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החכמים בבני ברק
 עשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה 
ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו  סובין בבני ברק והיו 
שבאו  עד  הלילה,  אותו  בל  ביציאת  צרינ   ספרינ 
קריאת  ז ן  הגיע  "רבותינו,  להנ:  וא רו  תל ידיהנ 

ש ע של שחרית!" )הגדה של פסח(

ה עשה בח שת החב ינ בבני ברק, שבילו את בל הלילה בסיפור 
יציאת  צרינ וחדלו רק בשתל ידיהנ בישרו להנ שהגיע הבוקר, 
עורר זה  בבר את סקרנותנ של פרשנינ וחוקרינ. על  ה דיברו 

החב ינ?

רב,  עניין  סברה שעוררה  העלו  ואחרינ  ה נוח  רות  ססיל 
רבי  עירו של  הייתה  ברק  בני  בובבא.  בר  ב רד  דנו  שהחב ינ 
עקיבא, שנודע בת יבתו בבר בובבא, ושבעקבות ה רד היה לאחד 

 עשרת הרוגי  לבות.

הרעיון  רתק, אלא שאין לו על  ה להסת ך. בבתוב אין 
סביר שהחב ינ  לא  גנ  שיחתנ.  נושא  היה  שזה  לבך  ר ז  בל 
הפנו את תשו ת לבנ  החובה הדתית של הערב — סיפור יציאת 

 צרינ — לדיון בענייני השעה.

 רד בר בובבא היה טעות טרגית. הוא גרנ לחורבן גדול 
 אין ב והו בהיסטוריה היהודית. ההיסטוריון הרו י קסיוס דיו 
את  "ואילו  יהודינ   580,000 נספו  הלחי ה  ב הלך  בי   עריך 
 ספר ה תינ  רעב,   גפה ו אש — לא ניתן היה לברר". 985 
בפרינ נחרבו והאזורינ החקלאיינ נהרסו. ירושלינ הוחרבה בליל 
ונבנתה  חדש בעיר רו ית בשנ איליה קפיטולינה, שעל היהודינ 
נאסר להיבנס אליה. החב ינ הרבינ שהתנגדו לרבי עקיבא צדקו 
ב קרה זה. דעותיהנ  תועדות בתל וד. אנ אבן  רד בר בובבא 
היה נושא שיחתנ, הרי הקטע היה נותן לנו ר ז בלשהו לעובדה 

זו.  סקנתי היא שטעות בידי רות.

בבני ברק הייתה גנ הייתה דר ה באותו לילה, אבל הייתה זו 
דר ה  סוג אחר, ענ סוף טוב בהרבה. אפשר לשחזר ב ידה לא־
 עטה של ודאות  ה קרה שנ. אבל תחילה עלינו לצאת ל סע 
תגליות קטן בדי להבין את הרקע לערב הזה ו ה ע ד בו על הפרק.

ראשית בול יש לציין את ה ש עות ההלבתית של הפרשה. 
זה עתה א רנו בהגדה את ה ילינ "ואפילו בולנו חב ינ, בולנו 
נבונינ, בולנו זקנינ, בולנו יודעינ את התורה,  צווה עלינו לספר 
ביציאת  צרינ, ובל ה רבה לספר ביציאת  צרינ הרי זה  שובח". 
שלוש נקודות  ועלות באן. )1( החובה לקרוא את ההגדה איננה רק 
החובה לל ד את הילדינ; עלינו לל ד אותה גנ לעצ נו. )2( עלינו 
 לספר אותה  חדש  די שנה אף על פי שאנחנו יודעינ את הסיפור. 
)3( ל צווה אין טווח  וגבל. שלא בסיפור פורינ, ל של, שאנו 
 ספרינ אותו  חדש  די שנה בקריאת ה גילה, בפסח החובה 
לספר ביציאת  צרינ אינה  וגבלת לקריאת הבתוב. בבל שנע יק 
חדשות,  תובנות  להוסיף  להרחיבו,  בו,  להרהר  בסיפור,  לעסוק 

הרי זה  שובח.

פסח

לעילוי נש ת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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ונועדו והלבו להן  עד קרות הגבר. הגביהו  לפניהנ 
לבית ה דרש ]להתפלל[. )תוספתא פסחינ י, ח(

ברק.  בבני  ולא  בלוד  הזה  תקיינ  הסדר   )1( ההבדלינ:  ואלה 
אף   )3( נובח.  אינו  ברק  בבני  אך  באן,  נובח  ג ליאל  רבן   )2(
 )4( באן.  אינו  ופיע  בני ברק  בסיפור  הנזברינ  אחד  החב ינ 
נושא שיחתנ איננו יציאת  צרינ אלא "הלבות הפסח". בל אחד 

 הפרטינ הללו הוא בעל  ש עות.

ה פתח  הוא  בי  שיתברר  נוסף,  אחד  קטע  להביא  עלינו 
לפתרון התעלו ה בולה. הוא קשור לסדר ההסבה ושייך להלבות 

דרך ארץ:

א ר ליה ריש גלותא לרב ששת: אע"ג דרבנן קשישי, 
אתון פרסאי בצרבי סעודה בקיאי  ינייבו ]=א ר הריש 
גלותא —  נהיגנ של היהודינ בבבל — לרב ששת: 
בני וסי  בקיאינ  הפרסינ  נבבדינ,  רבנינ  אף שאתנ 
סעודה יותר  בנ[. בז ן שהן שתי  יטות, גדול  סב 
שלוש,  שהנ  ובז ן  הי נו,  ל עלה  לו  ושני  בראש 
גדול  סב בא צע, שני לו ל עלה הי נו, שלישי לו 
ידענא  אנא  תניתא  רב ששת:  א ר  הי נו…  ל טה 
דתניא ]=אני יודע רק ברייתא שנא ר בה[: ביצד סדר 
הסבה? בז ן שהן שתי  יטות, גדול  סב בראש, ושני 
לו ל טה הי נו. בז ן שהן שלוש  יטות, גדול  סב 
בראש, שני לו ל עלה הי נו, שלישי לו ל טה הי נו. 

)ברבות  ז ע"ב(

השאלה הנידונה באן היא סידורי ההסבה הראויינ ב קרה 
שיש ב ה אורחינ ובולנ  סבינ על ספות ) יטות( או ביסאות 

ביצד אנחנו יודעינ את הדברינ האלה, ב יוחד את האחרון? 
ב קרינ רבינ הביאו חז"ל ראיה  ן הבתוב ב קרא. אבל ב קרינ 
אחרינ הנ הביאו ראיה ִ ַתקדינ,   עשי חב ינ. ה ונח הטבני 
ה ציין ראיה בזאת הוא " עשה רב". חבנ עשוי, ל של, להש יע 
נראית לו  ולא ל עשה"(. בך  )"הלבה  דעה הלבתית תיאורטית 
ה צווה. ובבל זאת הוא לא ת יד יהיה  ובן לפעול — או להורות 
לאחרינ לפעול — על ס ך דעה זו, עד שנבדקה ואושרה בידי 
בני־דורו. בשחבנ פועל בדרך  סוי ת, זוהי הופעה ברורה ותֵקפה 
בהרבה של ה צווה. היא  ראה שלא די שהחבנ  א ין שזה הוא 
רב  בך,  עשה  בפועל.  זאת  לעשות  ו זו ן  הוא  ובן   — הדין 
 הווה הובחה רבת־תוקף לחוק, באשר הוא נעשה בידי ס בות 

הלבתית  וברת. 
ברק, " עשה",  בבני  סיפור החב ינ  ה ילה הפותחת את 
אינה אפוא הקד ה סתנ. זוהי א ירה הקובעת שהסיפור שיסופר 
באן הוא סיפור בעל תוקף הלבתי. הוא  ספר לנו  הי ה צווה. 
העובדה שח ישה  גדולי חב י ה שנה ישבו בל הלילה לספר 
סקה  שבּפִ הבללינ  שלושת  בל  את  ביציאת  צרינ  וביחה 
הקוד ת. עתה אנו יודעינ  ה עו ד ב וקד הפרשה. חב י בני 
ברק, אנ התבוונו לבך ב ודע אנ לאו, קבעו שורה חשובה של 
חוקינ הנוגעינ לנו, ב יוחד החובה להרבות לספר ביציאת  צרינ.

שנית, נציין בי אין בספרות חז"ל בל גרסה אחרת לבינוס זה; 
אבל יש קטע  קביל,  עניין ביותר, בערך  אותה תקופה )ואולי, 
בפי שנראה, בדיוק  אותה תקופה(. הוא  ופיע בתוספתא ל שנה. 
בשאנו קוראינ אותו, אנו  בחינינ בב ה הבדלינ  ש עותיינ 

בינו ובין הסיפור ה ובא בהגדה:

 עשה ברבן ג ליאל וזקנינ שהיו  סובין בבית ביתוס 
בן זונין בלוד והיו עסוקין בהלבות הפסח בל הלילה 
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בני קהילת קו ראן הידועינ לנו   גילות ינ ה לח. הפרושינ היו 
חלוקינ ביננ לבין עצ נ. בי י השלטון הרו י פוזר הסנהדרין, 
ס בות  בלא  נותרה  הדתית  והקהילה  העליון,  היהודי  הדין  בית 
בית  ולחסידי  הלל  בית  לחסידי  שהתפצלו  החב ינ,  עליונה. 
ש אי, לי דו ב"אסבולות" נפרדות. ה סורת  תעדת את תחושתנ 
של בני־התקופה ש"רבו  חלוקות בישראל ונעשית תורה בשתי 
של  הבתובות  העדויות  ה תקבל  ן  הבולל  הרושנ  תורות". 

התקופה הוא שהקהילה היהודית הייתה  פולגת להחריד.

ענ  היחסינ  ב ותו.  גרוע  אין  בז ן  התרחש  זה  פילוג 
רו א, ה עצ ה השלטת, היו  תוחינ. שורה של שליטינ בושלינ 
פרצו  ושנ  פה  ישראל.  בארץ  היהודינ  של  ברגישויות  פגעה 
 חאות ו רידות, שהגיעו לשיאן ב רד הגורלי הגדול של שנת 
66 לספירה. בדי שה רד יצליח היו היהודינ צריבינ ללבד את 
בל בוחותיהנ  תוך הסב ה לצורך  א ץ  שותף. רו א הייתה 
ה עצ ה העול ית של אותנ י ינ. צבאה היה  יו ן ו  וש ע 
היהודינ  להיבשל.  נועד  ברור שה רד  לאחור  עד  אוד. ב בט 
ניחנו ברוח לחי ה שאין ב וה. הנ פיצו ב וראל ובנחישות על 
ה חסור בנשק. אבל נגזר על ה ורדינ להיבשל בגלל ה חלוקת 
הפני ית. יוסף בן  תתיהו, שהיה עד ראייה לאירועינ ה בריעינ 
של ה רד,  צייר ת ונה חיה של ירושלינ, הבירה הנצורה. לעתינ 
ברו אינ ש חוץ  בזה  להילחנ  זה  להילחנ  תושביה  העדיפו 
לחו ות. התל וד, ה תבונן לאחור בטרגדיה, או ר: " קדש שני 
 פני  ה חרב?  פני שהיתה בו שנאת חיננ". זו הייתה תבוסה 
אדירה וחורצת גורלות. בית ה קדש עלה בלהבות ונחרב בשנית. 
ה רד דובא, ולוח י ה עוז האחרון —  צדה — התאבדו בדי שלא 
בלפי  הרו אינ.  בידי  היהודינ  הובסו  חוץ  בלפי  בשבי.  ליפול 
פנינ הנ ידעו שהביסו את עצ נ. אלף שנינ אחר בך בתב זאת 
הר ב"נ בפשטות ב בתבו לחב י  רסיי: היהודינ בני־הז ן לא 

5

הסבה, ולפני בל אחד  וצב שולחן. צורת הסבה קדו ה זו עדיין 
 וברת ב זרח, ואנו  זבירינ אותה בפסח בשאנחנו רובנינ לשתות 
את היין ובחלקינ אחרינ של הסדר. השאלה היא: ביצד  סדרינ 
את  ושבי האורחינ? התשובה, ה קובלת הן ב נהגי הפרסינ הן 
ב נהגי חז"ל, היא שהאורח הבביר יושב ב רבז. עובדה זו  ביאה 

אותנו לתובנה רבת־חשיבות בסיפור בני ברק.

ערב.  באותו  הישיבה  סידורי  את  לנו  הש ות  גלה  סדר 
ה בוגר  היה  שלא  שהחבנ  ה פתיעה  העובדה  את  הוא  גלה 
ביותר וגנ לא ה לו ד ביותר בין הנובחינ, האורח הבביר באותו 
לילה, שישב ב רבז, היה רבי אלעזר בין עזריה. השני בחשיבותו, 
עקיבא.  רבי  היה  יהושע.  תחתיו  רבי  היה  שישב  יד  עליו, 
את הפרשייה הזאת אפשר לתארך בצורה  דויקת. היא שייבת 
לתקופה — הקצרה עד  אוד — שבה רבי אלעזר בן עזריה היה 
נשיא, דהיינו ה נהיג הדתי של הקהילה היהודית.  קו ות הישיבה 
של החב ינ  סודרינ בדיוק בפי שהיינו  צפינ לראות באותה 
תקופה. רבי אלעזר בן עזריה תופס את בס הבבוד, בזבות  ע דו 
רבי  יושב  האחר  סגנו.  צדו  יהושע,  רבי  יושב  לידו  הרש י. 
עקיבא, ה ארח. בני ברק הייתה עירו של רבי עקיבא, ובה שי ש 
רבי  יושבינ  צדיהנ  דאתרא(.  שני  ) רא  הראשי  ה קו י  ברב 
אליעזר ורבי טרפון, שני ותיקי הקהילה ההלבתית )רבי טרפון היה 
 ורו הראשון של רבי עקיבא(, אך לא בעלי תפקידינ בקהילה. לא 
די שאנו יבולינ לתארך את הפרשייה, אנו יבולינ אפילו לשבצה 

בהקשרה ההיסטורי.

ישראל  בארץ  היהודית  הקהילה  סבלה  שנה  ב עט  אה 
 אנדרל וסיה. היו בה  חלוקות דתיות ע וקות. יוסף בן  תתיהו 
 ספר בי הענ היה  חולק לשלוש קבוצות: הצדוקינ בעלי הבוח 
והארציינ, הפרושינ הדתיינ האהודינ על הענ, והאיסיינ, ובהנ 
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בה )ראש השנה ב, ט(. רבי יהושע התייצב לצד ה פקפקינ. רבן 
ג ליאל הורה לו להופיע לפניו ב קלו ובתר ילו ביונ שבו חל 
יונ הביפורינ, על פי חשבונו של רבי יהושע. הייתה זו השפלה 
נוראה. אבל ב קרה הזה יעצו החב ינ חבריו לרבי יהושע להיבנע 
בית  בס בות  תלויה  הייתה  השנה  לוח  קביעת  הנשיא.  ל רות 
הדין, ואילו פקפק רבי יהושע בפסיקתו של רבן ג ליאל, הייתה 
ה ערבת השיפוטית בולה עלולה לקרוס. רבי יהושע  ילא את 
הוראת הנשיא, אבל הפרשה הוסיפה אי־נוחות ליחסינ ה תוחינ 

  ילא.

לבסוף התעוררה שאלה בדבר  ע דה ההלבתי של תפילת 
ערבית. האנ היא חובה או רשות? רבי יהושע טען שהיא רשות. 
לגנוז את  היה  ובן  יהושע  רבי  חובה.  ג ליאל פסק שהיא  רבן 
דעתו, אבל רבן ג ליאל הורה לו שוב להישאר עו ד בשעה שבית 
ה דרש עסק בלי וד, באות הבנעה לנשיא. הפרובוקציה הזאת 
ג ליאל  רבן  את  להדיח  החליטו  החב ינ  הסאה.  את  הגדישה 
ג ליאל  רבן  עזריה.  בן  רבי אלעזר  ו ינו ב קו ו את    שרתו 
וחזר  יהושע  רבי  בפני  התנצל  בתבוסתו,  דבר  של  בסופו  הודה 
ל ע דו, אנ בי רבי אלעזר נשאר, לפחות להלבה, שותפו הזוטר 
ל שרה. ובאותו פרק ז ן קצרצר שבו שי ש רבי אלעזר בן עזריה 
נשיא, נערך הסדר בבני ברק. עתה ברור  דוע דווקא הוא ישב 
ב רבז ו דוע רבן ג ליאל נעדר. ייתבן אפילו שהסדר של רבן 
ג ליאל בבית ביתוס בלוד נערך בדיוק באותה השנה. יש בבך 
לא  האחרינ  הבבירינ  החב ינ  אחד  ן  אף  להסביר  דוע  בדי 
נבח שנ. רבן ג ליאל היה  נודה ז נית. החב ינ האחרינ הלבו 

לביתו של רבי עקיבא, גדול התנאינ של אותנ י ינ.

קשה  של  נהיג  לו שנ  עשה  ג ליאל  שרבן   ובן  אליו 
עוול.  שי תו  לו  נעשה  ב ידה  סוי ת  אבל  וס בותני  די, 

לש ור  ל דו  לא  הנ  הצבאי.  והפיקוד  השלטון  לקח  את  ל דו 
על אחדות השורות.

השני.  ג ליאל  רבן  ד ות  פתח,  הופיעה  זה  רקע  ועל 
יזנ  געינ חשאיינ ענ  זבאי  בן  יוחנן  רבן  בי  ה סורת  ספרת 
יבנה  לי  "תן  הבטחה.  וקיבל   נו  אספסיאנוס  הרו י  הגנרל 
אז  היה  ביבנה  ע"ב(.  נו  )גיטין  ל צביא  החבנ  א ר  וחב יה", 
בית  דרש חשוב. רבן יוחנן בן זבאי הפך אותו לסוג של בירה 
זקוקינ  היו  היהודינ  אבל  החרבה.  ירושלינ  ב קונ   חליפה 
לא רק ל קונ — הנ היו זקוקינ ל נהיג.  ה שעשה רבן יוחנן 
ל עשה היה חידוש תפקיד הנשיא, ה נהיג הדתי של הקהילה, 
הנשיא  יבול  הפוליטיינ  ה בנינ  התפוררות  ענ  חיזוקו.  ואפילו 
להופיע לא רק בתל יד חבנ ושופט. הוא נעשה נציגו של הענ 
ביחסיו ענ השלטונות הרו יינ. בפי שהחת"נ סופר ציין באחת 
הייתה  לא  שבה  בתקופה  ל עין  לך  הפך  הנשיא   תשובותיו, 
ליהודינ בל ס בות חילונית  וברת. רבן יוחנן לא החזיק בתואר 
סגנו  ג ליאל.  רבן  היה  ביבנה  זה  בתואר  האיש שהחזיק  נשיא. 

היה רבי יהושע.

בין השניינ. בל אחת  בתל וד  תועדות שלוש  חלוקות 
 הן הפבה לפרשה  שפטית שעוררה עניין רב. ב קרה אחד פסקו 
רחנ ששפתו  פטר  לגבי  שונה  בדרך  ג ליאל  ורבן  יהושע  רבי 
שסועה )בבורות לו ע"א(. רבן ג ליאל לא הסתפק בדחיית הפסק 
של סגנו, וציווה עליו לע וד דרך ביזיון בנובחות בל החב ינ. 
החב ינ  חו — לא נגד פסיקתו של רבן ג ליאל אלא נגד היד 

הקשה שבה אבף אותה.

את  קבע  ג ליאל  בשרבן  ביניהנ  פרצה  שנייה   חלוקת 
פקפקו  האחרינ  ראייה שהחב ינ  עדות  בסיס  על  הירח   ולד 
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עצ נ שהסבו  חב ינ  אותנ   — חב ינ  נחלקו  זו  בשאלה 
בבני ברק. בשאלת אבילת קרבן הפסח פסקו רבי אלעזר בן עזריה 
יהושע  ורבי  יש לסיי ה עד חצות. רבי עקיבא  בי  ורבי אליעזר 
ע"א(.  ט  )ברבות  השחר  עלות  עד  זאת  לעשות  ש ותר  טענו 
ב קונ אחר ) בילתא, פרשת בוא; תוספתא פסחינ י, יא( ברור 
בי  ה שנוגע לאבילה נוגע גנ לסיפור. רבי אליעזר, הטוען בי 
יש לסיינ את האבילה בחצות, טוען גנ שהדיון ביציאת  צרינ 
צריך להסתיינ בחצות. חב ינ אחרינ, הטוענינ שאפשר לאבול 
עד עלות השחר, טוענינ גנ ש ותר וצריך לספר ביציאת  צרינ 

"בל אותו הלילה".

זהו אפוא ה צב ששרר בבני ברק. החב ינ, הזקוקינ יותר 
 בול לתקופה של שלונ ואחדות, ע דו להתנגש. ארבעה  ח שת 
החב ינ שנבחו בבני ברק באותו לילה החזיקו בדעות סותרות 
בשאלה עד  תי  ותר לה שיך בדיון. רבי אלעזר בן עזריה ורבי 
יהושע  ורבי  עקיבא  רבי  בחצות.  להפסיקו  שיש  טענו  אליעזר 
עלות השחר. השאלה  עד  הלילה,  בל  בבך  לה שיך  גרסו שיש 
הייתה א ורה לצוף ולחולל  חלוקת. יתר על בן, היא הע ידה 
את הנשיא החדש נגד סגנו, רבי יהושע, ונגד  ארחו, רבי עקיבא. 
 סבסוך בזה   ש הנ קיוו להי נע, אבל לא היה סיבוי להי נע 

  נו. ואולי בן?

עי ות  רתק שהתחולל שנינ אחדות  על  התל וד  ספר 
קודנ לבן. רבן יוחנן בן זבאי, בפי שראינו, העביר את  רבז הבוח 
יבלה  באיזו  ידה  ביבנה.  לישיבה  בירושלינ  היהודי  ה קדש 
הראשונה  שנייה? השאלה עלתה בשנה  לירושלינ  להפוך  יבנה 
שאחרי חורבן בית שני, שבה חל ראש השנה בשבת. א ננ בבית 
ה קדש נהגו לתקוע בשופר בשבת, אבל לא בבל  קונ אחר. האנ 
 ותר אפוא לתקוע בשופר בשבת ביבנה? רבן יוחנן א ר שבן. בני 

ל ודת  הדתית  ההנהגה  את  לאחד  חדש  הייתה  יבנה  בנשיא 
ואין  לדור,  אחד  ] נהיג[  ר  "ַדּבָ העבר.  של  חלוקות  הטראו ות 
רין לדור" )סנהדרין ח ע"ב(. אנ היה על החב ינ להופיע  שני ַדּבָ
בבוח ה וביל ביהדות הה ו ה  ן התבוסה ו אבדן בית ה קדש, 
היה עליהנ לדבר בקול אחד. האבזריות שבה דיבא רבן ג ליאל 
בל התנגדות אינה קשורה לאופיו אלא לצורך השעה. אבל בסופו 
של דבר החליטו החב ינ בגוף קיבוצי שבך לא ייעשה. הנהגה 
ועל  ובבוד הדדי  קולגיאליינ  יחסינ  חייבת להתבסס על  רבנית 
נבונות להטות אוזן להשקפות סותרות. רבן ג ליאל נחשב בלתי־

ראוי להנהגה עד שהיה  ובן להיעתר לעקרונות אלו.

האווירה  ברק.  בבני  להתרחש  לדר ה שע דה  הרקע  זהו 
הייתה טעונה. החב ינ, השואפינ לאחדות, נאלצו פתאונ לנקוט 
בבדה  אחריות  את  נהיגנ  בהונתו.  ולסלק  תקדינ  חסר  צעד 
הוטלה עתה על רבי אלעזר בן עזריה ועל ע יתיו, להעלות ארובה 
לפצעינ ולחדש את האחדות. לרוע ה זל,   ש ברגע זה התגלעה 
 חלוקת  רבזית — והיה צפוי ב עט בוודאות שהיא תעלה על 

פני השטח בליל הסדר עצ ו.

עד  תי  ותר לספר ביציאת  צרינ? התשובה לבך תלויה 
בתשובה לשאלה אחרת. עד  תי, בי י ה קדש,  ותר לאבול את 
ֵלא ֹר:  ַההּוא  ּיֹונ  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  "ְוִהּגַ או רת:  התורה  הפסח?  קרבן 
ְצָרִינ" )ש ות יג, ח(. ה ילה "זה"  ֵצאִתי ִ ּ ִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ּבַ
 ר זת על הצבעה לביוון  שהו תוך שאנו  ספרינ את הסיפור. 
 באן הסיקו חב ינ בי אפשר לספר ביציאת  צרינ רק בל עוד 
]על  הפסח[  ונחינ  קרבן   — ה קדש  בית  ]ובי י  ו רור  " צה 
השולחן[ לפניך". שני הז נינ נקשרינ זה לזה. בשעה שה אבלינ 
אבילת  לספר.  שהסתיי ה  וצריך  השולחן,  ותר  על   ונחינ 

הקרבן, הסתיינ ז ן הסיפור.  הו ה ועד האחרון?
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הגיע ז ן קריאת ש ע של שחרית". השחר ע ד לעלות. הלילה 
חלף בלא שתעלה שאלת גבולות הז ן, ורבי עקיבא ורבי יהושע 
הצליחו לקבוע הלבה על פי תפיסתנ. ה סורת אינה  ספרת  ה 
א רו שני החב ינ האחרינ בשנובחו בי העובדה נקבעה בניגוד 
בתבוסתנ  הודו  שהנ  אני  שער  בה  חוב ת.  בצורה  לדעתנ 
בנוענ. הנ בוודאי לא נזקקו לז ן רב להיוובח לא רק ב ה שנעשה 
בניצחון  היו  עוניינינ  לא  יהושע  ורבי  עקיבא  שרבי  גנ  אלא 
הנ  הרוחנית.  ולהנהגתו  היהודי  הענ  לשל ות  דאגו  הנ  אישי. 
נוספת  לעצ נ  חלוקת  להרשות  יבולינ  איננ  ידעו שהחב ינ 
ובית ש אי,  הלל  לבית  החב ינ  את  שפילגו  ה חלוקות   סוג 
ובדורנ הביאו לסילוקו של רבן ג ליאל   שרתו. הניצחון הזה 
היה לא רק ניצחון הא ת אלא גנ ניצחון השלונ, והוא היה חיוני 

בשעתו וב קו ו.

ג ליאל,  רבן  בחן  עצ ו  חג  שבאותו  אפשר  יודע?  ו י 
להשלינ  להחלטה שעליו  והגיע  ע דתו  את  ה בודד  ע יתיו, 
ענ רבי יהושע וענ ע יתיו  שבבר.  בל  קונ, הוא עשה זאת 
והוחזר ל שרתו. הרגע הטעון חלף וקשרי  ז ן קצר לאחר  בן 
הידידות שבו ונקשרו. החב ינ נעשו  נהיגיו ה וברינ של הענ 
היהודי, תפקיד שבו ה שיבו להחזיק עוד  אות שנינ אחר בך. 
הדבר עלול היה להיות שונה. זוהי  ש עותו של ליל הסדר בבני 

ברק וזו  ש עות בוחה ה אחה של השיחה על יציאת  צרינ.

בתירה, שהיו קבוצה  סורתית יותר, השיבו בשלילה. יבנה איננה 
ירושלינ. הישיבה איננה ה קדש.  באן התפתח הדו־שיח הבא:

א ר להנ רבן יוחנן בן זבאי לבני בתירה: נתקע. א רו 
לו: נדון. א ר להנ: נתקע ואחר בך נדון. לאחר שתקעו 
א רו לו: נדון. א ר להנ: בבר נש עה קרן ביבנה ואין 

 שיבין לאחר  עשה. )ראש השנה בט ע"ב(

יצירת  זבה בוויבוח בא צעות  יוחנן  זה היה  חטף  בריק. רבן 
עובדה  וג רת. ובך בדיוק קרה גנ בבני ברק. רבי עקיבא ורבי 
יהושע ריתקו את האחרינ בשיחה ובדיון עד בדי בך שתחושת 

הז ן אבדה להנ.

שלא ברבן ג ליאל בלוד, שעסק בל הערב בדיון ב"הלבות 
פסח", זה היה הנושא היחיד ש  נו היה  נוי וג ור ע נ להי נע. 
בל דיון הלבתי היה  ביא אותנ ישירות אל שאלת  גבלת הז ן 
של הסדר, ולפיבך ל חלוקת רוויה בחו ר נפץ. הנ דיברו אפוא 
ולא ה צווה.  "יציאת  צרינ" — אגדה, לא הלבה; הסיפור  על 
 טרתנ הייתה לגרונ לרבי אלעזר בן עזריה ולרבי אליעזר לשבוח 
לקבוע  גנ  אלא  קונפליקט,  ל נוע  רק  לא  יבלו  בבך  הז ן.  את 
את ההלבה עצ ה, ש"בל ה רבה לספר ביציאת  צרינ הרי זה 
 שובח" — ללא בל  גבלת ז ן. העובדה שח שת החב ינ  ן 
השורה הראשונה של הנהגת הדור ה שיבו בדיוניהנ עד עלות 
השחר הייתה יוצרת תקדינ  חייב על פי הבלל של  עשה רב.

בה  היו  אליעזר  ורבי  אלעזר  רבי  יפה.  עלתה  ותבניתנ 
— שעת  הסיונ  הבחינו שחלף  ועד  עד שלא  בסיפור  שקועינ 
חצות. הנ עדיין דיברו בשבאו תל ידיהנ וא רו להנ: "רבותינו, 


