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  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                               הפקולטה למדעי היהדות 

  ד ף  ש ב ו ע י    
  ז"תשס , בלקרשתפ                                           מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

   710 מספר                                     ש הלנה ופאול שולמן                                                     "ע        

  

  בלעם וישו
   הִקרבה בין שתי הדמויות בטיפולוגיה מדרשית

  

רים מסוימים נראה לדברי חוק. בלעם מופיעות זו לצד זו בקטעים אחדים בספרות התלמודל שדמויותיהם של ישו ו
דרך ב ,על פי אותם מקורות תלמודיים.  כלומר בלעם מייצג טיפולוגיה של ישו,  זו לזושתי דמויות אלה מקבילותש
 ,ב, סנהדרין י במסכת 1. בלעם וישו מזכירים זה את זה;מאפיינים זהים בין שתי דמויות אלוב הבחיןל פשרא ללכ

ופיע לאחר שנאמר שאף מו זמשנה בלעם בכור אז. באהן חלק לעולם לאחיתופל ולגחזי אי, לדואג, נאמר שלבלעם
שו ים עה זקטע בבלעם מזוהה , מה חוקריםכלפי . אחאב ומנשה לא יהיה חלק לעולם הבא, למלכים ירבעם

 מאפייניהם של מי שאין להם נמנושלאחר , של מסכת סנהדרין' לקח'טע זה מופיע בפרק שקש לציין י 2.נוצריה
מינים שמזוהים הת אשקפים מלו אאפיינים מ. כגון הקורא בספרים החיצוניים והלוחש על המכה, אחלק לעולם הב

משום שבלעם , כורו של בלעם בקטע זה לישואז יש שקישרו בין 3.משנההכמי חצאו ינגדם ו, נוצרים-עם יהודים
, ישףכשו שיזכירים מף אאחרים קורות תלמודיים מ. וישו החטיא את ישראל בכפירה, החטיא את ישראל בזימה

וא הו יחדיישו ולעם בוזכרים מבהם שמקורות החד א). קבילותבמ וב, זקנהדרין ססכת מ(שראל ית אהדיח וסית ה
  ): תבריעלתרגום (וצה להתגייר הרהדן באונקלוס בר קלונימוס , א, זנ–ב, סכת גיטין נומ

האם : שאל אותו. ישראל: אמר לו?  עולםמה חשוב באותו: אמר לו. כך הלך אונקלוס והעלה את בלעם באוב-חרא
: ולמר א? הומ) שלך(דם אותו אל שינו ד: ולמר א. 'ימיםהל כטובתם ולומם שדרוש תא ל': אמר לו? לדבוק בהם

. ישראל: אמר לו? מה חשוב באותו עולם:  אמר לו4.הלך אונקלוס והעלה באוב את ישו הנוצרי. בשכבת זרע רותחת
דינו של : אמר לו. כאילו נוגע בבבת עינו, כל הנוגע בהם. רעתם לא תדרוש, ובתם דרושט: אמר לו? האם לדבוק בהם

                                                 
 A. Geiger, "Bileam und : למשל.  לחשוף רמזים על ישו בתוך מקורות הדנים בבלעםה מגמיכרתנ 19- המאה הכבר בשלהי    1

Jesus", Juedische Zeitschrift 6 (1868), pp. 31-37. 20- ומראשית המאה ה19-אולם היסטוריונים ידועים משלהי המאה הו 
 – ישו הנצרי,  קלוזנר'ייקר עוב, M. Friedlaender, Der Antichrist, Göttingen 1901, pp. 190-193 הםב, חלקו על מגמה זו

   .42-48' עמ, )מהדורה שישית (1954 אביב-תל, חייו ותורתו, זמנו
מוצגים כאן ש המסביר ,R.T. Herford, Christianity in Talmud and Midrash, London 1903, pp. 64-67: משלל   2

  . ודה זרה ועיוותו את דת ישראלהטיעונים שמלכים אלו היו עובדי עב
 D. Jaffé, Le judaïsme et l’avènement du christianisme. Orthodoxie et; hétérodoxie dans la: מחקריי בנושאורא  3 

littérature talmudique, Ier-IIe siècle, Paris 2005, pp. 179-235; Le Talmud et les origines juives du 
christianisme. Jésus, Paul et les judéo-chrétiens dans la littérature talmudique, Paris 2007, pp. 73-81  .  

, כל הנראהכ. כנראה בהשפעת הצנזורה הנוצרית ,"פושעי ישראל"אולם בנוסח הדפוס כתוב , יד- מופיע בכתבי" ישו הנוצרי"השם  4
 A. Marmorstein, "Die:ראו. מצוא אותו שנית בהמשךל פשראמאחר ש, השתחל לתוך הטקסט" פושעי ישראל"הביטוי 

Bezeichnungen für Christen und Gnostiker in Talmud und Midrash", Religionsgeschichtliche Studien, 1910, 
pp. 16-35 ,פריך ל מחקר מעמיק של המקורות הנידונים מבא. נוצרים וגנוסטים-ל יהודים"ביטוי זה מגדיר בספרות חזשסבור ה
  . סברה זו



 2

                                                

בוא . כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת: שאמר מר. בצואה רותחת: אמר לו? מהו) שלך(אותו אדם 
,  כוחה של בושהבא וראה כמה גדול: אמר רבי אלעזר, תניא? וראה מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם

  .יכלוהת אשרף ויתו בת אהחריב ו, שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא
חד הוא שם בפיו את הרצון לדרוש בטובת מ. מביוולנטיתאמות דישו באה רבבלי התלמוד בה זקור מורך ע, ןכם א

משום , ת אלו חשובותהערו. כמיםחברי דל עהלעיג ששום מ, ותחתרצואה ביתה מוא גוזר עליו האידך ומ, ישראל
עיניהם ואינו נתפס בהודי ינותר ש, שוילפי כאוחרת מתקופה בתלמוד הכמי חל שאותם רשהן מציגות את נקודת 
חייתו של דסיבת כיבת דחייתו של ישו סין אאולם , קטע זהב לעםבם עוצג משו י, מתא. כמי שרוצה ברעת ישראל

חר אטע ק 5.שראליעם להרע למנסה הופר כרה או זבודה עובד עך אינו נחשב אישו מלעיג על דברי חכמים : בלעם
  ):תבריעלתרגום (ב "עשמשך את תשומת לב החוקרים הוא מסכת סנהדרין קו 

אנשי 'נאמר שיוון כ, אמרנא לכתוב ב: ולמר א? מותובלעם ביה המה כן בך לדוע יאם ה: נינאחרבי לחד אין מו למר א
. יפה אמרת: אמר לו. בן שלושים ושלוש שנה או בן שלושים וארבע. )דכ:הנ' הת( 'מיהםיחצו יא למרמה ומים ד

נחס פותו ארג האשר כחיגר הבן שלושים ושלוש שנה היה בלעם : והיה כתוב בו, בעצמי ראיתי את ספרו של בלעם
  .שודדה

-הודיים עזיהו אותו החוקרים , אף על פי שזהותו אינה ידועה לנו. ונה לרבי חנינאהפ כופר לעופר מסה זקטע ב
נוצרי שחי בגליל ליד -ותנת שמין זה הוא אכן יהודינדעת ה. נוצרי המבקש לדעת מפי רבי חנינא באיזה גיל מת ישו

כלומר הוא מזכיר את בלעם , יש דמיון בין בלעם לישוש נראה ומדברי. מקום מגוריו של רבי חנינא, העיר ציפורי
בי שרגיל שהאת עלינו לומר זכל ב. ישוללעם בין בלית "זחההקבלה לר עיה הה זין שמראה נ. תכוון לישומאך 

חדים אוקרים ח. היסטוריהמחקר הלגיל הפטירה של ישו לפי , נראההכל כ, תקרבמ) 34 או 33 (בלעםלובע קחנינא 
ל שירושו פדבר בתהו ו, יוניםלאוונגהחד אם עזוהה מהיות לשוי ע") פרו של בלעםס"" (בלעםדפנקסיה "שיערו ש
, שה מאוד להציע סברה המניחה את הדעתק 6?ודדשם עזוהה מנחס ימדוע פ)": השודד(יסטאה לחס פנ"ביטוי ה

לעם ב, וזגהה הפי ל". פונטיוס פילטוס"כ)" השודד(פנחס ליסטאה "מה חוקרים הציעו להגיה את הביטוי כאולם 
7.היות ישו שנהרג בידי פונטיוס פילטוסלך נהפינחס פידי בנהרג ש

8):שסהתמז ר(ילקוט שמעוני ב –חר אלעם וישו מוזכרים בכפיפה אחת במקור ב      

בשביל שהיה צופה . והיה הולך מסוף העולם ועד סופו) לעםבל ש(הים כח בקולו ל-אהתן נומר אקפר הלעזר א' ר
 וצפה וראה שיש אדם בן אשה שעתיד לעמוד, וראה את האומות שמשתחוין לשמש ולירח ולכוכבים ולעץ ולאבן

וכן הוא . לפיכך נתן כח בקולו שישמעו כל אומות העולם, לוה להטעות כל העולם כולו-שמבקש לעשות עצמו א
עתיד ו. כזבמוא ה ל-אהוא שאמר יאם ו. 'יכזבו ל-איש אא ל'שנאמר , אומר תנו דעתכם שלא לטעות אחר אותו האיש

שהוא עתיד להטעות ולומר שהוא מסתלק . 'נחםיתודם אבן ו'שנאמר , הים ואינו אלא בן אדםל-אן בהוא שומר לוא ה
אמר , )גכ:כד' במ (ל-אֻׂשמו מחיה ייאמר אוי מי ושלו מישא ו'ראה מה כתוב . ההוא אמר ולא יעשה, ובא לקיצים

  .והל-אצמו עעשה שאיש הבלעם אוי מי יחיה מאותה אומה ששמעה אחר אותו 
חילה בלעם מוצג כנביא חיובי ת. ם שבין השנייםישרפיונים חדשים הנוגעים בקאטע זה מרתק משום שהוא חושף ק

רך בדולד נדם ובשר שודע ילעם ב. והל- שאינו בא לקלל את עם ישראל אלא מזהירו מפני כוונותיו של ישו להיות א
שו יה אין מדובר בזיהוי טיפולוגי בין בלעם לזמקור ב. כזבמהוא ששו יל עאומר ווחה מוא הכן ל, בנסבע ולא הט
בלעם , לפי גישה זו. פניומקר ויש להיזהר ששיח מוא הישו ששראל יעם לודיע המנרטיבית של בלעם לא בהצגה א

  .שראלים עת אהחטיא לינה אלא אביא שקר שכל שאיפתו לנך נהפואילו ישו , ביא חיובילנך נהפ
  

  פהין דר "ד
  מרכז ללימודי יסוד ביהדותה

   מכינה לעולים– סטודנטיםהיקאן ד
  

  
 

 B. Dupuy, "Le logion de Jésus rapporté dans le Talmud (Gittin 57a). Sens et portée d’uneל שו תסקנמזאת ו 5
sentence de Rav Aha ben Ulla", REJ 146 (1987), pp. 255-264 .  

כצאת על פריץ יצאתם בחרבות ובמקהלות : עםה מוןהל א"נגד ואומר מתהוא , עצרנשישו כ, הנ:וכתי מ  לפיבאוונגיליוןשעניין מ   6
מסכת בופיע מ' סֶטֵלס'המונח ). סֶטסֵל (ληστήςמילה היוונית הופסת ת' ריץפ'יווני את מקומה של המילה הנוסח ב. "לתפשני

  .')שודד(יסטאה ל'בצורתו הארמית ) ב"ע, קו(נהדרין ס
 J. Perles, "Miscellen zur Rabbinischen Sprach – und Witerhums Kunde", MGWJ 21 (1872), pp. 266-267:אור   7

  .W. Bacher, "The Supposed Inscription upon 'Joshua the Robber'", JQR o.s. 3 (1891), pp. 354-357בניגוד אליו ו
חדר רביעי ,  המדרשחר בביתאמקור זה מופיע גם בנוסח ). 485' עמ, שילוני' מהדורת י(רמז תשסה ,  על במדבר כגמעונישלקוט י  8

  ).207-208' עמ, ז"רושלים תשכי, יעללינעק' א(
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