
  

   ארץ ישראל – אגדותביאורי 

  ראשי פרקים

  זירא' פרידתו של ר. 1    

  בני ארץ ישראל ובני בבל. 2    

  

  זירא' פרידתו של ר

  : הסיפור הבאמובא.) מאדף (גמרא ב

  .זירא הוה קא משתמיט מדרב יהודה דבעי למיסק לארעא דישראל' ר

בבלה יובאו ') זירמיהו כ(י עובר בעשה שנאמר "דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא

  .אמר איזיל ואשמע מיניה מילתא ואיתי ואיסק. 'ושמה יהיו

  , אזל אשכחיה דקאי בי באני

הביאו לי נתר הביאו לי מסרק פתחו פומייכו ואפיקו הבלא ואשתו :  וקאמר ליה לשמעיה

  .ממיא דבי באני

  . דיי- אמר אילמלא לא באתי אלא לשמוע דבר זה

  :תרגום

כל : שאמר רב יהודה,  ישראלרצה לעלות לארץב יהודה משום שזירא היה משתמט מר' ר

   'בבלה יובאו ושמה יהיו') ירמיהו כז(העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר 

  . ישראלעלה לארץאאלך ואשמע ממנו דבר ואחזור ו): זירא' ר(אמר 

מסרק הביאו לי , הביאו לי סבון: ויושמע אותו אומר לשמש,  מצאו בבית המרחץ,הלך

  .ושתו מן המים של בית המרחץ, הוציאו את ההבל מהפה, פיתחו פיכם, לשיער

  .)" דיי- אילמלא לא באתי אלא לשמוע דבר זה): זירא' ר(אמר 

  

' משום כך לא בא ר. זירא סבר שיש גזירה שלא לעלות לארץ ישראל' רב יהודה שהיה רבו של ר

  .שראליגיד לו שלא יעלה לארץ ימא זירא לפניו כי חשש ש

זירא למד ' לפי הגמרא מובן שר. זירא מדברי רבו'  התפעלותו הרבה של רמופיעה בסוף הסיפור

 אך נראה ,זירא'  ר עברית בבית המרחץ ומובן שמכך התפעלאפשר לדבר שדברים אלומ

  .ט הגמרא לא עולה מהושפ משהו הרבה יותר גדול ועקרוני שמ עלנהיזירא ה' התפעלותו של רש

אם הגמרא רוצה ללמד אותנו שאפשר לדבר . פשר לראות בתחילתו של הסיפורפתח לתשובה א

זירא לעלות ועל התנגדותו של '  מדוע יש צורך בכל ההקדמה על רצונו של ר,עברית בבית המרחץ

אנו למדים  שיש קשר הדוק בין שני שמכאן אלא .  מספיק לספר רק את סוף הסיפור?רבו לכך

  .ודבריו של רב יהודה בבית המרחץ, לות ארצהזירא לע' הרצון של ר: החלקים

זירא הוא אולי החכם המזוהה ' ר. זירא' יש צורך לדעת מיהו ר, על מנת להבין את הדברים לעומק

. הדבר בא לביטוי בסיפור שלנו ובמספר מקומות נוספים. עם ארץ ישראל יותר מכל חכם אחר

  :מספרת. הגמרא בכתובות קיב. נביא לכך מספר דוגמאות



אמר ליה . נקט במצרא וקעבר,  לא אשכח מברא למעבר-י "כי הוה סליק לא, רבי זירא

 אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר ,עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו: ההוא צדוקי

  ? אנא מי יימר דזכינא לה- זכו לה דוכתא דמשה ואהרן לא: ליה

  :תרגום

יש מקום  (אחז בחבל ועבר. רת לעבור בהלא מצא מעבו, זירא לארץ ישראל' שר עלה רכא

ואינו רחב לילך עליו כי אם אוחז , ומשליכין עץ על רוחב הנהר משפה לשפה, שאין גשר

קשור שני ראשיו בשתי יתידות אחת מכאן ואחת מכאן , בידיו בחבל המתוח למעלה הימנו

 לאוזניכם שהקדמתם פיכם, עם פזיז אתם): מין(אמר לו אותו צדוקי . )בשני עברי הנהר

, מקום שמשה ואהרון לא זכו לו: אמר לו! ועדיין בפזיזותכם אתם עומדים, )נעשה לנשמע(

  ?אני מי יאמר שאזכה לו

ברים זירא מנמק את הד' זירא על פזיזותו בניסיונו לעבור את הנהר ור' הצדוקי מבקר את ר

  . ישראל בהקדםברצונו העז לזכות להגיע לארץ

  :מספרת הגמרא.) בבא מציעא פה(במקום אחר 

 כי ,זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא דלשתכח גמרא בבלאה מיניה' ר

  ....היכי דלא נטרדיה

  :תרגום

ישב במאה תעניות כדי שתשתכח ממנו הגמרא , כאשר עלה לארץ ישראל, אזיר' ר

  כדי שלא תטריד אותו, הבבלית

  :)ויקרא רבה מרגליות פרשה לד ( מסופרשבמדרו

  . אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה היא: זעירא'  ראמר

  . זירא' גם הוא של ר :)בבא בתרא קנח(" אוירא דארץ ישראל מחכים"המאמר הידוע , כמו כן

זירא לארץ '  רבים עולה אהבתו הגדולה של רמקורותוהסיפורים הללו ומעוד מימרות מכל ה

  .בצורה טובה יותר את הסיפור להביןנוכל  זירא ' הכרת דמותו של רלאור . ישראל

לא מסופר כמה זמן הוא התחמק . זירא מלבוא לפני רב יהודה' הסיפור מתחיל בהתחמקות של ר

ברור .  לעלות ארצההחלטהאך סביר להניח שהוא החל בכך כאשר הוא קיבל על עצמו את ה, ממנו

  .ות לארץ ישראלשהרי הוא יודע שהוא יורה לו שלא לעלזירא לא רוצה לעמוד מול רבו ' שר

במקור המקביל לסיפור שלנו  מוסיפה הגמרא את דעת . זירא הייתה שונה מדעת רבו' דעתו של ר

  ::)כתובות קי (זירא' ר

בבלה יובאו ושמה 'כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר : דאמר רב יהודה

  .ההוא בכלי שרת כתיב? זירא' ור. '' יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה

 בבלמי שצריך להישאר ב. אותו מביא רב יהודה עוסק בכלל בכלי המקדשזירא הפסוק ' דעת רל

' מוכיח שברור שדעתו של ר) כב-כא, ירמיהו כז( בפסוקים  עיון.הם כלי המקדש אך לא עם ישראל

  :תואמת את פשט הכתוביםזירא 

 ְיהּוָדה ֶמֶלְך ּוֵבית ְיקָֹוק ֵּבית ַהּנֹוָתִרים ַהֵּכִלים ַעל ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות ְיקָֹוק ָאַמר כֹה ִּכי

  :ִוירּוָׁשָלִם

 ַהָּמקֹום ֶאל ַוֲהִׁשיבִֹתים ְוַהֲעִליִתים ְיקָֹוק ְנֻאם אָֹתם ָּפְקִדי יֹום ַעד ִיְהיּו ְוָׁשָּמה יּוָבאּו ָּבֶבָלה

  .ַהֶּזה

   



המקדש נמצאים בבבל אך הוא מבין שאם כלי . גם רב יהודה מבין שהפסוק מדבר על כלי המקדש

אם כלי . ד הרוחני שבה לארץ ישראל היא בגלל המימהסיבה לעלייה. ץ ישראלראין מה לעלות לא

הגזירה שכלי , לפי רב יהודה. המקדש נמצאים בבבל אז המרכז הרוחני של עם ישראל נמצא בבבל

על חכמי י גזירה זוה. מצא בבבליימצאו בבבל היא ממילא גם גזירה שמרכז התורה ייהמקדש 

  .רב יהודה רואה בחומרה את נטישת המרכז הרוחני הגדול שבבבל. התורה לשבת בבבל

כיצד אפשר ללמוד : הפסוק המובא בירמיהו מדבר בכלל על חורבן הבית הראשון ולכאורה קשה

  ? זירא ורב יהודה חיים לאחר תקופת הבית השני' הרי ר, מפסוק זה

מעמיד הדיון . זירא לרב יהודה איננו דיון היסטורי' ין רהדיון ב. שאלה זו רק מחזקת את הנקודה

זירא נצטרך תחילה ' ין לעומק את דעת ראך כדי להב. זו כנגד זו את תורת ארץ ישראל ותורת בבל

  . מתחילתהללמוד את האגדה שלפנינו

 מפנילא  , לשמוע את דברי רבומגיעזירא לא ' רעד כה . זירא בא לרבו כדי לשמוע דבר תורה' ר

, להיפך. )רק בארץ ישראל הוא מנסה לשכוח תורה זושהרי  (שהוא לא אוהב את התורה הבבלית

  . משתוקק לשמוע אותההוא , רב יהודה תורתו שלאת מאוד זירא אוהב ' ר

: זירא' מבוטא המתח בין שתי האהבות הגדולות של ר, זירא אצל רב יהודה'  של רבביקור האחרון

זירא מוכן '  ר,כתוצאה מהאהבה הגדולה לארץ ישראל. רץ ישראלוהאהבה לא, בה לרב יהודהההא

כן תסאהבתו הגדולה לרב יהודה הוא מאך כתוצאה מ. ב יהודה במשך זמן רבלא לבוא אל רש

  . יהודהכן לסכן את עלייתו לארץ רק כדי לשמוע את רבוהוא מ. ומגיע אליו לפני עלייתו ארצה

. שם נאמר לו שרב יהודה נמצא בבית המרחץ המדרש או לביתזירא הולך לביתו של רב יהודה ' ר

וא בוחר ללכת לבית אך ה, זירא יכול להישאר ולחכות לרב יהודה או לבוא אליו אחר כך' ר

זירא מבין ומאמין ' כנראה שר. שבו האדם מבצע את הפעולות החומריות ביותרהמקום , המרחץ

כפי שנראה , ואולי.  שהדבר נשמע מוזרלמרות, שהוא יוכל לשמוע גם שם דבר תורה מפי רב יהודה

  .זירא רוצה לשמוע דבר תורה מפי רב יהודה דווקא בבית המרחץ' ר, בהמשך

מהדברים  עד מאוד לבית המרחץ הוא מתפעל זירא מגיע' ה הגדולה היא שכאשר רההפתע

הביאו לי , הביאו לי סבון: "מה יש להתפעל ממשפט כמו. ע מפי רב יהודהמושוטים שהוא שפה

  ? טמון פה דבר תורההיכן? "מסרק

  :הסיפור מחולק לשני חלקים. כדי להבין את העניין יש צורך לראות את התקבולת שבסיפור

  'חלק ב                                                                          'חלק א                 

  איזייל ואשמע מיניה מלתא: אמר. 1          זירא היה משתמט מרב יהודה         ' ר. 1

  ואיסקואיתי . 2  דישראל                         לארעאלמיסקדבעי . 2

  ...הביאו לי נתר: דאמר ליה לשמעיה. 3...                        עולהכל ה: דאמר רב יהודה. 3

  ...לשמועאלמלא לא באתי אלא : זירא' ר. 4   )                                    זירא לא מסכים' ר. (4

  

ואילו בסוף החלק , זירא מאוד מרוצה מהדברים שהוא שומע מפי רב יהודה' בסוף החלק השני ר

זירא ראה בדברים בעיה ' אם בחלק הראשון ר. זירא לא מרוצה מדבריו של רב יהודה' הראשון ר

 בדבריו של רב שומעלק השני הוא כנראה שבח, מכיוון שהם יצאו כנגד רצונו לעלות לארץ ישראל

  !יהודה בדיוק את ההיפך

, מכיוון שהוא רוצה לנקות את בשרווזאת , רב יהודה אומר לשמשיו הביאו לי נתר ומסרק

, ר אך לא זה מה שמעניין אותנוברור שרב יהודה מתכוון לעניין הרפואי וההיגייני שבדב. להיטהר



זירא שומע פה שצריך לנקות את הגוף אך ' ר.  הללוזירא בדברים'  רמביןאלא מעניין אותנו מה 

  .מיתית היא לא בניקוי המים מבחוץ אלא בשתייה פנימהההשפעה הא

, לעומת זאת. אך היא חיצונית, תורה מזככת ומטהרת, יש תורה שיכולה להיות תורה מאוד גדולה

א צריך להכניס שכדי להיתקן תיקון אמיתי לא מספיק לטהר את הגוף מבחוץ אל, זירא' אומר ר

ההשפעה האמיתית של . את המים פנימה וזה מה שהוא שומע בדבריו של רב יהודה בבית המרחץ

ההבדל . בשתייה, במיזוג, אלא יש צורך בהטמעה, גורם מטהר לא יכולה להיות רק בטיהור חיצוני

היא ובארץ ישראל התורה , י התורה"הוא שבבבל מיטהרים ע, בין תורת בבל לתורת ארץ ישראל

  .תויהיא מתמזגת א, חלק מן הגוף

, כלומר". אפילו שיחתן של בני ארץ ישראל תורה הוא"זירא במדרש ש' ראינו את דבריו של ר

  .ממש כאילו הם שתו אותה, התורה הפכה לחלק מהאנשים. בארץ ישראל אורח החיים הוא תורה

ת ארץ תי שבין תורם העמיד את ההבדל הכמוכאשר רב יהודה פסק שלא לעלות לארץ הוא בעצ

לעומת ,המרכז התורני הוא בבבל שמלאה בתורה ושבה מצויים כלי המקדש. ישראל לתורת בבל

  .שכמעט ואין בה ישיבות ותלמידי חכמיםארץ ישראל 

זירא חולק על רב יהודה וסובר שיש לעלות לארץ ישראל וזאת מכיוון שהוא מעמיד את ההבדל ' ר

 פ דבריו של רב יהודה עצמו"ע. בין תורת ארץ ישראל לתורת בבל לא על הכמות אלא על האיכות

 אך התורה משתקפת מתוך , שאמנם אין בארץ ישראל בתי מדרשזירא' אומר ר, בבית המרחץ

זירא מגיע לארץ ישראל הוא עושה תעניות רבות כדי לשכוח ' כאשר ר.  ארץ ישראלהחיים של בני

זירא עושה זאת מתוך הבנתו שיש הבדל מהותי בין תורת בבל לתורת ארץ ' ר. את תורת בבל

  . ישראל

 זירא 'ר. ר ללמוד בשיטת תורת ארץ ישראלזירא מרב יהודה הוא כבר בוח' במעמד הפרידה של ר

זירא בא לקלוט את התורה כפי שהיא ' ר. ה לבית המדרש אלא לבית המרחץלא בא לרב יהוד

זירא לא נשאר ' עכשיו מובן מדוע ר. בדיוק כמו שיחתן של בני ארץ ישראל, נובעת מאורח החיים

  . לך דווקא לבית המרחץ אלא הדרששל רב יהודה או בבית המבביתו 

המרכז : יהודה' הבנו את דברי ר" יואו ושמה יהבבבלה יו"במחלוקת העקרונית בהבנת הפסוק 

  .עכשיו המרכז הרוחני הוא בבל, הרוחני כבר לא קיים בארץ ישראל

. זירא ואומר שהתורה היא לא משהו רוחני שהולך עם הכלים אלא התורה היא האנשים' אך בא ר

 אם ,לפיכך. מכיוון שהאנשים חיים אותהאיפה שנמצאים האנשים שם נמצאת התורה וזאת 

  .הגזירה על הכלים אין זה אומר שנגזרה גזירה גם על האנשיםנגזרה 

במצב . תורת ארץ ישראל היא תורה שמוטמעת בחיים וזאת כמובן כאשר העם חי על פי התורה

אפשר . אפשר ללכת לשדה או לחנות, כדי לראות את התורה אין צורך ללכת לבית המדרש, שכזה

הסיבה לכך היא שארץ . אך אין צורך להגיע לזה ישראל ץלומר שהדברים נובעים מסגולתה של אר

התורה מתגלה גם בחייו , לפיכך. את חייו הטבעייםחי ישראל היא מקום שבו עם ישראל 

   . הפשוטים של האדם

  

  

  

  

  

  



  

  בני ארץ ישראל ובני בבל

חייא בר ' ר: תלמידיומהמפורסמים שב יםשניעל יוחנן ו'  מובאת אגדה על ר:גמרא בדף קמהב

' רת לנו על דיון בין רהאגדה מספ. הינם מבני ארץ ישראל, כמו רבם, התלמידים. אסי' אבא ור

האגדה מובאת בדילוגים מסוימים על (מה בין בני בבל לבני ארץ ישראל : יוחנן לתלמידיו בנושא

  :)הערות ביניים של הגמרא

  .יתיב רבי חייא בר אבא ורבי אסי קמיה דרבי יוחנן ויתיב רבי יוחנן וקא מנמנם

  ?י אסי מפני מה עופות שבבבל שמנים אמר ליה רבי חייא בר אבא לרב

  .ל כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן"א

  ? מפני מה מועדים שבבבל שמחים-

  .מפני שהן עניים- 

  ?ניןח שבבבל מצוי"מפני מה ת- 

  .לפי שאינן בני תורה- 

  ? מזוהמים) גויים: לפני הצזורה היה כנראה כתוב (מפני מה עובדי כוכבים- 

  . מפני שאוכלין שקצים ורמשים-

אמור ') משלי ז( לא כך אמרתי לכם !דרדקי: אמר להו, בהו רבי יוחנן) גער( איתער 

 לא -ם לאווא,  אומרהו-  אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך-'לחכמה אחותי את

  !תאמרהו

  . אמרו ליה ולימא לן מר איזה מהן

  ? מפני מה עופות שבבבל שמנים

שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ובגולה לא ) ירמיהו מח( מפני שלא גלו שנאמר -

מעוף השמים ועד ' על ההרים אשא בכי ונהי וגו) ירמיהו ט(שנאמר  ...הלך והכא מנלן דגלו

  ...בהמה נדדו הלכו

  ?מפני מה מועדים שבבבל שמחים

ל משושה חגה חדשה ושבתה וכל והשבתי כ) הושע ב( מפני שלא היו באותה קללה דכתיב -

  ...מועדה

  ?ח שבבבל מצויינין"מפני מה ת

בלא ,  שמי- בעירי(במתא שמאי בלא מתא תותבא :  לפי שאינן בני מקומן דאמרי אינשי-

  ...)  בגדי-עירי

  ?מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין

על הר ישראל שעמדו . שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא  שלא עמדו על הר סיני שבשעה-

  . עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן,סיני פסקה זוהמתן

  

אסי מספר ' חייא בר אבא את ר' נמנם שואל רתשני התלמידים יושבים לפני רבם ובעוד הוא מ

) בעזה(בארץ ישראל אסי ש' בל שמנים ועונה לו רבחייא מדוע העופות שב' תחילה שואל ר. שאלות

אסי ' חייא מדוע בבבל שמחים במועדים ועונה לו ר' לאחר מכן שואל ר. ותר ייש עופות שמנים

  : י"ומסביר רש. שזאת מכיוון שהם עניים



 ואין להם מרגוע ממלאכתם לפיכך במועדים וכל השנה אין להם שמחה במאכל ומשתה"

  ".כל שמחתם

לה הבאה השא. וכאשר מגיע המועד פורצת השמחה, אין להם כלום, כל השנה אין להם שמחה

מדוע הם : וכוונת השאלה? חייא היא מפני מה תלמידי חכמים שבבל מצוינין' אותה שואל ר

  :י"ומפרש רש. מפני שאינם בני תורה: אסי' ועונה ר? לבושים בהידור

  .חשובים שנראין, לבושיהן מחמת אותם מכבדים - תורתם מחמת ישראל ארץ כבני לכבדם שאינם בני תורה כל כך

לפי ההמשך מובן ? חייא היא מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים' ונה אותה שואל רוהשאלה האחר

  . שכוונת המילה מזוהמים היא לא מבחינה חיצונית אלא בנשמתם

 על כך שהם אומרים דברים שלא יוחנן וגוער בתלמידיו'  ולפתע מתעורר רבשלב זה נגמרת השיחה

יוחנן מסביר ' ר. וא על השאלות שנשאלוהלפיכך מבקשים ממנו תלמידיו שיענה . ברורים להם

מכיוון ים היא והסיבה שהמועדים שבבל שמח, לא גלו בני בבלבבל שמנים מכיוון שבשהעופות ש

 מכיוון שהם ,יוחנן'  לדעת ר,תלמידי חכמים לבושים בהידור בבבל. שהם לא היו בקללת החורבן

במקום בו אין מכירים אותו  אך , בעירו של אדם מכירים את האדםמקומם שהרילא נמצאים ב

הנחש  .לא עמדו על הר סיניהם  ועובדי כוכבים מזוהמים מכיוון ש.ר בבגדיםהוא צריך להתהד

 שלא עמדו על , ועובדי כוכבים, פסקה זוהמתם-  שעמדו על הר סיני, וישראל,הטיל זוהמה בחוה

  .פסקה זוהמתםלא  - הר סיני

ם הללו ההאמוראים . העומד מאחוריוההיסטורי כדי להבין את הסיפור חשוב להבין את הרקע 

 לספירה רביעית-תהם חיים במאה השלישי. של אמוראי ארץ ישראלבני הדור הראשון והשני 

באותו הזמן מקבלת על עצמה הקיסרות הרומית את הדת . כאשר בארץ ישראל המצב קשה

. י רב אצל היהודיםלעונגם וביל כמובן שהמצב מ. פות אחרי היהודיםהנוצרית ומתחילות הרדי

אמנם יש פה ושם עליות וירידות אך המצב . יושב העם היהודי על סיר הבשר,  לעומת זאת,בבבל

על .  והקהילה היהודית מנהלת את חייה בשלוהנו סביר ביותריהפיסי של היהודים ההרוחני ו

הילה של הקמעלתה . הרקע הזה נוצר מתח בין הקהילה היהודית בארץ ישראל לקהילה הבבלית

 היא במרכזי יתבבלהקהילה ההמעלה של . הימצאותה בארץ הקודשישראלית היא כמובן -הארץ

  .התורה ובחיים השלווים שבה

בעניין זה ? בארץ ישראל או בבבל, איפה המקום של היהודים במציאות שכזו, ונשאלת השאלה

ת וטיפשיות אך חייא בר אבא כשאלות קטנוניו' לכאורה נראות השאלות של ר. עוסקת אגדה זו

 לצורך כך נראה את השאלות .צריך להבין את העומק שבשאלות ובתשובות הניתנות עליהן

  :בטבלה, המדברות על בבל וארץ ישראלוהתשובות 

  

  יוחנן' הסבר ר                                   אסי' הסבר ר                                              התופעה

  מפני שלא גלו. 1כלך ואראך שמנים מהם במדבר עזה      . 1                                    בל שמניםעופות שב.1

 מפני שלא היו באותה קללה  . 2מפני שהם עניים                                     . 2                                מועדים שבבל שמחים.2

  מפני שאינן בני מקומן  . 3מפני שאינן בני תורה                              . 3       ים בהידורלבוששבבל תלמידי חכמים .3

  

יש , לפיכך.  בין בני בבל לבני ארץ ישראל מצוי מתחת לפני השטח וצריך להעלות אותוהעימות

  !ל התשובות שהיו עונים עליהן בני בב,השאלות הללו את התשובות המתבקשותצורך לענות על 

ומועדים שבבבל שמחים מכיוון ! בבל שמנים מכיוון שבבבל יש שפעבהרי זה ברור שהעופות ש

אלו הן התשובות ! מכיוון שיש שם תורה? ומפני מה תלמידי החכמים לבושים בהידור! שטוב בבבל



בבבל הכל , במילים אחרות. יש שמחה ויש תורה, אוכל יש, בל יש שפעבב. הפשוטות לשאלות הללו

  . מושלם

. מחפש תשובות אחרות ,  בתור בן ארץ ישראל,י מנסה לענות על השאלות הללו הואאס' כאשר ר

 הוא, לפיכך. בבבלשמקומם של היהודים עכשיו הוא תשובות שהמסקנה היוצאת מהם לא טוענת 

הרי ? מועדים שבבבל שמחים.  יותר שפעבעזה יש? יש בבבל שפע.  להגיד בדיוק את ההיפךמנסה

הרי זה ? החכמים שבבבל לבושים בהידורתלמידי .  שהם לא שמחים במשך כל השנהזה מכיוון

, תלמידי החכמים לא צריכים בגדים מהודרים, בארץ ישראל. מכיוון שאין להם מספיק תורה

אסי מנסה להפוך את הקערה על פיה ולקחת את הסימנים ' ר. שהרי הם מלאים בתורה

ארץ ישראל ולראות אותם כסימנים המעידים פני ל המובהקים המעידים על גדלותה של בבל ע

  .דווקא על גדלותה של ארץ ישראל

יוחנן בתשובותיו לא מתווכח עם השאלה איפה יש ' ר. יוחנן' אסי מרגיזות את ר' תשובותיו של ר

 עובדה זאת.  וזוהי גם סיבת כעסואסי שלא יתווכח עם המציאות' יוחנן אומר לר' ר. יותר שפע

יוחנן מסביר שהפער ' אך ר. עדיפים) שמחת המועדים(ורוחניים ) מזון(ים פיזיים בל יש תנאבשב

, המצב בבבל הוא המצב הנורמלי. בין בבל לארץ ישראל הוא לא בעקבות סיעתא דשמיא של בבל

בארץ ישראל יש , לעומת זאת. שבני בבל לא מיוחסים, מכאן. בעולםשאמור להיות בכל מקום כמו 

  . ה הכה את ארץ ישראל"הקב. בה יש בעיה, קללה

אך בכל זאת . העופות שבבל שמנים והמועדים שלהם שמחים מכיוון שהם לא גלו ולא היו בקללה

ון שהם לא וי וזאת מכהם צריכים להתחפש, תלמידי החכמים שבבל צריכים להתלבש בהידור

הם !  הגלותאך הם, בבל לא סבלו את תלאות החורבןאמנם בני . לא בארץ ישראל, במקומן הטבעי

אסי ניסה להתווכח עם העובדות ' ר. לעולם הם יישארו זרים במקומםחיים בשפע וברווחה אך 

 אך גם בהם הוא רואה, על רווחתם של בני בבל, הללואת העובדות יוחנן מקבל ' ר. המרות

, האמת המרה של הגלות היא שיהודים יכלו לשבת במקומות רבים ולחיות חיי שפע. בעייתיות

  .לעולם הם לא הרגישו בבית.  ישיבות אך לעולם הם חיו כזריםלהקים

 התשובה תלויה בצורה בה ,בבבל או בארץ ישראל,  יותר טוב היכןשואלים כאשר ,יוחנן' לפי ר

, "בית" אך מבחינת הרגשת ה,טוב יותרבאמת בבבל , רוחניתומבחינה פיזית . כלים על הדברתמס

  .ישראל יהודי יכול להרגיש בביתרק בארץ . אין ספק שארץ ישראל עדיפה

 


