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“A Halakhic Inscription from the Beth-Shean Valley”
Abstract
In the spring of 1974, the remains of an ancient synagogue of the 'later' type were uncovered in the fields of
Kibbutz Ein Ha-Natziv, approximately five kilometers south of Beth-Shean (in the vicinity of Tel-Reḥov). The
most important find of this discovery was a monumental mosaic pavement inscription, unusual in its
dimensions (2.75 × 4.50 m) and contents. (A brief summary of the finds of this excavation has been
published by Miss F. Vitto, in 'Atiqot, VII (1974), pp. 100—104; English summary, ibid., pp. 17*—18*). The
inscription was found to contain some 360 words in twenty-nine extended lines and thus represents the
longest Hebrew-Aramaic inscription discovered to date. There is every indication that the Beth-Shean
discovery is also the longest mosaic pavement inscription dating from ancient times, in any language
whatsoever, to be found in the entire Palestinian region. Contrary to all previously known synagogue
inscriptions, the Beth-Shean inscription contains no dedicatory information nor any other material
directly related to the synagogue structure itself, but rather halakhic details concerning the laws of
the sabbatical year and the setting aside of tithes in the various regions of Eretz-Israel and adjacent
areas. Following the opening salutation, shalom, there is a detailed list of fruits and vegetables and
pertinent halakhic obligations stemming from the various agricultural precepts indigenous with each and
every locality. The following general formula is usually observed: 'The products (enumerated below) are
forbidden in... during the sabbatical year, and during the other six years are tithed out of uncertainty (demai)
/ out of certainty (waddai)... [a list of the various fruits and vegetables]'. In addition, there are listings of
townships (villages) where these precepts are to be observed even in the exempted areas: 'The
townships which are forbidden in the limits of... [a list of the townships]'. The inscription may be divided
into eight paragraphs: three of these contain lists of fruits and vegetables forbidden within the limits
of Beth-Shean (ll. 1—9); Caesarea Phillipi (ll. 18— 22), and Caesarea Maritima (ll. 22—26); three lists of
townships within the limits of Susita (Hippos), Naveh and Tyre; a list of the permitted townships in Sebaste
(ll. 26—29), and the text of the well-known barayta dealing with the boundaries of Eretz-Israel (cf. S. Klein,
'Das tannaitische Grenzenverzeichniss Palästinas', HUCA, V, 1928, pp. 197—259). From a statistical
viewpoint, the inscription was found to contain the names of approximately ninety geographic locations and
some thirty fruits and vegetables. Almost all of the paragraphs of the mosaic pavement text are extant
in talmudic literature, especially in the Yerushalmi (TP Demai, II, 22c—d; Shevi'it, VII, 36c) and in tannaitic
sources. The novel sections are: (a) the latter half of paragraph I (ll. 6—9); (b) the closing paragraph (ll.
26—29). The latter half of paragraph I provides a detailed listing of the location, names and outlying
vicinities of the city-gates of Beth-Shean. This is the first time that such information concerning the
important Byzantine city Beth-Shean (Scythopolis), capital of Palestina Secunda, appears in ancient
sources. The closing paragraph of the inscription lists the names of eighteen townships within the limits of
Sebaste. There is a dearth of knowledge concerning this area during the Byzantine Period. Even though the
other sections of the inscription are all found in talmudic sources, it is important to note that the text
preserved in the mosaic pavement contains a number of important variants and adaptations of these
sources. From a literary-historical standpoint, it is important to stress that the Beth-Shean
inscription has preserved the most ancient copy of any source whatsoever from extant talmudic
literature. In spite of the deviations from the text of the Yerushalmi, it is apparent that the
Yerushalmi text served as the prototype for the inscription. On the other hand, there is also some
possibility that the author of the inscription utilized a textual tradition somewhat different from the
extant talmudic text. Considerations based on archaeological evidence (the structure of the synagogue
and other scant finds) and the text of the inscription, enable one to offer the supposition that the inscription
is apparently of late vintage. As a possible date, it is suggested that the inscription may have been
written in the seventh century, somewhat before or after the Arab conquest of Palestine. In any event, it
is certain that the Beth-Shean inscription dates from the post-talmudic period, and thus represents an
additional link, of major import, to the history of the Jewish settlement in Palestine during the Byzantine era.
It is interesting to note that during the past few years, it has become apparent that the Byzantine Period
witnessed the flowering and development of fertile Jewish literary endeavours to a far greater degree than
had been previously ascertained.
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תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת דמאי פרק ב דף כב טור ג-טור ד /ה"א
המינין האסורין בבית שאן הקצח והשומשום והחרדל והשום והבולכסין האפונין השחורי' ובצלי' הנמכרי' ובני המדינה
הנמכרי' במידה ופול המצרי הנאגד בשיפה ומינתה הנאגד בפני עצמ' והאסטפניני לעולם וקפלוטות מן העצרת ועד חנוכה
אמר רבי זעירא מן העצרת ועד חנוכה איסור רבה על ההיתר מן החנוכה ועד העצרת התר רבה על האיסור ולעניין ספחים
מראש השנה ועד חנוכה אסור ספחין מן החנוכה ועד העצרת התר ספחין מן העצרת ועד ראש השנה צריכ' הקישואין
והדילועין והאבטיחין והמלפפונות והיין והשמן ותמרין אפסיות ויש אומר אף התורמוסין ופת חלה לעולם הרי אילו בשביעית
שביעית בשאר שני שבוע מה רבי יונה אמר דמאי רבי יוסי אומר ודאי ולא פליגין מה דרבי יונה אמר דמאי בלוקח מן
הבלונקי ומה דרבי יוסי אומר ודאי בלוקח מן הגינה עד היכן פרשתא ורציפתא ונפשא דפנוטיה עד כפר קרנים וכפר קרנים
כבית שאן רבי יונה בשם רבי שמעון בן זכריה המינין האסורין בפניים והאגוזין והאורז והשומשמין ופול המצרי גמלייל זוגה
אמר אחיניות הבכורות אמר רבי יונה הדא דתימר מתרנגול קיסריון ולמעלן אבל מתרנגול קיסריון ולמטן כארץ ישראל היא
רבי יונה בעי היתה שדהו זרועה ירק ובא ומצאה אורז ירק מות' והאורז אסור אגוז מלמעלן וירק מלמטן ירק מותר והאורז
אסור אבל רוב השדות הללו עושות המינין הללו ואפי' תימר רוב השדות הללו עושות רוב המינין הללו רוב המינין הללו אינן
באין אלא מן האיסור תני האורז שבחולת אנטוכיא מותר במקומו רבי לעזר בי ר' יוסי התיר עד כדון ר' יונה בעי וכמידתה
לכל רוח אילו עיירות אסורו' בתחום צור שצת ובצת ופי מצובה וחנותה עלייתה וחנותה תחתיה ובית בדיא וראש מיא ואמון
ומזי אמר רבי מנא הדא דאת אמר בראשונה אבל עכשיו יש סוסיתה עיינוש ועין תרע ורם ברין ועיון ויעדוט וכפר וחרוב ונוב
וחספיה וכפר צמח רבי התיר כפר צמח רבי אימי בעי ולא ממעלי מסין הן סבר רבי אימי מעלי מסין כמי שנתכבשו אילו
עיירות שהן מותרות בתחום נכי צור וצייר וגשמיי וזיויין ויגדי חטס ודבב חרבתיה וכרכה דבר הזרג חד טעין דצימוקין עאל
לטיבריא
ספרי דברים פרשת עקב פיסקא נא
תחומי ארץ ישראל עד מקום שהחזיקו עולי בבל ,פרשת אשקלון חומות מגדל שרשן דור וחומות עכו וראש מגיאתו וגיאתו
עצמו כברתא ובית זניתא קצרא דגלילא קבייא דעייתא מצייא דעבתא כמותא דביריין פחורתא דיתר נחלה דאבצל בית ער
מרעשתא לולא רבתא כרכא דבר סנגרא מיסף ספנתא נקיבתא דעיון תרנגלא עילאה דקיסרי בית סוכות וינקת ורקם דחגרא
וטרכונא דזימרא דביתחום ביצרא סקא וחשבון ונחלא דורד סכותא נימרין מליה זירזא ורקם גיאה וגינייא דאשקלון ודרך
גדולה ההולכת במדבר סליק פיסקא
תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת שביעית פרק ו דף לו טור ג /ה"א
תחומי ארץ ישראל כל שהחזיקו עולי בבל פרשת חומת מגדל שיד ושינ' דרור ושורא דעכו וקציריא דגלילא וכברתה ובית
זניתה וקובעיא ומילתה דכיר ובוריי רבתא תפניס וסנפתה ומחרתא דייתיר וממציא דאבהתא וראש מי געתון וגעתון עצמה
מי ספר ומרחשת ומגדל חרוב ואולם רבתא ונוקבתא דעיון ותוקרת ברכה רבא ובר סנגדא ותרנגולא עילאה דלמעלה מן
קיסרין וטרכונא דמתחם לבוצרה ומלח דזרכאיי ונמרין ובית סכל וקנת ורפיח דחגרא ודרך הגדולה ההולכת למדבר חשבון
ויבקא ונחלא דזרך ויגר שהדותא ורקם דגועה וגניא דאשקלון אשקלון עצמה
תוספתא מסכת שביעית )ליברמן( פרק ד
הלכה ו
ואי זו היא ארץ ישראל מנהר דרומה של כזיב והלך סמוך לעמון ומואב ארץ מצרים שתי ארצות הן או נאכל ונעבד או לא
נאכל ולא נעבד
הלכה ז
עיירות ארץ ישראל הסמוכות לספר מושיבין עליהן שומר כדי שלא יפוצו גויים ויבוזו פירות שביעית
הלכה ח
עיירות המותרות בתחום ניוי ונאסרו כגון ציר וצייר וגשמי וזיזיון ויגרי טב ודנב חורבתא וכרכא דבית חרב
הלכה ט
עיירות האסורות בתחום ציר אשנץ ובצת ופומא ציבא וחניתא עיליתא וחניתא ארעיתא ריש מיא ובית בדיא ועומק ומזון
הלכה י
עיירות שחייבות במעשרות בתחום סוסיתא ועינישת ועין תרעא ורומברך עין יעריט וכפר יערים רגב צפיא וכפר צמח ר'
התיר כפר צמח
הלכה יא
תחום ארץ ישראל פרשת אשקלון וחומת מגדל שר ושינה ודור ושורה דקיסרה שורה דעכו וריש מייא דגעתין וגעתין גרמא
וכברתא וכזניתא וקצטריא דגלילא וקובעיא דראתון ומילתא דכור וכוריי רבתא ותפניא וסנפתא וסחרתא דיתר וממציא דגתא
ומספד ומחרשת וגחלא דיפצאל ועולשתא ואולם רבתא ומגדל חרוב ונקבתא דעיון וכזישא ותיקרת וכרכא דבר סינגורא
ותרנגלא עילייא דקיסרין וקנת ורקם דדוגרא וטרכונא דמתחם לבצרה ויגר שהדותא ונמרין ומלח דזרואי ויבקא וחשבון
ונחלא דזרד ורפיח וחוגרה ועמון ומואב ורקם גיאה וגינייה דאשקלון ודרך הגדולה ההולכת למדבר
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