשקל-החוק : הערת כלכלן

? מה יהיה הדין במקרה שלא ניתנו המעות והשטר באותו מעמד: שאלה

?Ex Postגם נקיימואבל האם  Ex Anteהאמינות מחייבת אמנם לקיים את האיום שקובע הדין 

שטר  היו סומכים על המלך הפרסי שאפור השני  ניתן ללמוד שהשלטונות תעודה עתיקה מימי מצאתי שמתוך  *

(  96סוף הערה 51ראה גם בר ). אבייאבל נראה לי שזה היה לאחר ימי הבעלות על הקרקע מכירה בקביעת 

עובדא: מוכיח( 3'ד)רב יוסף . שהמחזיק זכההדין בפועל כדבר שמואל ונפסק ! ואכן היה מקרה 

אתא  . הביניים בא ישראלי שני והחזיק בקרקע על ידי חפירהשבזמן , כפר הרועים ,בדוראהוה

: לרב יוסף אבייל "א. והעמידה ביד השני( שהיה דן כשמואל רבו), (2'ד)יהודה דרבלקמיה

שם מחביאים הבעלים את בעלותם על , הוומטמריהתם באגי ? אמרתדוראכפר הרועים 

. שדותיהם ולכן שם אין מכירה בשטרשאינם משלמים מסים למלך על טובות ההנאה של , השדות

הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל  31



7H| (  המשך שקף קודם)מסתבך בעסקת קרקע הונארב : 4צבירת קרקעות 

הופך  –שזר המחזיק בקרקע בזמן הביניים )? הכישמואלמי אמר : (3'ד)יוסף לרב אבייל "א

.  ארעא אלא בשטרליקנילא : אמרומלכא, דינאדמלכותאדינא: שמואלוהאמר ( לבעליה

.   ידענאאנא לא ( : לאביירב יוסף )ליה אמר 

ונפסק בפועל מפי שמואל בא ( המחזיק בקרקע זוכה)להוכיח שהדין מביאה אירוע נוסף ' הגמ

(.  ומכאן שכנראה שלא אמר המלך קנייה רק בשטר)כמוהו 

(:2'ד)הונאהמפורסם רב מעות הוא האמורא הובאירוע הנוסף הקונה משלם 

ישראל  ( בא)אתא , (קנה קרקע מגוי בכסף ולא הגיע השטר לידו )מגוי זבן ארעא הונארב 
(השאיר הקרקע בידו). בידיהאוקמה, נחמןדרבלקמיה( השני)אתא . וחפר בקרקעאחר 

,  עשה לי דין)דשמואלכאידךמר ליעבדאם פסקת לי כשמואל : לרב נחמן הונאל רב "א
".  לא קנה אלא מקום מקושו בלבד: "שמואלדאמר( כדין אחר של שמואל

כפי  ( בהלכה האחרת העוסקת בהיקף הזכייה)לי בהאי סבירא( הונארב נחמן לרב )ל"א

.  כיוון שניכש בה מכוש אחד קנה כולה: אמר רבהונארב דאמר:  ששמענו מפיך שלך

מעיד על  , הממריץ לקיים מתן מעות וקבלת שטר באותו מעמד, הצורך בדין:הרהור
.  ריבוי עסקאות עם נוכרים

היו השניים  סבירה רק אם של איש שני להגיח בזמן הביניים האפשרות : ועוד
סיטונאי  -מגדל, הונאוצא ולמד שוב על רצונו של רב . מתחרים מלכתחילה על השדה

.  ברכישת קרקעות, סוחר ביין-
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(Iדור )ההחמצה העוסקים ביין ובעיית מחלוצי 

והקרוב  ), היה מריח באוצרות יין אי זה ראוי להתקייםבנהרדעאדיין נודע קרנא

(165בר . )ה"קכתובות ( י"רש, להתקלקל ימכרהו מיד

מוכר מכאן  ימים ראשונים ברשות ' ג:רב–והחמיצה חבית יין המוכר : רב ושמואל 

[  ולכן ברשות לוקח]י טלטול "יין ממהר להחמיץ ע: אמרושמואל . ואילך ברשות לוקח

(163)(  ב-צו א, ב"ב)

כל  . בוא ואלמדך ענייני מסחר: טרחתי ללמדך תורה ולא נסתייע הדבר: רב לבנו איבו 

כלומר אם יוקיר יכול אתה להתחרט על שמהרת למכור )תתחרט (מהר)דבר אם תמכור 

(159בר )( א, קיג, פסחים)(ם"רשב-' היה מחמיץ, מכרואילולא , שמא)מלבד יין (ם"רשב-

(  ב' ברכות ה. )בחלוקת הזמורותאריסוכעונש על קיפוח . חביות יין400החמיצו לו הונארב 

(סיטונאי-מגדל) .מסחר ביין, עדות על כרם גדול(86בר )

(  תלמידו)אבינא'  לרוציווה שיתנו פניאיש לו יין בגדות נהר סוראשמושבו בסביבות גִניבא

:  סהגיטין –לומן היין שיש זוז 400

וכרמים בגבעותיה, במישוריהבגידולי תבואה שנשתבחהפורייה אדמה בהרפניא
(30והערה 166בר : )עב, ז"ע

מ"ק20

C.S.
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הרקע המדיני של קהילת יהודי בבל

שנה הייתה בבל והקהילה400ובמשך כ ( 220* ) עד לתחילת תקופת אמוראי בבל

.  הפרתיתחלק מן האימפריה , ששורשיה מימי עזרא, היהודית

 נעשה ניסיון להשתית הממלכה על ולא קיימה שלטון ריכוזי חזק לא הפרתיתהממלכה

**.  לסביבתםאחת ויהודי בבל לא חשו כזרים יסודות תרבותיים מלכדים כגון דת 

 היו אוטונומיות במידה רבה כולל מיעוטים מגובשות כמו הקהילות היהודיות קבוצות

.                                                           מקומיותמסגרות הנהגה ושיפוט 

(.ראו להלן)סוראי לבבל וייסוד ישיבת "מא( אבא בר איבו)שובו של רב * 

.  26-35,  24–20עמ( 1990)על פי גפני ** 

(220-520) תקופת התלמוד  

 מפרס על האימפריה  הסוסאניתהשושלת החל מראשיתה של התקופה השתלטה

מפת האימפריה: קישור.                                                                        הפרתית

 השקעות עתק במערכת ההשקיה  , ריכוזיות יתר: רדיקאלי בדפוסי השלטוןחל שינוי

.יציאה למלחמות עם רומי במערב, ***העתיקהדת פרס -המזדאיזםהחייאת , והניקוז

  פרט לתקופות קצרות וכמעט עד לסוף תקופת אמוראי בבל נהנו היהודים מהבנה

תוך שמירת האוטונומיה וללא מגבלות על בעלות קרקע או oהדדית עם חצר המלכות

. תעסוקה

תלמודית  -התקופה הטרום

הילדיםחינוך , קדושת האדמה ואיסור קבורה: כהונה דתי שפעל למען קיום עקרונות הדתנוצר מעמד *** 

?להרחיבחשש בקהילות היהודיות החדשות והוותיקות אלה עוררו . במקדשיםלעבודת האדמה ופולחן האש 

C.S

o  מיסד גישת ההבנה ההדדית על ידי הקשר  ( חברו ובן הפלוגתא של רב )נהרדעאלציין את האמורא שמואל איש ראוי

. שהפכה להלכת יסוד במשפט העברי" דינאדמלכותאדינא"כשהוא מנסח את הכלל * עם המלך הפרסי שבורהישיר  הלכה וכלכלה -יעקב רוזנברג אמוראי בבל 
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השתלבות בחברה הפרסית בבבל

-207בר , .(כבז "ע.)יהודי וגוי מחלקים ביניהם את העבודות בשדה אחד: קשרים בחיי הכלכלה 

יהודי משכיר ספינתו לגוי : ( קיגק"ב), קנה שדה דקלים ביחד עם גוירבינאהאמורא ( 211

:(נז, ז"ע)גויים מזדמנים לחנויות של יהודים , :(סב, ז"ע)להובלת יין 

מברכים לשלום זה  , שתיה ואכילה יחדיו, נוכרים גרים בחצרות עם יהודים: קשרים חברתיים

עזרה סוציאלית  , משלוח מתנות הדדיים בימי חג ומועד, מושיטים יד לעזרה לזקנים, את זה

(153, 149ג : מקורות)הדדית 

היטב בחיי הכלכלה של המשתלבת על קהילה יהודית אוטונומית מלמדים * שבידנוהמקורות 

הועמדו בפניה מגבלות כלכליות או חברתיות על רקע דתי ואתני אותה וכן על שלא החברה הסובבת 

כולל הסיפורים על מדינה יהודית בבבל )מיוספוסוציטטות ( -420)מוראשוארכיון :תלמדיתלתקופה הקדם * 

(??להרחיב).  לתקופה התלמודית התלמוד וכתבים פרסיים(. בראשית המאה הראשונהחודייבוגיור מלכי 

:מאלפתי "ההשוואה עם א

 רומי בכלל  נתפסה הדת היהודית כמטפחת  -י ובעולם ההלניסטי"האוכלוסייה הנוכרית באבקרב

(151, ג)רגשי חוסר אהדה ושנאה כלפי הזולת 

 את ההתמודדות של ראשי היהודים עם  הספרות התנאית והתלמוד הירושלמי מציגים בעליל

(.  11-12הערות 151ג : הפנייה למקורות)ועוינות תופעות שטנה 

 זאת בולט הממצא שבתלמוד הבבלי לא ניתן להצביע על עקבות של שנאה עממית כלפי  לאור

. יהודים בבבל ואין בנמצא התייחסות של חכמי בבל לכך

 י ובמצריים במאות  "מעשי טבח ולחימה כמו אלה שפרצו בערים מעורבות בא: נוסיףועוד

(  151-2. ג)הראשונות לספירה לא נודעו בבבל 

C.S
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*מאמצי ייעול בעבודה החקלאית

63-69, 62–58בר  : עדויות נוספות* 

C.S
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(  היקר). אל תזלזל במידה שאף מעט קרקע ראויה לכרכום של גינה: המודדאדארב יהודה לרב 

זרע חיטים בחצי שדהו ומחצית  : נהג לסירוגין . מצא דרך להשיג יבול מבורךרב חלקיה 

.(  כט, ב"ב) קופה תשדה שנה אחת מדי הובירואחרים :( מנחות פה)האחרת חרש ולא זרע 

.  שעורה-או זרעו בשנת אחת חיטה ולאחריה

על פי דעת . היה בתוך שדהו תל הריסות של בית כנסת וביקש לזרוע גם חלקה זולרבינא
:(כומגילה . )וזרע" טובי העיר"רב אשי קנה את ההריסות מ

יורשי חמשת הוא מסלק את .( מנחות פז)הרבה בִעדּורים בכרמו והשיג יין משובח רב יוסף 

(בר 89)(  א,קט, מ"ב)עכשיו סומכים זה על זה ומפסידים אותי : השתלן שהעסיק בכרמיו בטענה

מנוע נשירת  ל, .(פסחים נו)על אמצעים לטייב את הדקלים ואת פריים התלמוד מספר 

(60בר )ולהקפיד שלא לאפשר מדרך רגל של עוברי אורח בגבול השדות .( סזשבת )התמרים 

יתפוררו  שלא שנועדו לשמור על תעלות המים הנחפרים מן הנהר הלכות למודדים 
:(קז, מ"ב. )מתעלות אלה משכו בעלי השדות בתעלות משנה מים לשדותיהם. דפנותיהם

דקלים אינם קונים גפנים  , דקליםגפנים קונות : לאריסואמר . הורה לעקור דקליםחסדארב 
(  84בר .()צבק"ב)



C.Sהסאסאניתוהאימפריה הפרתיתהאימפריה 
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עוד על התלמוד הבבלי  

במהדורות  . שפת התלמוד הבבלי היא ארמית בבלית כשהמשניות המצוטטות בו הן בעברית 
הוא  –שבהן נדפס התלמוד כשאליו מסופחים אוסף של פרשנים ופוסקים שונים –השגרתיות 

,  "צורת הדף"נקבעה , 1523–1520ס ונציה בשנים "החל מהדפסת ש. כרכים20-מודפס ב

חלוקה זו נשמרה גם . שקבעה את עיצובם וחלוקתם של דפי התלמוד והמפרשים שלצדם

לפי חלוקה  . שהיא הבסיס למהדורות הנפוצות של התלמוד הבבלי עד לימינו, וילנאמהדורת ב
.דפים2,711זו מצויים בתלמוד הבבלי 

ובעיקר של  , התלמוד מהווה אנציקלופדיה מתומצתת ומקיפה של היהדות שלאחר המקרא

התרבות והיצירה הרוחנית המקורית של היהדות בחמש  , הדעות, האמונות, מכלול החוקים

יש בו ידיעות כלליות  , לצד פירוט של דינים וביאוריהם. מאות השנים הראשונות לספירה

התלמוד היה  . עבודת אדמה ועוד, משפט, רבות שעוסקות בתחומים ארציים כגון רפואה

גם הדינים  . של חכמת ישראל וחכמת העמים בימים ההם, בו של היהדות-אפוא מעין כל

כמצע  , אלא בצורה של משא ומתן בין החכמים, אינם מובאים בו באופן של פסיקה שרירותית
.  שימושי לשוחרי דעת והלכה

ואך מעטים עסקו , התלמוד הבבלי הפך לספר הלימוד העיקרי שנלמד בתפוצות ישראל

כנראה בגלל עריכתו היסודית של התלמוד הבבלי  , התלמוד הירושלמיבחיבור המקביל לו 

לסמכות הלכה בלעדית להפיכת התלמוד הבבלי שפעלו ובהשפעתם הרבה של חכמי בבל 

".פההתורה שבעל "היא . בעם ישראל

C.S
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https://he.wikipedia.org/wiki/1520
https://he.wikipedia.org/wiki/1523
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%A1_%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%90


שבילי מסחר נבחרים

בסיכראמוכר היין רבינא

(עירו של רבא) ממחוזאסוחרי היין 

(אויר)' בהונאשל רב השומשומיןדרך 

(מברנישרבא ) לברנישיין 
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תפוצת לימוד התורה ואוריינות   

40

העלאת מצוות תלמוד תורה לדרגה , הנורמה של לימוד התורה מסודר, נוהג הקריאה בתורה בצבור

העלאת יוקרתם של תלמידי חכמים ועידוד התחרות בתלמוד תורה הביאו לתפוצת  , חשיבות עליונה

(:יני'בוטיצ&אקשטייןי "עפ). בקרב העם כולו, בדרגות שונות, לימוד התורה 

40

(  ?וכתיבה)תרבות העולם היהודי הופכת להיות מאופיינת בידיעת קריאה 

" י  "והתחסלה הבערות הן באכמעט ( מאה השלישיתהואולי כבר במחצית )יש סימנים שבמאה הרביעית
היהודיים  כך שרוב מוחלט של הגברים ( 32, אברבך)( טפשי ילד שלא חכים ולא "מבחן תפילין ע" )בבבלוהן 

.  וחלקם גם כתיבההם יודעי קריאה 

רוב היהודים ידעו לקרוא ואילו האוכלוסייה  , יהודית-או אז היה הבדל מרכזי בין האוכלוסייה היהודית ללא
(  ילי'בוטיצ&אקשטיין)" יהודית הייתה ברובה הגדול אנאלפביתית-הלא

'ב&אקשטייןהיתרונות הפוטנציאליים לאוריינות עברית במסחר ובמקצועות עירוניים 

( דומות)לימוד מהיר של קריאה וכתיבה בשפות אחרות 1.

שיעורי ריבית , עלויות, חישוב מחירים–פתוח כישורי החשבון , [המחשה ממסמכי הגניזה] 

.  ניסוח חוזים, ניהול ספרי חשבונות, ושערי חליפין

. סחר בינלאומי, עיסקיותתכתובת עסקית למרחקים וייסוד שותפויות 2.

בתי דין  . משמשת כנורמה משותפת להתנהגות עסקית מחייבת, בתלמודשמקורה , ההלכה3.

. ולהדרכה במצבים חדשים, לפתרון סכסוכים, ת לאכיפת חוזים"ושו
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2008-2019יעקב רוזנברג בסמינריון המחלקתי ' שיעוריו של פרופ
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יעקב רוזנברג בפתיחת הסמינריון  ' של פרופשיעוריו 

2008-2019הלימודים האקדמית  שנות המחלקתי של 

מ בין אברהם ובני חת"והמו(Property rights)זכויות קניין  2008

*מודל כלכלי-שמירה אופטימאלית בהלכות נזקי אש2009

ל"בחו2010

*הסבר כלכלי-?בשוק קורבנות העוף על שום מה Iג"רשבהתערבות 2011

כלכלת גלות מצריים2012

*כלכלימודל –המקרה של סימון פרי אסור -יראת חטא ורווחה חברתית2013

2014?

*אבידההכלכלה של דיני השבת 2015

המנורה והחשמונאים2016

(*הכלכלית)"טעותו"סילוקו ו, קושיותיו-ירמיה' ר2017

*סוגיה במתודה תלמודית-אומן ' ומחלוקת הרבנים ופרופ, "אוקימתא"ה2018

הלכה וכלכלה במקום אחד-אמוראי בבל 2019


