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 ר גבריאל חזות"ד

 'הצע כותרת לכל קטעוחלק את הסיפור לקטעים '
 ל"הטכניקות הבסיסיות לחקר אגדות חז: תוךמ

 
  מבוא.א

, לפסק, קיים צורך בסיסי, אשר אין צורך בתרגום כ,בלתי ע רוך טקסט אשון של ניתוח כלרשלב הב

מו רינו , ברם. ' וכולחלק לקטעים ולפסקאות, הוסיף מילות הבהרה ל,הדגיש ל,)לפעמים (לנקד

סיפור לקטעים ולהציע כותרת לכל ה/ השיר/ אתנו בעיקר לחלק את הפרקמס העממי ביקשו "בבי

ולו רק ב גלל העובדה שלא ניתן היה להגיע  ' המעצבנות'וראות הההוראה טכנית זו הייתה מן . קטע

.  כניקת חקר זואוהב ט ו,מבין, עתה בפרספקטיבה של זמן אני מצדיק.  מוסכם' בית ספר'לפתרון 

ה להוכיח כי דווקא הטכניקות הפשוטות הללו יכולות לחשוף את "זה אני מתכון אי אמרמב

ועל  , יש לה משמעות פרשנית(...)!! שלש נקודות  של תוספת אפילו אנחנו נראה כי. צפונות הסיפור

 1.טעקת הסיפור לקטעים ומתן כותרת לכל קחלו אחת כמה וכמה

 

 'מה שמועה שמע ובא'.ב
 :אנו מוצאים את הסיפור הבא)  במוד עט כף ד,ידושין קסכת מ,בלי בתלמוד (מסכת קידו שיןב
 י הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב כ

 שדריה אבוה לקמיה דאביי 
 כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה 

 תוב את דאיזיל אנא , אנא עדיפא מינך: ל"א
 שמע אביי דקא הוה אתי 

 ביממא הוו מיתזקי ' דכי הוו עיילי בתרין אפי, י רבנן דאבייהוה ההוא מזיק ב
 לא ליתיב ליה אינש אושפיזא : אמר להו

 אפשר דמתרחיש ניסא 
 בת בההוא בי רבנן , על

 אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה 
 כל כריעה דכרע נתר חד רישיה 

 .סכינתין, אי לא איתרחיש ניסא: אמר להו למחר

 
 :)ו"תשס, אתר דעת( שמואל שטח וכך מתרגם  אותו   
 מו שרב יעקב בנו של רב אחא בר יעקב כ

                                                           
את הקורא למטרה ' ובילי'לחלקיו באופן ש אמרמאני בונה את סדור ה, אמרמכדי להבליט את הנושא הנדון ב, וב  ש1

 .'ל קטעחלוקת הסיפור לקטעים ומתן כותרת לכ'הדגשת החשיבות של ; ולגית המבוקשת על ידיודהמת
ברור  . כופה עלי צורת כתיבה מתודולגיתההמטרה : מילים אחרותב. אמריםמורת כתיבה זו תחזור על עצמה בכל הצ

 .צורת הכתיבה ובעיקר הסדר היו שונים, מאליו כי אם היתה כוונה רק להציע פרשנות חלופית לפרשנויות אחרות
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 . שלחו אביו לפני אביי
 . כאשר בא ראהו שלא היו מחודדות שמועותיו

 שב אתה שאלך אני , אני עדיף ממך: ל"א
 בא ] רב אחא[שמע אביי שהוא 

 . לו ביום היו ניזוקיןשכאשר היו נכנסים אליו בזוגות אפי, היה מזיק אחד בבית החכמים של אביי
 אמר להם שלא ייתן לו אדם אכסניה 

 אפשר שיתרחש נס 
 , לן באותו בית מדרש של החכמים, נכנס

 . נדמה לו כתנין של שבעה ראשים
 .  נפל ראש אחד-כל כריעה שכרע 

 .הייתם מסכנים אותי, אם לא היה מתרחש נס: למחר] רב אחא[אמר להם 

 
 :ת פרשנותו לסיפור חכמים זהאשטח  מואלראות כיצד מתחיל שלניין  מע

מדוע ? מהו מסמל? מהו אותו מזיק: כגון, קריאת המדרש מעוררת מיד מספר שאלות"

מה ? ה המשמעות הכריעות שכרע מ?אביי אמר שלא יתן אדם אכסניא לרב אחא בר יעקב

 ? "ם לא היה מתרחש נס הייתם מסכנים אותי א:כוונת דברי רב אחא באומרו
כך הוא   ו,ציע הפרשן את הנוסחה לפיצוח האגדה מ,בסמיכותו, מיד. ידרת שאלות מכובדתכן ס   א

 ".תנין: משמעותו של המזיקבנסה להתמקד תחילה  נ2על מנת לפענח את המדרש: "כותב

 
,  אכן 3.אגדההשל ' ריאלי'מתקשה הפרשן בחלק הלא ,  ואף מבלי לכתוב זאת ,אינטואיטיבית

דן בהחלטת האב ללמוד  , הריאלי, החלק הראשון.  לשני חלקיםהסיפור מחולק באופן סכמטי

 נטסט י  פיפור סואה, סיפור הוף סעדו" ייב אמעש "מילים במתחיל ששני החלק ה.במקום בנו

,  מפורש בחא אב רל שמו שוזכר מא לפילו אשני החלקב. ניסיםו" אשים רבעה שם עניןת "כוללה

 בחינתמ. חא ארב למעשה  הל  כת איחסיםי מנו אסיפור הלקי חני של שס מיכות הקב ערקו
4

                                                           
 :משהו מעין, על ידי הקורא כדרך אפולוגטיתעלולה להיתפס ' התנין'הכרח לנסות להתמודד עם שאלת  ה2
כל אפולוגטיקה : "של פרנקל' שורצו מפ'כך היינו עוברים על  ב".אין ברירה אנו חייבים להסביר דברים תמוהים אלו"

מסביר פרנקל כי ההכרח לקבל , )187' עמ,שם(במקום אחר ). 127' עמ, מדרש ואגדה(, "אינה דרך של הבנה אמיתית

הוליד את הצורך לפירוש , מול אי היכולת שלנו לקבל את התוכן הפשוט שלו, מצד אחד) ראיהמק (את הטקסט

נדמה כי הפרשנים הקלאסיים של האגדות הציעו משמעויות . 2חלון בם "ד ראה בעניין זה את דברי הרמבוע. אלגורי

אלא ,  זו אינה אפולוגטיקה,בעיני. רבות לשבעת הראשים של התנין יותר מן החוקרים המעטים שהתייחסו לסיפור זה

ובכך ', גאוה'ל' תנינות'הציעו את רעיון ההקבלה בין , שמואל שטח ואחרים. אדרבא כבוד גדול מאוד ליוצר ולטקסט

אלא חשיפה של משמעות ביקורתית כלפי רב  , גם זו בודאי אינה אפולוגטיקה. הם יצרו תפנית חדה בהבנה של הסיפור

 .  של התניןבהתבסס על האליגורסיטיקה, אחא
 ".אידמי לי כתנינא"' המזיק'אלא ש' תנין'המספר אינו טוען שרב אחא ראה , יושם לב. מטעה' ריאלי'מושג  ה3
. ולדמיון כידוע אין גבולות, של רב אחא' דמיון'שהרי הוא התרחש ב' ריאלי'י אינו שנבחינה זו אין לומר כי הסיפור המ

שהתרחשה ' מזיק'היא פרשנות אלגורית של רב אחא ל' התנין' ממשי ו'מזיק'על פי הטקסט רוצה המספר לומר כי ה

מבלי לדעת איזה סיפור השפיע על מי אנו מוצאים כי אפילו השטן  .משימהוא ' המזיק'הניצחון על , ברם. 'דמיונו'ב

, של השטןחד מלנעוץ את לולבו בשעת הנענועים בעינו פוואין רב אחא , )א"ז ע"ט, ב"ב(היה מנשק את רגלי רב אחא 

 .בכבודו בעצמו' השטן'ואפילו עם ' המזיקין'רב אחא נתפס אם כן כבעל יכולות להתמודד עם ). א"ע, ח"ל, סוכה(
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 סיפור ליניהם בחוברות מלילות עתי שו איפורים סני שפנינו ל4',לילהע 'וא' יפורס 'ל שהגדרהה

רב [מע אביי שהוא  ש:ינו הקישור המשפטו, ביי אוא הסיפורים הני שיןב' קישור הולייתח'. חדא

 ב רל שואו בדבר בביי אשמע ששמועה הל שולדה תוא השני הסיפור הלכ, כך מיוצא ה5."בא] אחא

 א  חלק במצאת נתשובהה? בא שחא אב רותו אסיפור הפי ליהומ! סיפור הם תא לכך בולםא. חאא

 .ו אצל אבייבנמקום בלמוד לשביקש  זהו אותו רב אחא !סיפור הלש

 
 מע ש "מקוםב. כרחית השלמה הם עצמו עפני בעומד הסיפורכ, סיפור  הל ב שלק חתאיתן לקרוא נ

 גזרים  ניוה' חדשה 'סיפור הל שהפשר ומשמעות ה.'אב  חא ארבש ב יי אמעש; '"א ב הוא ש בייא

 י נו אהז, רםב. חא  אב רלל ע"ז חספרות מוספים אנו הייאותו שמ ידע הן מעיקר    בה זמקרהב

 בחלק  שחא אבר ל עהתבסס בסיפור הל ששני החלק הת אשפוט לאת נו מ בקש ממספרה! מצבה

 מונחים ב. נו במקום בביי אישיבת בלמוד לחלטתו הקע רלע, דויק מרותי. סיפור הל  שראשוןה

 אל, ה זיפור סהבנת בבעיה הורש שהו זולםא. ' בלק חל שאקספוזיציה הואה'  אלקח – פרותייםס

 !?לקי הסיפור חני שיןב, כלל בם אקשר הה מרורב
 . ו ההסבר המתודולגי לנוסחה שהציע שמואל שטח לפיצוח האגדה זה

 
חלק ב , ולםא, והלכתית אנו מבינים את חלק א בסיפור כמעט בקריאה ראשונה, רעיונית ,ילוליתמ

א הוא שיוצר לדעתי את  בינו לבין חלק ווקא הק שרד. נראה כסיפור הלקוח מן המתולוגיה היוונית

מן  ' צטטמ'; וכדרכו, בדונו בנושא ,לדוגמה ף"הרי. ממד היופי וההבנה של סיפור חכמים זה

חלקו השני אינו מעלה  ': כאילו היה אומר, בפארפרזה.   חלקו הראשון של הסיפורהתלמוד רק את

 6: 'ואינו מוריד מן ההיבט ההלכתי

 

 
  א מוד עב יף דידושין קסכ תף מ"י     ר

 ריז זנו ביה הםא: ומר אהודהי' ר. בנו לודם קוא הלמוד לבנו ולמוד לואה: בנן רנות

 רב דריה בעקב ירבד, עקב ידרבכ. ודמו קנו בידו בתקיים מתלמודו ותלמודו בממולאו

.  מעתתיה שיחדדן מוה הלא דז ייה חתא איכ. אביי דקמיה לבוה אדריה שעקב יר בחאא

 .נא אאי זיל ות איבת, ינך מדיפנא ענאא: יה למרא
                                                                                                                                                                      

 .האגדהרי בהגדרות הסיפור והעלילה של כל חוק תוהמחוברות בסיפורנו עומד' עלילות'תי ה ש4
 .יא כמובן שליההמרובעות  תוספת בסוגריים ה5
 . שמהם עולה יחסם השלילי, ל"ועים לנו כמה כללים מדברי הגאונים בעניין דברי אגדה בחזאן המקום לומר כי יד כ6
ראה בעניין זה את יעקב ".ומדנה נינהוא, ומקרי מדרש אגדה, הני מילי דנפקי מפסוקי ":ב שרירא לדוגמה כותבר

יפור זה שמובא כסיוע הלכתי  ס.29ובעיקר הערה , 30-28' עמ, ירושלים, מוסד ביאליק', הבין דברי חכמיםל', אלבוים

, שהרי רב אחא נהג על פי רב יהודה, ף רק בחלקו הראשון"הלכתית לפי הרי אסמכתאכמשמש , "תנו רבנן"לברייתא 

הניתוח של שמואל שטח ושל אחרים מראה כי רב אחא לא , ברם). על הצד ההלכתי בגוף המאמר ראה המשך הדיון(

בית בו האב ילך ללמוד ויזניח את  ":שטח כותב. ריך להתעלם מן החלק השניף לפי זה לא היה צ"והרי, נהג כהלכה

טח שפשר כי א". דע כיצד לעשות זאת, גם כשעליך לפעול כמו ההלכה. משקף מצב לא פשוט, פ שזו ההלכה"אפע, בנו

ל כהלכה בפרשנותי אני טוען כי רב אחא לא פע! לא במובן ההלכתי', הלכה'מתפלמס עם השאלה האם נהג רב אחא כ

 .שהרי רב אחא נענש בשל אי קיום ההלכה כפשוטה', מעשה לסתור'לנו אינו שהסיפור  אני סבור כי  וזמבחינה  .משמ
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מד  ענגלה כי דווקא חלקו השני של הסיפור, צא למסע מרתק בעקבות פרשני הסיפור נאשר  כ

 .ויותבמרכזן של כל הפרשנ

 

 ?רב אחא גאוותן או עניו: בסיפור זה. ג
  :   במוד עט כף ד,ידושין קסכת מ,גדות אידושיח, א"הרשמ

 שמא  דספק הל עכנה סמקום לותו אביי אחה דהיאךד, ק"ק. 'ו כיסא נאתרחש דפשרא

 ודאי ד: ל"וי? עלמא בדאמר כ,זכיותיו מו לנכין מהיו ייסא נתרחש ים אגם ו,יסא נתרחשי

  קר י  מה זאין ו.מזיק  הת  איהרוג ויזוק נהיה יא  לפלתו תשמתוך ו,סידותו  חל עביי אמךס

 ין אה זפק סמשום ו,זכיותיו מו לינכו ו,יסא נתרחש יפלה תוד ם קשמא דאמר שלא א,סנ

 היהש', ו כיסא ניתרחש אא לי א:מחרל ל"א דתיישב ילזה ו.ותו איהרוג שודאי המנועל

 מנכין שו זידה מידי  לותי אהבאתם ו,ניסא בלא אתפלתו בדבר הלה תלא שליהם עתרעםמ

 :ק"דו וזכיותי מיל

 
(= א "מציק למהרששה מ. א אינו מתייחס כלל לחלקו הראשון של הסיפור"המהרש, מור לעילכא

וגם  ? נה על הספק דשמא יתרחש ניסאסכדהיאך דחה אביי אותו למקום ", )בלשונו' קצת קשה'

והי השאלה החוזרת על עצמה אצל  ז7?"דאמר בעלמאיו כיתאם יתרחש ניסא יהיו מנכין לו מזכו

 .כל פרשני הסיפור דידן
אביי סמך על חסידותו של רב אחא וידע שאין צורך בנס  אלא תפילתו  : א"תשובה של המהרשה

שאינה נס  (מה קודם לתפילה ש, הספק היה רק בסדר הארועים. תועיל לו להרוג את המזיק

, משום ספק זה אין ל מנוע את הוד אי שיהרוג או תו! זכ יותיוינכו לו מ ר ק יתרחש הנס ואז) כאמור

 .זו' מציאות מסוכנת'ולכן לא חשש אביי להכניסו ל

 
את ביקורו של רב אחא  כד י ' ניצל'אין מנוס מלקבוע כי אביי  , על בסיס התשובה המפולפלת הזו

אם יותר ! ?תורהכל זה קשור לסוגיית  הקדימות של האב על הבן בלימוד ך אי. להיפטר מן המזיק

ת דמו תו של רב אחא אעצים מחלקו הראשון של הסיפור :  ן לומר כךיתנ, א"לי לפרש את המהרש

רב אחא , א"לפי המהרש, יושם לב. בבית מדרשו של אביי, בשל החלטתו ללמוד תורה במקום בנו

   עו ת ריכה 'רשנות הנלמדת מןפ, תורתו  לא בשלופילתו תהיה צריך לגבור על התנין המזיק בשל 
 8.של רב אחא

                                                                                                                                                                      
                                                 

 ל ראה את מאמרו של אביהו איתן חדד באינטרנט"בתורת הרמח' זכויות' מיעוט'ו, נס, על היחס בין סכנה  7
) IEC.CO.IL @AVIOH- EITAN.( 
בתי הכנסת שלהם  , כ"כ, סימן לז האומר כי אין רשות למזיקין להיות בבית הכנסת, 'וסף אומץי'ת "אה שו ר8

כאשר אין נמצאים בבית הכנסת לפחות שני בני אדם השכינה . היו בשדות ומחוץ לעיר) בתקופת האמוראים(

בעניין ההבחנה ". ה אינה זזה השכינה משם ומזיקים בדלים הימנהבבתי הכנסת שיש שם היכל וספר תור. "מסתלקת

שהיו  , )ב"ע, ברכות יג(ורבנו הקדוש ) א"ע, יא, שבת(י "ראה דברי התלמוד על רשב' תפילה'ל' לימוד תורה'שבין 

, ותברכ(בעוד שחסידים ראשונים היו שוהין תשע שעות ביום בתפילה , עוסקים בתורה ולא היו מפסיקים כלל לתפילה

 ).א"כא ע, ברכות(, "ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו"עוד ראה דברי רבי יוחנן שאמר ). ב"ע, לב
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, 1805-1730, ץהלוי הורווי ר צבי הירש"רבי פנחס ב: ('המקנה 'פירוש , קיף יותרמפנינו פירוש  ל

 ).וליןפ

 
  ב מוד עט כףד, ידושיןק',  מקנהה     '
     מתרחש דפש ר אקאמר דלשון השה קכאורהל. 'כו ויסא נמתרחש  שאפשרו' מג      
 ל  "א ז"מהרש בעייןו, כנה  סספק בותו אכניס ההאיך וסתפקמ' הי ששמ ע מיסא     נ
   ברכות בדאמרינן כיזוק נהא ילא שורתו תזכות בטוחב' היל ש"יו. ז ה בנדחק     ש
  עוסק הלכ] 'כו וימנו הדילין  בזיקין מטתו מל עמע שריאת קקורא הלא כ" ה עףד     [
  ו לש יאחד הצלה החינות בני שיש דלאא. מנו מדיליןב) זיקיןנ] (ס וריןי [תורהב     
   ו לאוהב לאויב המתהפך שמנו מדול גוא ההשני ולהרגו וונאו של עהגביר לחכ     
 ל    " י ז"פירש וו ליצר ויירא וכתיב דעקב יבי גמצינו שמו כלל כו בתגר ה מאינו     ו
   בייא' היו. קמן ליבואר שמו כאוהב לו להפךכ נ"אח וחרים את אהרוג  יאמש     
   אמרו שענין כלל כליו אראה ילא וו לאוהב ליהפך שך כל ככותו זגדל ים א קס תפ     מ
   ודאי באז וליו איתראה שאפשר דאמר שלאא, ראה נינו אשלשה לברכותל ב"ז     ח
  נוותנתו עחמת מותו אראה שחר אעקבי'  ראמר דהיינוו (ותו איהרוג  שטוחב' י     ה

  רוך בקדוש הו לאמר שברהם אבי גצינו מכןו. סוכןמ' י היסא נא תרחש דאו ליא     
  ו ליכו  נמא שתייראמ' היל ש"י ז"שר' פי וך לגן מנכ י אברם אי רא תל אואה     
 ל  "ז חאמרו שכמוו, ס נדרךב' הי שבורס' הי שהיינו דירא תל אאמר  וזכויותיומ     
  ו לאמרו, זכויותיו מו לנכין מס נו לעשה נאםו' כו וכנה סמקום בדם  אעמוד יל     א

  ו לאמר שזהוו. זכותו בו זעשה נממילא שפני מיכוי נזה באין שוא הרוך בקדושה     
 .זה בהארכנו שורה תחידושי בעייןו) ך לגן מ נכיא     

 
 . ביטוי לאי הסכמה, בעניין הנס' נדחק'א "המהרש, דברי רבי פנחסל. א
צל מן ינ ברכות ניתן להעל פי מסכת. שלא יהא ניזוק ורתותביי היה בטוח בזכות א.  ב

בזכות לימוד  ל האם רב אחא ניצ. המזיקין בלימוד תורה או בקריאת שמע על מיטתו/היסורין

או בשל קריאת שמע על ) ?מה שמעצים את דמותו בשל החלטתו ללמוד במקום בנו(התורה 

ה החלטתו ללמוד תור, על פי האפשרות השניה! בלית  ברירה' בי  רבנן'שהרי הוא לן ב, המיטה

 !!וא ניצח בזכות תפילתו ולא בזכות תורתוהשהרי , ולחכמים, לאביי, במקום בנו לא הועילה לו
. הדרגה הגב והה ביותר הינה שהמזיק לא יראה לו כל ל. ון את גדול תו של רב אח אבחביי רצה ל א. ג

 .דרגה פחותה מכך הנה שהמזיק יופיע אולם רב אחא ודאי יגבר עליו
? מסוכן ההניסוי איך מסכם אביי את תוצאות. ורב אחא גבר עליו, חאמזיק  נראה לרב אה, בכןו

שמעות להבנת הניסיון   מגם המספר וגם הפרשן אינם ממשיכים קו פרשני זה שיש לו

! 'לא ה ייתי יוצא מהסיפור הזה חי, אילולא התרחש לי נס' : במקומם מדבר רב   אחא עצמו.ומטרתו

 . התרעמו תכגם  ו ענווה  ית ירהכמשפט שיכול להתפרש גם 
מדבריו הסתומים  , ברם. גם פרשן זה אינו מתבטא באופן מפורש על חלקו הראשון של הסיפור. ד

על חלקו הראשון  , השלמתי בסוגריים את ההשלכה על שתי האופציות שאותן בחן אביי, בחלקם

גם פרשן זה אינו משיב על  ; השלמה זו נעשית בלית ברירה בשל העובדה הפשוטה. של הסיפור
9
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ספק זה  9?"היה אביי מסתפק אם יג דל זכותו כל כך"מדוע : ה החשובה להבנת הסיפורהשאל

 .וא להערכתי אחד מן המפתחות להבנת הסיפורהשנוצר בלבו של אביי 

 
 ).פולין, 1574-1510, רבי שלמה בן יחיאל לוריא(', חכמת שלמה'א הפירוש "דם למהרשק

 
  ב מוד עט כףד, ידו שין קסכתמ', למה שכמתח'

 וצה ריהכ ה"א דסופק מביי אהיה שאן כענין היןב א"נ', יסא נמתרחש דפשרא, 'םש

 ו לארע ילא שביי אודע ייה הודאיב: ירושו פכי הלאא. בירו חנפש בספק הל עצמו עהצילל

 עלו. ו בפגע ילא שג ון כסתר ננס בנצל ימא שסופק מהיה שק ריה המור גדיק צי כאומהמ

. יה הכןו, קדמונים הצדיקים הכל  לירע אאשר כנגלהב ס ניה למתרחש דפ שרא: מר אהז

סתר ל א היה  ננס לףא : לומרכ', ו כיסא ני לאית רחש דאו ליא:  מר אנותנותו עחמת מהואו

 :ק"ודו, לכם לסמוך עלי

 
ומה בכל זאת )! 'דין רודף'(=ס ושלום מלייחס לאביי את המחשבה להינצל מן המזיק בנפש חברו ח

 ?  אחא ינצל בנס גלוי או נס נסתרהאם רב? ביקש אביי לבדוק
 ?למה ביקש אביי לבחון עניין זה שבניסים? מה ל:ולם אני שואלא

 
קובע בפשטות שאביי ניצל את  ,)א"תשס,  פרשת במדבר, 129', קול צופיך'(רב מרדכי  אליהו ה   

  .א כדי לסלק את המזיקים מבית מדרשואחצדיקותו של רב 

       
 תורה בדול גוא הם אפילו אורה תימוד ליובח

כי הא דרב   . "מביאה מעשה מעניין עם רב יעקב בריה דרב אחא) שם בהמשך(גמרא ה

כלומר ששלח רב אחא את , "יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי

כ  "יעקב בחן אותו אביו וראה שלא כ' כשחזר הבן ר. יעקב ללמוד תורה אצל אביי' בנו ר

ל "א, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה). "הוא לא קולט טובכי בטבעו (למד טוב 

שראה אביו שהוא לא כל כך חריף ולא , כלומר, "תוב את דאיזיל אנא, אנא עדיפא מינך

כי לא  היתה  , אמר לו שב   אתה פה ואני  אלך ללמוד במקומך, מחודד בלימוד שלו כל צרכו

, והוא היה רב גדול מאוד. לימוד תורהלו אפשרות כספית להחזיק את בנו וגם את עצמו ב

 .אלא שמתוך ענוותנותו חשב שהוא עדיין צריך עוד ללמוד תורה
' דכי הוו עיילי בתרין אפי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, שמע אביי דקא הוה אתי "

כלומר שהיה במקומו של אביי סכנה גדולה של מזיקים שאפילו , "ביממא הוו מ יתזקי

אף  , ובדרך כלל באופן זה אינם ניזוקים, חד ללמוד תורה בבית המדרשכשהלכו שניים י

וכששמע אביי שהגיע רב אחא בר  יעק ב  . על פי כן היו ניזוקים כי היה המזיק חזק ביותר

שאמר  , כלומר". אפשר דמתרחיש ניסא, אמר להו לא ליתיב ליה אינש אושפיזא"

                                                           
יש , בלי שום קשר לפרשנות ולמקור עליה היא נסמכת. לה זו נוגעת לכל הפרשנים שמסבירים במה אביי התלבטאש 9

ה אביי להעמיד את רב אחא  מדוע רצ: לשאול את השאלה שאף אחד מן הפרשנים הקלאסיים לא שאל במפורש

איך כל זה קשור לסיפור , ובעיקר'? אפשר דמתרחיש ניסא'או לחילופין מה פשר ההתלבטות של אביי ? בניסיון

 ?הראשון
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ותו לישון בבית המדרש ואולי לתלמידיו שלא לארח בשום מקום את רב אחא כדי לאלץ א

, בת בההוא בי רבנן, על"ובאמת כך היה  .בזכותו יהיה להם נס ויסלק את אותם המ זיקים

א י  , אמר להו למחר. כל כריעה דכרע נתר חד רישיה, אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה

,  ה יעשה נס לרב אחא בר יעקב"אביי היה בטוח שהקב". סכינתין, לא איתרחיש ניסא

אחא לבד  בלילה בבית המדרש ראה את המזיק ש נראה כמו נחש עם ' ואכן כשנשאר ר

וכל פעם , והיה משתחווה וכורע, ה"י להתפלל ולהודות לקב"והתחיל ראב, שבעה ראשים

אבל הוא , ולמחר בבוקר הציבור ראו את הנס הגדול ובירכו אותו, שכרע נפל ראש אחד

:  אמרו לו .  לי נס הייתי בסכנה גדולהואמר להם אם לא היה נעשה, הקפיד עליהם

כי היו , בטוחים היינו שהשם יעשה לך ניסים ונפלאות וזה היה לטובת לימוד תורה

 ).עיין בבן יהוידע על קידושין שם(נמנעים לבא ללמוד שם תורה 
, שאם לא היה ג דול בתורה לא היו עושים לו ניסים, כאן רואים  שהיה גדול מאוד בתורהמ

ועיין שם ( רצה ללכת ללמוד תורה בעצמו במקום שאין תועלת גדולה לבנו ואף על פי כן

 ).בבן יהוידע על דרגת הלימוד שלו ושל בנו

      
,  הוא היה רב גדול מאוד : "הרב מרדכי משיב   בעקיפין על כך? יך כל זה קש ור לחלק א של הסיפורא

 ".אלא שמתוך ענוותנותו חשב שהוא עדיין צריך עוד ללמוד תורה

 
 :מתוך פרשנותו' מפתח'הלן משפטי ל. ישה שונה לחלוטין מציג שמואל שטחג
ב  ש,אני עדיף ממך': הוא אומר "–גאוותו של רב אחא יא הבעיה המרכזית בסיפור זה ה. א

מדגישה א ת   ומשפט זה לא נכתב בצורה פשוטה אלא בצורה המבליטה . 'אתה שאלך אני

 ".גאוותו ש ל רב אחא: הבעיה המרכזית
האב לא בחן , שבנו לא למד היטב' ראה'האב . "חינה שעשה האב לבנו לא היתה טובה דייההב. ב

 10".מועותיו הוא בסך הכל ראהשממנו את   את בנו ולא שמע 
ינו ראוי  אאדם כזה שמנהל כך את ביתו :  "ביי מבין את הבעיה ולכן הא מעניש את רב אחאא. ג

 11"!לביתנונו נכניסש
הלינה   12".גא וותומשיקרה נס ורב  אחא ירד "או שהמזיק יעלם או : ושופיר' נסחש פשר שיתרא'. ד

 .בבית המדרש היא ההזדמנות לתקון הגאווה של רב אחא

                                                           
מתוך המאמר נראה כי . בקובעו כי האב לא עשה בחינה נאותה לבנו יעקב מואל שטחשא ברור על מה הסתמך  ל10

ביטוי להסתכלות  –' ראה'הוא בסך הכל : "הוא כותב. ו משקף בחינה מעמיקהשלדעתו אינ' חזייה'שטח נתפס לפועל 

המתח  . אני מסכים עם המסקנה אך לא עם הדרך להוכחתה". שאינה מעמיקה מספיק בשביל לבחון תלמיד

בסיפורנו הוא מהלך של ' חזייה'אין ספק כי . מוכר וידוע' שמיעה'ו' ראייה'ל בין "הדיאלקטי הקיים אצל חז

אם נבקש לייחס לראייה זו משמעות של מבחן . המתרחש כולו בליבו של רב אחא לאור מה שרואות עיניו, נותהתבונ

לו . נוכל אולי להיאחז בעובדה כי המספר לא תיאר כלל מצב של אינטראקציה בין האב לבנו, שטחי ולא מספיק

שאלו אביו מספר שאלות ' ט מן הסוג לאחר משפ") חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה(="לדוגמה היה מוצג משפט זה 

בסיפור דומה ". האב לא בחן את בנו "–אפשר שלכך התכוון שטח בכותבו . העניין היה נהיר יותר', ...ואז חזייה וכו

חזא , הוה קא משאיל ליה שמעתא: "אנו אכן מוצאים תבנית זו, במפגש דרמטי בין הבן לאביו, )ב"ב ע"ס, כתובות(

שהרי בסיפור זה המסקנה , א אינו רמז למבחן לא שלם.ז.מכאן נראה כי שימוש בפועל ח. "דקא מתחדדיה שמעתיה

 .מובאת המסקנה לאחר שהיתה אינטראקציה בין האב לבנו, בסיפור זה, מאידך. הפוכה
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בטל א ת  מבכל כריעה הוא .. .רב אחא מבין את טעו תו והוא מנסה להכניע את עצמו מחדש. "ה

 ".גאוותו
חא החושב  אלא עוד רב  ",הוא המשפט המבטא שרב אחא חזר למידת הענווה, משפט הסיום. ו

 ".שהוא עדיף על בנו
גם כשאתה הולך על  ... המדרש מבקר  את דרכו של רב אחא", על אף שרב אחא נהג על פי ההלכה. ז

 "!דע איך לעשות זאת לא להיכשל כמו רב אחא-פי ההלכה
 חת אאלה ששא ול לבקש מנ י אה זשלבב. טח של שניתוח המתו דולוגיותבע וד אדון , המשך     ב

 חילופין לוא? ביתו לבוד   כ חר אחאא-ב  רת אלח שא לדועמ, דעתו בחרץ נה כיה הב יי אםא: לבדב

 ?שגויה התנהלותו הופן אל עו לעיר הא לדועמ
 .'ראשון היפורס' הל שוצא יפועלכ, שני היפורס' בהתנהלות הל כת אסביר מטחש
אחא בא  לישיבתו והוא אינו  הוא יודע מדוע רב  . 'סיפורים'מודע לשני ה'  חוליה המקשרת'כ, בייא

 .שבע נחת מהחלטתו

 

 ?מי נגע בטקסט שלי.ד
חוליות  ותירה  יליטה ביתנה נלפרטיוש, סיפור הבלא  "13: אגדה היפור סל עעקב פיכמן כותבי

והקוים המעטים השפיעו , אם כי בקיצורו המופלג היה חינו, יצא ברובו מקוטע, בודדות מוצקות

 ".אולי דווקא בלקוניותם

 
, ריכהע :ל עיברה דאמור כוז. איר מופרה על שגדרתה הת אשלים מיכמן פר נפלא זה שליאות

 .המופלא ומופלג הקיצור הכמובןו, קטעים לבחלוקה וכותרות בוסרח
ל היתה קלה "הבנת הסיפורים והאגדות של חז: מה שעופרה מאיר טוענת הוא כך, בפרפראזה   

לדאבוננו או , מעתה. קים לקטעים וכוללים כותרותחולמאשר הם כ, יותר לו נמסרו לנו מן היוצר

הקודם  מאמרה. 'מע שה פרשני' ט ק סט הואבגיעה נכל , כאשר המציאות אינה כזו, לשמחתנו

זה נתייחס לדברים הרבה  אמ רמב. כדוגמה לנגיעה משמעותית בטקסט תרגוםההתייחס למעשה 

 ...דועו, נקודות, סוגריים, דגשים, ניקוד, פיסוק: יותר פרוזאיים

                                                                                                                                                                      
'  פני יהושע'ו; ת"וא-ה"ד, ב"ג ע"כ, מ"תוספות ב; א"י לקידושין ל ע"רש: ראה' שמועות המחודדות'בענין ה     

במובן של ידיעה ברורה ועמוקה ' מחודדין'אצל פרשנים אלו מוסבר העניין של . 'ללמדו תורה'ה "ד, ב"ט ע"ידושין כק

 ".שאם ישאלך אדם לא תצטרך לגמגם אלא שתוכל לומר מיד"באופן 
שיהיו דברי "הוראת הגמרא . 'תלמוד'לבין ' דבר הלכה'מבחין בין  ) ':רבנן-תנו'ה "ד, א"ל ע, על קידושין (א"ריטבה   

נהג בצניעות ילמודו תאבל כששואלין אותו על ", בלבד הלכה מתייחסים לדבר, )א"ע, קידושין ל" (תורה מחודדין בפיך

שהרי בתלמודו חייב רב  , תלמודובל בנו יעקב ולא שהלכתיות הבידיעות  תבונןהרב אחא , לפירוש זה". לומר איני יודע

 .א שאלו אותו דבר לפי הסיפורמה עוד שכלל ל. יעקב להצטנע בכל מקרה
א לארח את רב אחא מיועדת להשיג לההוראה . טחשוהי פרשנות מרחיקת לכת אפילו לקו הפרשני אותו מייצג   ז11

הבא בסמיכות " אפשר דמתרחיש ניסא "–המשפט , אדרבא. רבנן-כניסה ולינה של רב אחא בבי, מטרה אחת בלבד

רבם מבקשם לנהוג נגד מידת הכנסת , כי בסופו של דבר, תנצלותיתנאמר בלשון ה, לבקשת אביי מאנשי קהילתו

 .האורחים אליה מחנכת התורה
!!! כדי שרב אחא ירד מגאוותו טחשלדברי ' נס'צריך . מגיעה בקטע פרשני זה לשיאה טחשידת ההקצנה בדברי  מ12

 !!!יי לרב אחאכל אנשי קהילא קדישא דפומפודיתא שותפים לסדנת החינוך אותה מעביר אב, יותר מכך
 .264-239' עמ, א"תשי, תל אביב, בית היוצרב, ל הנובלהע, עקב פיכמן י13
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 בל  אלות קנגיעות במיד תתחילה מוקרים חוא, רשניםפ, קוראים כטקסט הל אלנו שתייחסותהה

 :באותה' נגיעותה 'סוגי בהבחין  לבקש מניא. שמעות מבותר
 .כל סוג מרפיים גימנים סהוספתו, וגרייםס, גשיםד, יקודנ,  פיסוק :וספת סי מנים ה.א
 .מידע קטנות יחידות לו אקטעים ללוקה ח,מספורם  ושורות לחלוקה :'זזת  הטק סטה'. ב
 .הוספת אלמנטים חדשים לסיפור, פרשנות מילולית, כותרות לק טעים :וספת מללה. ג

 וספתה. חינה בשום מפרשנית ההתערבות המת רת אדרג לוונתה כל אין"הטיפולוגיה הנ    

כללו . טקסטהוספת פסיק ל מחותפ שפיעה מהיא שעמיםפ, סיפור לדשים חילוליים מלמנטיםא

בסעיף זה נבחן . של סיפורינום נצא למסע קטן בעק בות הפרשני. 'תלוי בטיב המילוי'הכל , של דבר

 .בטקסט בהתאם לטיפולוגיה שהצגתי לעיל' נגיעו תיהם'רק את 

 
  הרב יונתן מילוא-' אגדתא לפרשה'

 
אפשר  , ותושאף אחד לא יארח א: אמר אביי לתלמידיו: "ך מתרגם הרב מילוא את סיפורנוכ

ויכולה אפילו להתפרש כטעות , זו תוספת קט נה ושולית). ג,ח, הנקודות במקור" (...שיתרחש נס

מתכוון להפנות את תשומ ת   נראה שהרב, מתוך פרשנותו לאגדה? למה התכוון הרב. הקלדה קטנה

ל לא עא )על טבעי, עליון, נעלה(=ירוע טרנסצנדנטלי א לב הקורא לעובדה שאין מדובר כאן על

פי פירושו של הרב  ל 'דמיון'חא הוא רק  א–התנין שראה רב , כןא .משהו הרבה יותר פרוזאי

 . .. ולכן גם נס אין כאן, מילוא

 
 )איטליה, 1260-1180, רנידטר מאלי "ישעיה ב' ר (ד"תוספת רי   
נו היה סבור שבנו יצליח ממ, פירש', כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה לבריה וכו"

, בהתאם לטיפולוגיה שהצעתי לעיל? כיצד נכנה פרשנות זו." וכשראה שלא היה מצליח הלך הוא

שהיא ' פרשנות מילולית'ושתי הפעולות שייכות ל, הס יפור בשלב אחד רגום וקיצורתיש כאן 

". שהוא יצליח יותר ממנו"בסיפור אין רמז לכך שרב אחא שלח את בנו משום . הפרשנות הנפוצה

 .אלא ראה ששמועותיו אינן מחודדות" שראה שלא היה מצליח"ם לא כתוב בסיפור ג

 
ישעיה לא התכוין לפרש לנו את האגדה או את חלקיה הקשים אלא לבסס את   הרכיב ההלכתי ' ר

 –אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו  :"ההלכה הנה כדעת רבי יהודה האומר. הנגזר ממנה

בשל כך  . פשי של האגדה לשפה ההלכתיתחוישעיה הוא תרגום ' רשל ל "הפירוש הנ". בנו קודמו

או שאין מקור בטקסט המ הווה אסמכתא  , שתרגומו אינו מדויק, ישעיה' אין לבוא בטענה אל ר

 14.להוספותיו

                                                           
14

הפוסק קורא אומנם את . כמו כל אוריינטציה אחרת משפיעה על אופי הפרשנות, האוריינצטיה לפרשנות הלכתית 

הוא , נה זו יש ייחודיותלסיפורנו מבחי. אולם הוא מתבסס בסופו של דבר על אותו טקסט, הסיפור בעיניים הלכתיות

חשיפת הקשר להלכה מסוימת  , ופעמים, זה אינו המצב כרגיל. נוצר ונסדר במקור התלמודי כסיפור תומך הלכה

 –זו הינה חלק מדיון גדול יותר המתקיים אצל החוקרים . באמצעות הפרשנות על הסיפור מהווה פרשנות ייחודית

ראוי . האגדה וטיבה –ירושלים פרק ראשון , אגדות ותולדותיהן, ינימןיוסף הי: ראה לדוגמה. הקשר בין הלכה לאגדה

מהותית קיימת זיקת גומלין בין ההלכה והאגדה   –אף מבחינה עניינית ): "13עמ , שם(, להביא כאן את תמצית דבריו

יטוי  ההלכה ניזונה אף היא מהגותה של האגדה ונותנת לה ב. נ ביאליק"זיקה שאותה תיאר והדגים להפליא ח –
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 'הדף היומי'פורטל  
:  ' מתרגם'וכך הוא כותב ו' התרגום'פרשן באתר אינטרנטי זה מבחין בין רובד הטקסט לבין רובד ה

, )"ספיקמראה שלימודו אינו מחודד , אשר באכ( , חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה, תאכי א"

 ).ג,ח,ההדגשה שלי(

 
אינה כתובה  ) מספיק(=אלא שמילה זו ', התרגום'אן מוסיף הפרשן מילה אחת בלבד בתוך  איזור כ

ד "ספת רית מילה  אחת שנועדה כמו בפירושו של תוב   וספת פרשנ יתתזוהי . כלל בטקסט  המקור

הרי לנו  ":כך אומנם  הוא כותב בהמשך. להצדיק הלכתית את   מעשהו של רב אחא בר  יעקב, לעיל

כאשר האחר יעסוק בפרנסת  , מפורש שעדיף לשלוח ללמוד תורה את המוכשר יותר לכך

'   מ ספיק'מחזקת  א ת תחושת הק ורא כי מדובר  על תלמיד שלא למד ' מספיק'מילה  ה).םש(,"הבית

 ! לאביו ללמוד במקומוולכן יש מקום

 
 הרב יונתן מילוא –' אגד תא לפרשה   '
ז והי   ". ימ כריזים  בעירו  של אבי, "צדיק   בא לעיר"רב מתחיל את פרשנותו לסיפור באופן הבא ה

יצא  : "כותרת זו הינה מדרש מהופך למדרש הידוע על יעקב אבינו. הראשון' סיפור'ל' כותרת'מעין 

אם התכוין הרב מילוא בכותרתו לומר שאכן הגיע צדיק לעיר או ה". יצא הדרה, יצא זיוה, הודה

 ?שמה הוא נוקט לשון סרקסטית

 
הרב מילוא סבור שאביי מציב את    .סיפור השני'ת בשל הפרשנות שלו לינראה לי שהלשון סרקסט 

פירוש דומה לזה של , "יהבעמדת התמודדות עם הגאוה התנינית שכולה דמיון ואשל"רב אחא 

נא לקר א את  הסיפור ': האזאומר לנו  הפרשן בפרפר,  בלשון המתוחכמת של הכות רת.שמואל שטח

 !'כראויג ספק אם התנה, זהוע רב אחא ידוע בצדקתו הרבה אולם באר, בזהירות

 
הקורא יכול לפרש את הסיפור על פי הסרקזם שבכותרת רק לאחר שהוא מסיים  , תודולגיתמ

באופן ' צדיק בא ל עיר '–יחס הקורא אל הכותרת  יתי, בקריאה שניה 15.לקרוא את כל הפרשנות
16                                                                                                                                                                      

', כל ישראל בני מלכים הם'כך נפסקו כמה וכמה גופי הלכות על יסוד ההנחה ש. במטבעות של קבע ובדפוסי חיים

 )".ב"ע,קיג, מ"ב(
הנחה שהוא אינו עוזב את הפרשנות לאנחה באמצע הקריאה לאחר שהוא מגלה כי הפרשן כתב משפט זה בלשון   ב15

 .סרקסטית
16

 .3בחלון ' מעגל הרמנויטי'אה  ר
 .מכוון לתוספת של ממש לסיפור העלילה וכן לרעיון חדש שלא כתוב בסיפור המפורש' אלמנט חדש'ביטוי ה 17
השימוש  . "אמר להו למחר":ינה תשובת אנשי הקהילה לתרעומת של רב אחאה, "אמרו לו" פתיחה בתוספתוה 18

כפי שהיתה , כהמשך העלילהלחזק את הפרשנות ולהציגה , כך נראה, במבנה ובמילים של הסיפור המקורי נועדו

אלא שעורכי התלמוד , זהו הסיפור המלא: במילים אחרות. צריכה להיות בהתאם לתפיסה הפרשנית של הפרשן

 .ונימוקיהם עמם, הציגוהו לפנינו בקיצור מופלג
 בבית אש הקנוניא להכניסו ללוןברלא חשף רב אחא את אביי כעומד ' תוספת'מה כי על יסוד הסיפור ועל יסוד הדנ 19

תנהלות השמסבירה אופן  הצעה. פועל ברקע ללא מגע ישיר עם רב אחא', תוספת'וב, לאורך כל הסיפור, אביי. המדרש

 .זו תובא בהמשך בגוף העבודה
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 16.הוא יודע שהלשון סרקסטית ו לפניו פירוש מפתיע, מחויך יותר

 
ואמר להם אם לא  "...17:מוסיף אלמנט חדש לחלוטין לסיפורנו' קול צופיך'ב הרב מרדכי אליהו

ים ונפלאות וזה בטוחים היינו שהשם יעשה לך ניס: אמרו לו. היה נעשה לי נס הייתי בסכנה גדולה

, יהוידע על קידושין-עיין בבן(כי היו נמנעים לבא ללמוד שם תורה , היה לטובת לימוד התורה

 )".שם

 
למידי בית המדרש או תושבי   ת18.את הסיפור בנקודה שבה הוא פסק  'ממש יך 'ממש הרב אליהו

, וא ללמוד תורהבגלל המזיקין נמנעו מלב. בים לרב אחא תשובה מעניינת ביותרשיעירו של אביי מ

הסיפור על שני חלקיו מוצג על פי פירוש !! ורב אחא בזכו ת הנס שעשה  השיב אותם לבית המדרש

לימוד  ית בנו פתר א ת בעי במקו ם אפילו, רצונו העז של רב אחא ללמוד. זה באור אחר  לחלוטין

אף הוא  האם שמועותיו של רב יעקב אינן מחודדות כיון שפחד !!! התורה בבית מדרשו של אביי

 ?להכנס לבית המדרש

 
מדוע הוסיף הרב מרדכי אליהו נדבך שלם לסיפור שאינו כתוב כלל בטקסט  : אן מקום לשאלהכ

 !זו' תוספת'לא מצאתי , אליו מפנה אותנו הרב' בן יהוידע'גם בעיון בפירושו של ? המקורי

 
,  שבי העירתות הינה רצונו של הרב מרדכי אליהו להגן על עמד, סברא הראשונה שעולה לראשה

לפי ההסב ר   .ו תפים לסיכונ ושובכ ך הם היו , שלא הכניסו את רב  אחא  לביתם בהוראת אביי

 .בני העיר היו מודעים לבעייתיות הזו', תוספת'שב

 
רב   למול סכנה פוטנציאלית' ערך לימוד התורה לרבים'שקלו את , בעקבות בקשת רבם אביי, ולםא

אמ ר 'ולא , ברבים" אמרו לו"בשל כך כותב הרב אליהו . אחא והכריעו בעד לימוד התורה לרבים

 19.אולי גם בשם רבם, יש כאן מימד אפולוגטי של תושבי העיר. 'לו אביי

 
אפשר על בסיס דברים  . הבלעדית' נחלתו'תה משיצאו הדברים מקולמוסו של הרב הם כבר לא ע

 מה בשל מטרה גדולה ביי הכניס את רב אחא לסכנת א.ינתנימעוחתרתית מאלו להציע פרשנות 

המספר חס על כבודו של אביי שלא היה יכול להרוג את המזיק בעצמ ו . וחשובה מאין כמותה

מסתיר , דותודדרך הסיפור על בנו של רב אחא ששמועותיו אינן מח, כך. אחא-ונזקק לתלמידו רב

למידיו   לבית המדרש  את ת אביי היה זקוק לרב אחא בכדי להשיב. 'הסיפור האמיתי'המספר את 

 . המפוחדים

 
לסיפור מאפשרת  ' תוספת'האם ה! אינני יודע? אם יכול היה הרב אליהו להסכים לפירוש זהה

 .פרשנית נוספת' תוספת'אחריה רה לטקסט הסיפור גר' תוספת'ה, יתוגמתודול. כן? הבנה כזו

 
  חתרתית משל הרב מילוא לגוף הטקסט גרר ה אחריה פרשנות  וספת שלש הנ קודותת, סיכוםל

' נגיעה'כל  –אשר אמרנו וא ה. בדומה לתוספת המילולית הארוכה של הרב אליהו לגוף הסיפור
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 .העשויה להשפיע גם על פרשני הפרשן', מעשה פרשני'בטקסט הינה 

 
 ?מי אתה התנין הגדול. ה
,  התשובה היא? ביו אהוא שאל לאדם הומר אמה לן כםא: "ך כרנקל פותב כטאפורהמ להסבריוב

' כמ ו'. והאד ם עמנו רוצה לכבד ולירא את האל, אוהב אותו, ש שהאל מרחם עליוכי האדם מרג י

רגישים באל  ממ סוימות שאנו ' אבהיות'בגלל תכונות ', אב 'אנו מעבירים אל האל את המלה ... אב

 ).181' עמ, מדרש ואגדה(, "או מיחסים כלפיו

 
 דוגמהב. 'השאלה 'ביטוי הת אביניים הימי בבעוק' עברהה 'עברית במקום לומרב
הנה עלילה מטפורית מורחבת והיא  האלגוריה. השאילה את משמעות ה לאל' אב'עיל המילה ל

במשל אין השאלה . וריהגל אינו אל"לפי ההגדרות הנ, משלה. בשירה ובפיסול, נמצאת גם בציור

 .אחרת' עלילה'של משמעויות אלא 

 
,  י הוא עולם בלתי מוחשי ביסודוכ, העולם הדתי הוא עולם מטאפורות מובהק"רנקל קובע כי פ

מטאפורה בשיח הדתי  ה. )182' עמ, שם(, "בלשון מוחשית למעשה יוצר מטאפורות וכל מי שמתארו

רנקל ואחרים מציעים גם  פ20.הנה אם כן הכרחית בשל אופיו הבלתי מוחשי של העולם הדתי

לגשר על פערים בין 'סיבה אחרת הנה . 'ליפות את המבע'או ' קישוט הלשון'סיבות נוספות כמו 

 .'המחשבה לשפה

 
ש מן החוקרים הסוברים כי הפרוש האליגורי לספרות העתיקה הוא הכרחי בשל העובדה שאי      י

זוהי גישה אפולוגטית והיא  . אך גם להתעלם ממנה אי אפשר, אפשר להבינה כפשוטה מצד אחד

 .לת על יונה פרנקל ועל אחריםובאינה מק

 
 מקום בק רלגוריה אש ייכ, דוגמ ה לבורס? 'לגוריה אהי מדע ניצדכ' שאלה לתשובהב, יינמן הצחקי

 בחינתו שלאא, לגוריה אפנינו לאם הקביעה לשוב חדד מהו  ז21.וריהגל אזאת שודע יהמחברש

 22.עיקר ולל כלה קינה אפועלב

  
והאם הסיפור השני ? האם התנין בסיפורנו הוא מטאפורה: יש מקום לשאלה, אחר הקדמה זול

                                                           
מגוון . החל מן המקרא ועד עולם הקבלה, הם מונחים ידועים בעולם הדתים היוצרופ', שבעה'המספר ', תנין '20

מעיד על השורשים המטאפוריים העמוקים לה זכו מרכיבים אלו בתוך העולם '  ראשיםתנין בעל שבעה'הפרשנויות ל

  .הדתי
 .392' מע, ג, עברית האנציקלופדיהב' ליגוריהא 'ערך ה21
כיצד נדע למה התכוון : עמוד שוב בפני השאלהנ, ימת שנזדקק בהגדרותינו לידיעת מה אודות כוונות המחבראכל  22

-החל מהגישה הק לאסית ועד לדה, עטייה נוצרו הגישות השונות לפיענוח הטקסטזוהי השאלה שב? ועל מה חשב

אנו יכולים . של רב אחא דימיוןהבתוך  תניניהשיבץ המחבר את היסוד , בסיפורנו. קונסטרוקציה של דרידה

קשה יותר ? ומה זה הביע עבורו? מדוע ראה רב אחא את מה שראה: להתמודד עם השאלה הנוגעת לרב אחא

 ?מדוע שיבץ המחבר את יסוד התנינות בסיפור זה ולמה התכוון בעשותו כך: דד עם השאלהלהתמו
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ברם רב  אח א לא ראה  תנין  ', תניןה'החלק שעשוי להתפרש כמטאפורי הוא , יושם לב?  אליגוריהוא

 23."אידמי לי כתנינא"אלא , לפי המספר

 
זוהי . הוא פרי דמיונו של רב אחא בשל המציאות בה היה' התנין'וצר האגדה מקפיד להדגיש כי י

שרא ה  ימ יין דתנין ולא  אהרחא  תמונת מצב ש ונה לחלוטין ממצב בו המ חבר היה כותב כי רב  א

 24.תנין

 
אלא שהצעותינו אינן ', התנין' ין זה אומר כי אנו פטורים מלחשוף את הרעיון המסתתר אחר א

ו  ז. לא את עולמו  הפני מי המ ורכב ש ל רב אחאא, צריכות לשרת את חשיפת הכוונה של המחבר

 .הענייןפולוגטי להסברת אולכן אין צורך בנימוק , אינה אליגוריה רגילה

 
בתיאו ר  . ותה חווה רב אחא שאזומשונה , י קהילתושאנ ואצל אביי ' המזיק'ידיעה לגבי האיכות 

מיהו ! המזיק פוגע גם ביום וגם בשניים. עושה המספר שימוש בלשון סתמית ומעורפלת, המזיק

 ?ומדוע, כיצד הוא פוגע? המזיק המסתורי

 
מה יודע אביי עצמו על , ")הוה ההוא מזיק"(=, אורהתיאור של המזיק מיועד לק, ותר מכךי

אצל רב אחא   ; לידיעה ברורה' זוכה'רב  אחא , אולם. איננו יודעים? עיר המה יו דעים אנשי? המזיק

קיימת בעייתיות מסוכנת  בבית מדרשו  של :  בלשון אחרת. 'תנין'בלבד לובש המזיק דמות  של 

ולראותו לפחות ' מזיק'מ על הכה  המסייכול להסיר את, לכך מבחינת התנאים' זוכה'ומי ש, אביי

התנין הדמיוני המאיים על רב אחא הוא הפחד הנובע מנבכי נשמתו  , בסיפורנו. ראייה דמיונית

 .המיוסרת

 
כל החוויות אותן עבר רב  תנין הוא תוצרה.  סיכולוגיפדמיוני הינה בעצם הסבר הלגוריית התנין א

ל ש חידוש  הזה אינו , ברם. י שמשפיעה על הדמיוןודא', מזיק'הלינה לבד בבית מדר ש בו יש  .אחא

הוא  '  התנין '. וזו ודאי טעות בניתוח הסיפור, ירוש זה אינו עושה שימוש בספור הראשון פ.המספר

 . למוד תורה  אצל אביי במקום ב נוה לב של  ההחלט' מוסר  הכליות, 'אבל גם, פרי הפחד

 
האם ? לילה חשוך ובמקום מפחיד זהבאן מה אני עושה כ ':משל היה אומר לעצמו, פאראפרזהב

!  ?והיכן אני מוצא את עצמי, רציתי ללמוד תורה אצל אביי? זה בגלל גאוותי והתנשאותי על פני בני

ה אני יכול לעשות עכשיו מלבד להתפלל לבורא עולם  מ.אין זה כי אם עונש על החלטתי השגויה

                                                                                                                                                                      
  עבודה זרה ;ב"ע קט, שבת'; ב"ו ע, ברכות: בקבוצה אחת. 'אידמי ליה'שבעה מופעים לצמד המלים ' למוד הבלית' ב23
פא , קידושין; א"כח ע, טןמועד ק: קבוצה שניה ב.מדובר על אליהו הנביא הלובש דמויות בהתאם לעלילה, ב"ז עי

,  בקבוצה ראשונה. מדובר על הדמיון הפנימי של הגיבור בדומה לסיפורנו; א"צה ע, סנהדרין; א"קידושין פא ע; א"ע

כמו , בקבוצה השניה. פרשנות למעשיו חושפת למעשה את רצון האלהליהו הנביא מיישם את מדיניות שולחו וא

אלא אנושיים לחלוטין ', תנין עם שבעה ראשים'א דמיוניים כמו וקרים לאו דוהגיבורים רואים בדמיונם יצו, בסיפורנו

עולם מורכב שבעטיו הוא ראה מה , של הגיבור ולמו הפנימיעאנו נדרשים להבין את . 'עני מרוד'או ' אשה יפה'כמו 

של רב אחא מן הצד  על יצור דמיוני העולה בדמיונו וגם, מיונו של רב אחא מצד אחדד על גם דובר מ.שראה בדמיונו

 .בחירת ההגדרה של המצב המתואר בסיפורנו; זהו פשר הדיון המתודולגי בגוף העבודה. השני
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 !...".שמע ישראל. שיצילני

  
:"... כמ ו שנאמר, הממצג את  יסו ד הגאווה, התנין הוא הנחש. טח שהו יסוד פירושו של שמואל  ז

ואני , לי יאורי:  מראאשר :  הרבץ בתוך יאוריו, התנים הגדול, הנני עליך פרעה מלך מצרים

, ךינעדיפא מ נא א: "פרותיסאת יסוד הגא ווה חושף שטח גם מניתוח ). ג,יחזקאל כט(, "עשיתיני

במקום אחר  . בתחילתו ובסופו, ופיע הפעמיים במשפט זהמ 'אני'מילה ה. "נאאיזיל דאתוב את 

אול י  , ובל זאת פותח המדרש ברב  יעקב בנו,  הדמות המרכזית בסיפור היא רב אחא " :הוא כותב

האב לא בח ן  ... וד למה  שמשתמע בהמשךנגב –כדי להדגיש שהיה רב ואולי היה אף חשוב מאביו  

 .ביטוי להסתכלות שונה –' ראה' הכל הוא בסך. ולא שמע ממנו את  שמועותיו, את בנו
 ).שם(, "אינה מעמיקה מספיק בשביל לבחון תלמידש

 
אדם הלומד . "הגאווה ללמוד בבית מ דרשו של אביי בפומפודיתא, צמו  הוא יסוד הגא ווהע' המזיק'

עד שאפילו , הנזק שגורמת הגאווה כל כך גדול, סיכוי שיתגאה ליבו על כך, כזו בישיבה מפורסמת 

 .)שם(, "כולים להינזק ממנה ייםשני

 
 . בתפילה הם היסוד לביטול הגאווה' כריעות'וה, הוא יסוד הגאווה' תנין'ה
 .שכן היא חושפת רעיון המוחבא היטב בתוך הטקסט של הסיפור' מחתרתית'והי פרשנות ז

 

 ?האם נהג רב אחא כהלכה.ו
?  ג על פי הפסיקה ההלכתיתהאם רב אחא נה. כותרת משקפת את המתח  הדיאלקטי  ב סיפור זהה

? היתה בדיקתו של רב  אחא שלימה, האם לדוגמה'? רוח ההלכה'האם נהג  רב אחא  גם ע ל פי , וכן

 ?ם לבנו יעקב להמשיך בלימודיוגפשר יאהאם לא היה יכול למצוא מוצא  אחר ש

 
:  נןתנו רב: "יפורנו מובא בתלמוד כסיוע למה שנאמר לפניוס. דון תחילה בהלכה הפורמאליתנ

ותלמודו  , א ם בנו זריז וממולח: רבי יהודה אומר, הוא קודם לבנו –הוא ללמוד ובנו ללמוד 

 ...."כי הא דרב יעקב בריה. בנו קודמו –מתקיים בידו 

 
דנה ברייתא זו במקרה  של , וללמד את בנו מצד ש ני, יות והאב עצמו חייב ללמוד תורה מצד  אחדה

לא ברור האם  רבי יהודה מפרש את דבריי   . וות בד בבדמציאות בה לא ניתן לקיים את שתי המצ

 :הלכה כמותוהומכל מקום נקבעה , הסתם או חולק עליו

 
  דלכהה,  ארקפ' ורה תלמוד תלכותה, 'ם"מב     ר

 נו נבון ביה האםו, בנו לודם קוא הורה תלמוד לן בו ליש וורה תלמוד לוצה רוא היהה

, וא  הבטל יאלודם  ק בנו שי פל עאףו) ד(, ודםק  נו במנו מותר י ילמוד שה מהבין למשכילו

 .צמו עלמד לצווה מוא הך כנו בת אלמד לליו עמצוה שכשםש

                                                                                                                                                                      
 .מדובר על סיפור אליגורי שהרי המחבר יודע בעצמו שזוהי אליגוריה, ועל פי הגדרתו של היינמן יצחק, ו אזא 24
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  דלכהה,  ארקפ, ורה תלמוד תלכותה', י ימוניות מגהותה      '

 ד שדריה  עקב יר בחא אדרבי כודם קנו בממולא וריז זנו ביה הם אומר אהודהי' ר] ד[

 :כ"ע', ו כאביי דקמיה לבוהא

 
ותלמודו מתקי ים , זריז וממולח: להקדמת האב על  הבן הינם, בלשונו של רבי יהודה, תנאים ה

, שנית? תחואיך בודקים זריזות וממול, ראשית. קיימת בעייתיות בהגדרת תנאים אלו. בידו

י מדלג על משוכה זו "רש. וצאהתותלמודו מתקיים בידו היא   כונותתזריזות וממולחות הם 

   ם היה  בנו זר יזא": 'תרעל א'א מפרש בקלילות והו

 ".האב רואה שיצליח ממנוו -

 
 : מפר ט ומסביר מעט יותר מאיריה

 
  ב  מוד עט כף ד,ידושין קסכת מ,מאירי ל'בחירה הבית'

 ייב חלמודו באב השתדל הלא ובן הגדיל ה.ביארנו שמו כורה תנו בת אלמד לייב חאבה

 אחד המוד לכדי בו לאין וורה תלמוד לבנו וורה תלמוד לוא היה ה.עצמו בהשתדל לואה

 תקיים מלמודו תיהא שראין מהדברים ונבון ומשכיל וריז זנו ביה האם ו.בנו לודם קואה

 חד אפטור יא לניהם שמוד לכדי בידו בש ים א,קום ממכל ו.ודמו קנו ב,מנו מותר יידוב

 :ברו חתא

 
והוא ) נבון, משכיל, זריז(נות ת התכו אהאב בוחן. המאירי מנהיר את מ אמר רבי יהודה, כן א

האם יהא : שאלההעל סמך תכונות  אלו האב משיב על "). הדברים מראין(="מבצע הערכה 

 ?או לא, תלמודו של הבן מתקיים בידו

 
ראה שאי ן '" (=חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה:"הסיפור מנוסחת ההערכה ותוצאותיה כךף גוב

ומדוע ? "ם בידוייזריז וממולח ותלמודו מתק"ואמת את האם הגדרה זו ת ). 'שמועותיו מחודדות

ראה רב א חא שאין בנו 'אין המספר כותב כי ' הלכה'בכדי ליצור התאמה מירבית בין הסיפור ל

שלמד בבית מדרשו של אביי אינו זריז ואינו , האם יתכן הדבר שרב יעקב? "זריז ממולח וכו

 ?תקיים בידויממולח ותלמודו לא 

 
 יצדכ, רעיון הת אבליט מזו הפרשנות החתת, ידן דסיפורה', סתבראכא מיפא 'י כבור סני אך כשלב

 צב מל שגויה שהערכה בינה הה זי פל עחא אב רל שטעותה! שגות לאת זעםו' לכהה' כפעול לפשרא

 זדעזע מטח שמוא לש. ביי אל ש דרשו מבית בורה תלמוד לעז הרצונו מנובעתה, נו בל שלימודיםה

 תקנא  מאדם היןא' שק ראל. בנו ליעזור ותמוך יאב העולם לבירה סשפחה מכלב: "ו זהתנהלותמ

 ".נו בהשכלת לפשרית ארך דלוא  כמצ לינסהו, נו בל עסנגר לראשון הוא ההאב שלאא', בנוב

        
 :ך כעניין הת אפרש ללי ין קנשה מ רב לרמה גו זמיהה תי כפשרא
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   כ קימןס,  דלק ח'לכות המשנה'ת "וש

 בן לש יהגבול מותר יאפילו דפשוט לראה ניהטא רפוםמ ל"  מרמא גזמן היןא שף אהנהו

 ואה רהאב וריז זנו ביה הםא: ל"ז ו,כתבי ש"ש ר דברי מן כדייק לש יקצת ו.דימה קיןד

 עיקר  מגם ו.דימה קין דו לש ימנו מיצליח שכל דשמע מיהטא רלפוםו. 'כו ומנו מיצליחש

 לא דזי ה חתא אי כאביי דקמיה לנו בשלחש עקב יר בחא ארב דריה בעקבי' ר דובדאע

 חדדין מיה הלא שלא אוה התורה  בדול  גבר כמי נהבן דכאורה לשמע ממעתיה שחדדיןמ

 דיפא ענאל א"א שעק בי'  רגם ו?דור הדול גהיה שביי אצל אמד לאיךכ ה"אל דמעתיהש

 זמן בבר כז אעקבי' ר שגם ה,ם שומד ליה היניה מדיף ענו ביה האי ד,שמעמ. 'כו וינךמ

 ביי אהרי ש.בנו לאב המחויב שהג בול מותר ינראה הכפי ווה הבמעשים ותורה בדול גזהה

א "הרש מיין עשבילו ביעשה שנס ביה לרור בהיה ועשה שה משה עתי אוה הקא דששמעכ

 תורתו בפורסם מיה הברפ כ"כע, כ"א ו.דול גס נו לנעשה ויכניה סאיך הםל ש"מהרשו

 לא א,שלחו ועשה משה עגם ולחו שיה המנו מזורז מנוב יה הם אכי האפילו ו,צדקתוו

 . חודדין ממעתתיה שאין שראהש
. ל"י ולמוד לודם קנו בזורז מהוא שלא אמחויב המו עמד לשכבר כפילופ א"כ עראהכ נ"או

 
י הנראה יותר מהגבול שמחויב כפו: "... כי, בתמיהה באמירתו' ץוציא את העוקמ'רב קליין  ה

אינו חייב כלל בלימוד בנו שהרי הוא כבר עבר את  גבו ל , לפי הרב קליין, ב אחא ר".האב לבנו

אם לאב אין . עם הקונטקסט ועם ההלכה, פירוש זה אינו מתיישב כלל עם הסיפור. החיוב

 ?כלל בחנובמדוע הוא , מחויבות במקרה זה ללמד את בנו

 

 .ין בית מדרש ללא חידושא. ז
יצירת המבנה   לואולם "... :היא התכוונה לסיפורנו, ע הבאבכותבה את הקט, פרה מאירעדמה כי נ

... ן העימותרוורף אירוע נוסף כפתיצ, שיש בו עימות, שלמונולוג, המינימאלי של סיפור נחוץ

 .)82' עמ, שנידרהסיפור ה(, "שמעיתמקליטת המבנה אינה מיידית ואולי גם אינה חד 

 
לפרשנו ת  25.יידית מינה אסיפור הבנה מליטת קולםא, קונפליקט הת אפותר שוע אירסיפורנו בשי

בסעיף זה אני מבקש   . יש  יסודות בתוך   הטקסט ומחוצה לו מואל שטחש המחתרתית א ותה מייצג 

והטריויאלי , הפשוט, קא הניתוח הטכנישדוו, סיפורנו במו כ,י ש פעמים. אמרמלהצדיק את נושא ה

מי מאיתנו לא התרעם לבקשות  . וחשוף את מבנהו של הסיפור ואת סודותי  להוא זה שמאפשר

במרחק  של שנים אני ! 'חלק את הסיפור לקטעים ותן שם לכל כותרת': מורינו במקצועות השונים

 .רישה זו ואף מתחיל להבין את יסודותיה המתודולוגייםדמצדיק לגמרי 

 
 .נעבור שלב שלב ונעשה מלאכה זו 

 

                                                           
 סיפור  לשורות קבלתי וצמאיות עלילותע/פוריםי סני של שחיבור הוא המבנה הקליטת בבעיה לובהק מיכר הימן  ס25

 .חדא
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 ' שלחו אביו ל פני אביי 26ביעק-מו  שרב א חא יעקב בנו  של רב אחא ברכ '–' טע אק

                                                           
26

אלא , חשיפת שמות הגיבורים לא נועד רק למטרת חיזוק האמינות של הסיפור. דמויות אינם אנונימיותהסיפורנו  ב

לדוגמה מעצים את הכישלון של רב אחא דווקא בשל דמותו של  מואל שטחש. גם להבנת הסיפור מתוך הכרת הדמות

מי שלא ראה . חכם שידוע ביתמותו, מעניין שסיפור זה מתרכז דווקא דרך בית מדרשו של אביי: "בהוא כות. אביי

אביי גם היה ידוע באהבתו את . הוא זה שינסה ללמד את רב אחא כיצד יש להתייחס לבן, כלל את אביו ואת אימו

תו הביקורתית של רב אחא לבנו לאור זאת ניתן לשער כי גיש... ובעידוד תלמידי חכמים צעירים בלימודם, הבריות

לפנינו מספר מקורות מהן עולה דמות ? מי אתה רב אחא, כאן המקום לסגור את החוב גם עם רב אחא". הציקה לאביי

 :תחילה לספר יוחסין. פלאית המשלימה את סיפורנו בקורותיה

 
 : ף"אל הותא, אמוראים הדרס, ני שאמרמ', וחסין יפרס'

 שהין מהיו שונא הרב דפרקיה מנים בהם ליה הלא שיעקור אולם כבי סתין שעקב יר בחא אבר

 פא פרבו, פפוניא בשיבתו יהיתהו. עליה בחיה תהחכמה ועצמי בקיימתי ומני מוץ חהשתין לצמםע

.  פשיה ננח ויניהם עיה בבנן ריהבו והקפו כרכו או לנזדמן וגלים עעורות מורה תפר סכתבו. מיה קוהה

 זה ו, וא הדול גאדם דעקב יר בחא אר בחמן נרב לבא ריה לשבח מוחנןי'  רמר עעקב יר בחאא'  רמרא

 . ביי אל שדרשו מבית בהיה שמזיק ההרג שנסים בלומד מסיד חחא אבר
אבל הוא גם  . שהרג המזיק שהיה בבית מדרשו של אביי, חסיד מלומד בניסים, "אדם גדול"רב אחא בן יעקב , בכןו

ישב . מה שגרם לקנאת חבריו שהתקשו בכך, תוב ספר תורה שאורכו כהיקפומצד חבריו בשל הצלחתו לכ' משך אש'

רב אחא הוא  . וידע לשמור על בריאותו הגופנית גם כשלמד בפרקיה דרב הונא שהאריך מאוד בשעוריו, בפפוניא

', כיבית מרד'ת "שו: ראה(, הוא אפילו שמע שמועות מרבי יוחנן. תלמידו של רב הונא שהיה תלמידו המובהק של רב

 ).ב"סימן י, חלק א
 :'קריאת שמע'ובמיוחד בדיני , מקום אחר אנו נחשפים להתמצאותו הגדולה של של רב אחא בנושא תפילהב

 
  ב מוד עג יףד, רכות בסכת מבלי בלמודת

.  איר מבי רבריד, לב הוונת כריכה צאן כד ע- חדא'  ה להינוא'  השראל ימעש) ' ובריםד: (בנן רנות

.   שנותיו ומיו יו לאריכין מ- אחד במאריך הלכ: ומר אומכוסס, ניאת. איר מרבי כלכהה: בא רמרא

 תיב יוה הרמיה יביר. ת"חי בחטוף ילא שבלבדו: שי אב רמרא. ת"בדליו: עקב יר בחא אב רמרא

 למטה ומעלה לאמליכתיה דיוןכ: יה למרא. ובא טאריך מהוה דזייהח] בא אר בייאח [רבי דמיהק

 . ריכת צא לו ת,שמים הוחות רלארבעו
ואולי זה נגד , צריך לכוון כוונות. 'אחד'ת של המילה "צריך להאריך באות דלי' קריאת שמע'ב אחא אומר כי בר

שיהודים רבים דנים בו בעיקר בשיעורי , רב אחא גם אחראי לניסוח של המשפט האניגמטי המפורסם. המזיקים
 :התורה של ליל חג השבועות

 
  א מוד עח פף דבת שסכת מבלי בלמודת

 וא  הרוך בקדוש הכפה שלמדמ: סא חר במא חר בבדימי אב רמרא, הר התחתית ביתיצבוו) ט ימותש(

 הא תם ש- או לאםו, וטב מ- תורה הקבלים מתם אםא: הם לאמרו, גיגית כהר הת אליהםע

 וה בל קדורה, ן כי פל עףא: בא רמרא. אורייתא לבה רודעא מכאןמ: עקב יר בחא אב רמרא. בורתכםק

 .בר כלובקי שה מיימוק, יהודים הקבלו ווימיק)  טסתרא (כתיבד. חשורוש אימיב
בני ישראל לא היו ו', הבחירה החופשית'לא התאפשרה ', כפה עלינו הר כגיגית'ה "הואיל והקב, ל פי הפירוש המקובלע

ב  ר.ה בתקופת אחשוורושעד שחזרו וקבלו על עצמם את עול המצוות ללא כפיי, אמורים להיענש בשל אי קיום מצוות

בשל כך היה צורך באירוע חדש  . אחא מבטא בכך את הרעיון היסודי שלפיו הקבלה הינה מקור החיוב ומקור הציות

לרב  .שרק אדם גדול יכול לאומרה, והי אמירה אמונית בעלת משקל רבז .שאין בו יסוד של כפייה' קבלה'ופורמאלי של 

במקום אחר רב אחא מתעמת לא רק עם בנו .  ובתורה אלא גם במחשבה האמוניתעכולות לא רק בתפילה, אחא  אם כן

 :אלא גם עם נכדו
  א מוד עט מףד, וטה ססכתמ, בלי בלמודת

 ריך באול: ו למרא, יא משקייןא: ל"א, דל גיכ, רתיה בר בעקב ירב ביה ביטפל אעקב יר בחא אבר
 .נא ארתך ברב, בי רביר: ינשי אאמרי דהיי נוו. נאא
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   ' הקשר'אביי הוא איש , כמדומה. בסיפורינו מוצגים כבר בתחילת הסיפור' הגיבורים'לושת ש

 קספוזיציה א :אפשר אם כן להציע את הכותרות הבאות לקטע זה. ממנו שבים ושאליו נוסעים

 .אביי: סיפור א או בפשטותל

 
 . ' ות יוראהו שלא הי ו מחודדות  ש מוע,  כאשר בא '–'  טע בק
, בחינה הטרת מהמ! ?עקב יב רל שיבו טל עעמוד לדי כספיקהמ, אל שטחש שפי כאם הראייהה

 מת רל עשפעה הש ילרצונו העז של רב אחא ללמוד בבית מדרשו של אביי אםה? וגנת היא ההאםו

 בחנה א? סתר נניעמ? וגנת הא לחינהב: ה זקטע לבאות הכתרות הת אהציע לפשרא'? מבחןה'

 !גויהש

 
 ! 'שב אתה שאלך אני.  עדיף מ מךי אנ : אמר לו '–טע ג ק
 אן  כשי. בייאשיבתו של  מיתה עה זשב שנו בבור עחליט מהאב! עקב יב רל שתגובהה ה עם זכותמ

 למוד ליוצאו, דדיצ-ד חאופן בנצחמ, בנו בלחם נמעשה לואה. אווה גל שסויים מסודל י"נכ

 חליטמ? אווהג ! עקב יב רבור עחליטים מ: באות הכותרות הת אהציע לפשר אה זקטעל. מקומוב

 !נו במקום בלמודל

 
 ' .שהוא באי  שמע אבי  '–טע ד ק
אפשר אם כן להציע . כאן מוזכר רק שמו של אביי, לו הם נתוני האקספוזיציה של הסיפור השניא

 .אביי:  או בפשטות! אקספוזיציה לסיפור ב: לקטע זה, את הכותרות הבאות

 
אפילו ב יום   ,  שכאשר  הי ו נ כנסים  אליו  בז וגות,  בית הח כמים של  אבי יה יה  מז יק  אחד ב '–טע ה   ק

 ' אפשר שית רחש נס, א מר להם שלא יתנו  לו אכסני א. היו  ניז וקי ן
האם הוא חשד במניע הנסתר של אביי שכל ? ירבו לארחוסה חשב לעצמו רב אחא כאשר הוא מ

למ ה . אינו יודע צמוע שהגיבור סודלבקטע זה נחשף הקורא ? תושבי העיר מלבדו נחשפו אליו

האם הבחינה שאביי עשה לרב ? לבחון אותו? להעמידו על טעותו? להענישו? אביי באמירתוון התכו

:  אפשר בשל כך להציע את הכותרות הבאות לקטע זה ?  אחא הוגנת יו תר מזו שעש ה האב לבנו

 !ניע נסתרמ? בחינה לא הוגנת? אבחנה שגויה

                                                                                                                                                                      
הוא אינו חייב בכבוד הסב הואיל והוא בן ביתו ולא  : בנימוק פורמאלי, כד מתחמק מלטפל בסבו רב אחא בר יעקבנה

עמדה לו בעוכריו לעת  , בסיפורנו) '? האם נהג רב אחא כהלכה, 'ראה סעיף ו( ההיצמדות להלכה הפורמאלית . בן בנו
 :י בעוד סיפורהקשיחות החינוכית ביחס לבנו ולנכדו באה לידי ביטו. זקנתו

 
  ב מוד עה קףד, בת שסכתמ, בלי בלמודת

 ר זל איזהוא, כר נאל לשתחוה תלא ור זל אך בהיה יאל) א פהיליםת (- ראה קאימ: בין אבי רמרא
.  יתיה באינשי אימתא אמירמא לביד עקאד, ריכא צא ל-. רע הצר יה זומר אוי ה- דם אל שגופו בישש
 אמתיה לה למי רשת שבר, בירי תאני מבר תעקב יר בחא אבר, צבייתא מליף שהודה ירב דא היכ
 .כתמא נבר תבא אביר, רישא אונינימ
 

). ל"ר זצ"ויסלח לנו הרב שג(' כלים שבורים' 'כעס מעושה'כדי להטיל מורא על צאצאיו היה שובר ב, מחנךהחא  אבר
 ?מה הפלא שרב יעקב לא הגיב כאשר אביו ביקש ללמוד במקומו
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כ ל כריעה  , אשיםרנדמה לו  כתנין  של שב עה , ש של החכמיםלן ב אותו בית מד ר, נכנס '–טע ו ק

 .'נפל ראש אחד –שכרע  

 
אנשי המקום בעידוד אביי הצליחו להערים על רב אחא ולהכניסו לבית המדרש למציאות , בכןו

בכל כריעה שיש בה . אדרבא  הוא החל להתפלל מעומק נשמתו, רב אחא לא  נפגע, ברם. מסוכנת

 ניתז עוד ראש של המזיק עד שרב אחא ביטל לחלוטין את יסוד הגאווה ,ביטול דרגת גאווה אחת

נכנס  ! ענווה! מחליטים עבור רב א חא: לקטע זה את  הכותרות הבאותע ציהאפשר בשל כך ל. שבו

 .נלחם במזיק! נובללמוד במקום 

 
קבל  נציב כותרות דומות  זו מול זו ונ. כותרות שבשני חלקי הסיפורבקורא ודאי שם לב לדמיון ה

 : את המבנה הבא

 
 יפור שניס                                                             יפור ראשוןס                       

טעק ותרותכ  טעק ותרותכ 

 א .אביי של סיפור א, קספוזיציהא  ד .אביי של סיפור ב, קספוזיציהא

 ?בחנה שגויהא
 ?בחינה לא הוגנת

 ?מניע נסתר

אבחנה ? מניע נסתר? חינה לא הוגנתב  ה

 ?שגויה
 ב

נכנס , ענווה, חליטים עבור רב אחאמ

 .נלחם במזיק, ללמוד במקום בנו
, גאווה, חליטים עבור רב יעקבמ  ו

 לחם בבנונ, מחליט ללמוד במקום בנו
 ג

     
 שמוסק מן הצורה ) התוכן(=והרעיון המתודולגי ', חצויה' תבנית '– רנקלפבנית זו קורא לת

בכותבה  פרה מאירעאפשר שלכך התכוונה . 'מידה כנגד מידה'הוא הרעיון של , )'בנית חצויהת'=(

 27.ל"אגדות  חזב' קליטת המבנה אינה מיידית'כי 

 
, את הא מת יש לומר 28.הסתתר לו בינות לעלילה המרתקתשסוד הית  אבעיקר , תבנית חושפתה

                                                           
מן הראוי שנעמיד לפנינו את השאלה  , אגדהבכשאנו קוראים : "שואל, 11' עמ' שערי האגדה'ב הלוי.א.א27  

הוא מציע ? "מה בא בעל האגדה להשמיענו וללמדנו ולשם מה סיפר מה שסיפר? מאי קא משמע לן: הסטריאוטיפית

או  (טרס החינוכי והאינ, האינטרס הפרשני, האינטרס האסתטי: לבעל האגדה, כך בלשונו', אינטרסים'שלושה 

בהמשך יחשפו שאר . ענינו לפחות על שאלת האסתטיקה' תבנית החצויה'נדמה כי בחשיפת ה). האקטואלי

 .האינטרסים שהרי הא בהא תליא
 : התגלתה ניתן כעת לבצע שיפור נוסף ולהציע את הטבלאות הבאות' התבנית החצויה'לאחר ש  28

 

 
 טעק ותרתכ  טעק ותרתכ

 א המורה של רב יעקב, בייא  ד  אחאהמורה של רב, בייא
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טין לוצדקת לח. תן כותרת לכל קטעור לקטעים ומיפס התבנית זו נוצרה אך ורק בשל חלוקת

אין בכך כדי ' הנחת המבוקש'גם אם יטען הקורא שיש כאן מעין . ך"ומורי לתנ, מורתי לספרות

טענות  היא ההודפת' המעגל ההרמנויטי'עומדת בבסיס  ההתובנה . הגילוי והדיון נאתהלפגום ב

לעמוד תחילה על המבנה וגם אחרים חשפו את יסוד הביקורת מבלי  מואל שטחשם ג. 29עין אלומ

את הרמזי ם הדרושים כדי לפצח את   תוכן וב מב נהביוצר הסיפור שתל . 'התבנית החצויה'של 

מציב אותו בעמדת התמודדות עם  ) ג, ח,אביי(הוא : "כותב לדוגמה כך ונתן מ ילואירב ה. 30כוונתו

מתגלה בכריעה וענוותו , וכאשר מתגבר ת בו טהרת ל יבו, הגאווה התנינית שכולה דמיון ואשליה

, אגדתא לפרשה(,"וממנו לכל ת למידי בית המדרש,   בלבו שלו-התנין נגוז ומתפ רק', למול ד

  31.)אינטרנט

 
אפשר להיעזר בו כדי לנסות , )א שכחתי את המשפט המסייםל(משקלטנו את המבנה , תהע

 ליסו ד  עבר מ.אחת משאלות אלו הינה חשיפת ההתנהלות של אביי. ולהשיב על שאלות קרדינליות

                                                                                                                                                                      
 ב חינה לא הוגנתב  ה חינה לא הוגנתב

החלטה להכניסו לבית המדרש ה

  ענווה-בעל כורחו
 ג  גאווה-החלטה ללמוד במקום בנוה  ו

   
מדגישה את יסוד הביקורת באופן ברור לחלוטין על בסיס ' התבנית'. כבר אינה תחת סימני שאלה, צעת כותרות אלוה

החלטתו . כך גם הוא זכה למבחן דומה, רב אחא בחן את בנו באופן לא הגון. 'מידה כנגד מידה' –יון התכני הרע

נס לבית המדרש בלילה מעידה על תחילת התהליך של  יכהחלטתו לה, לעומת זה, ללמוד במקום בנו מעידה על גאווה

 .  שבירת הגאווה
 .3אה חלון  ר29
 . לעיל27ראה הערה , הלוי. א.אינטרסים עליהם דיבר אתוכן והמבנה כוללים את שלושת ה ה30
, הטענה שלי הינה. בתחילת ניתוחם והוא הובילם לפירושם' התנין'לטו את קטח שוגם  ילואמגם הרב , ן הסתם  מ31

. יכול היה להגיע למסקנות דומות בשל ניתוח טכני פשוט, ומשמעותו' התנין'בשאלת ' ידע מוקדם'שגם אם אין לקורא 

', שבעה'בנסותי להתחקות אחר המספר  !דהימהמשהביא לתוצאה , המקום להראות כי גם לי קרה דבר דומהכאן 

'  אסמכתא מקראית'פסוק זה מהווה ). קסד,קיט,תהילים(, "שבע ביום הללתיך"הגעתי בעקבות הפרשנים לפסוק 

המקביל ' פור המקראיסי'התגלה לפני ה, כאשר פתחתי את ספר תהלים, ברם. שבסיפורנו' שבעת הכריעות'ל

  !!!לסיפורנו
 :פרק קיט, הליםת

 :ב רלל שמוצא כמרתך אל ענכי אשש) סבק     (
 :הבתי אורתך תאתעבה ונאתי שקרש) סגק     (
 :דקך צשפטי מל עללתיך היום בבעש) סדק     (
 :כשול ממו לאין וורתך תאהבי לב רלוםש) סהק     (

 
 :ראבה נציע ניסוח אקויולנטי לפסוקי המקה
 .הוא כמוצא שלל רב, לימוד רב יעקב אצל אביי,  אני אוהב ללמוד תורה-)קסב(
' י מבקש ללמוד תורה במקום בניצמאני בע, ')השקר שנאתי(רב אחא אינו מרוצה מרמת הלימוד של בנו  –) קסג(

 ").תורתך אהבתי(="
 ").משפטי צדקך(="וה הצדקת המציאות הקשה בשל חטא הגאו, שבע כריעות, המלחמה במזיקים –) קסד(
המכשול היה דמיוני והוא ". שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול "–נוצח ' המזיק, 'סוף טוב הכל טוב –) קסה(

 .נעלם מיד לאחר שהגאווה בוטלה
 .אינני יודע? האם יש לתופעה זו שם? האם יש משמעות לגילוי זה  
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המעניש , י אביי מילא תפקיד של מחנךכמואל שטח שטוען , הביקורת על גאוותו של רב אחא

הוא עמד על , ימועבשיחה שקיימתי . באופן חינוכי את תלמידו כדי לבטל בו את יסוד הגאווה

ודק צם אביי ידע בודאות כי רב אחא אינו א':ש לחשוב מעט על השאלה ששאלתיוקפרשנותו אך בי

,  משמעית של אביי-לי שהסיפור אינו מציג עמדה חד אהרנ '?הוא לא שלחו אחר כבוד לביתומדוע 

 אווה גו לייחס ש פשר אךא, חד אצד מחא א ב רל שצדיקותו בכיר האביי. תלבטות ה מדת עאלא

 ?חא אב רלש' הלכתיתה 'התנהלות העיית בת אפתור לכדי בושים ען כם אהמ. ני שצד ממשגהו

 
מטרת הניסוי להערכתי . 'ניסוי'ניסיון או יותר נכון : ת הפתרון האולטימטיבייפור זה מציג א ס

כמו   32? 'תורת ו  'או בזכות 'תפילתו'בזכות ? אלא בזכות מה', המזיק'אינה אם רב אחא ינצח את 

רב אחא הגיע לבית . אותם יש לבחון' המשתנים'בניסוי  מדעי הוא תוכנן על ידי אביי תוך בידוד 

'? גאוותו'מול ? המזיק'האם תורה זו תעמוד לו מול . במקום  בנו ורהתכדי ללמוד המדרש של אביי 

שבע '. 'תפילתו'אלא , לא עמדה לו' תורתו'! לא. התשובה לשאלה זו ניתנה לנו באופן מפורש

או מצוות אחרות בהם ' קריאת שמע'מייצגות לפי כל הפרשנים את הברכות הקשורות ל' הכריעות

?  הינה בחינה הוגנת, האם הבחינה שבה העמיד אביי את ר ב אחא  33.עטוף האדם במשך היום

שרב אחא שגה , סיפור זה הי נו ב  מסר המחתרתי ה. לא פחות מזו שבה הוא בחן את בנו: התשובה

 .גם לדעת אביי בבואו ללמוד  במקום בנ ו

 
 "אי לא  איתרחיש ניסא סכנתין: אמר להו למחר   "

 
רב אח א  ! נס ההצלה? מהו הנס. ה לו נס הוא לא  היה ניצולה היה עוש"ב אחא סבור  שלולא הקבר

וא ף  ' התפילה'מה שעמד לזכותו אינה , עקב הלקח שלמד בלילה האחרון, דודיל. לא חשב כמו אביי

 . אלא נס שלא מגיע לו כלל', רההתו'לא 

 
אביי . והי תפיסת ענווה כוללת שאמורה לכפר על חטאו בקבלת ההחלטה לבא ללמד במקום בנוז

 אם  החלטתו של רב': התכוון לומר בפראפרזה כך, "אפשר דמתרחיש ניסא:"כאשר אמר, לעומתו

כלל לא יופיע בבית ' המזיק'כדי  ש, תור הה אזי  תעמוד לו זכות , נכונה חא לבא ללמוד במקום ב נוא

שהרי , ש כאן כמובן יסוד ביקורתי אף שהוא מוצנעי. זהו הנס אליו התכוון אביי. 'בבית המדרש

 !'רב אחא  זקוק לנס כדי להינצל בזכות תורתו': פראפרזהב. תבצעהוי טרם הניס

 
כיסוד המתא ר  ', להערכתי ניתן לשלבו בשלב ו'? התבנית החצויה'ה מקומו של משפט זה בתוך מ

שותף  מכמשפט ' תבנית החצויה'להותיר משפט זה מחוץ ל עדיףמאני . את ענוותנותו של רב אחא

של באילולא התרחש הנס הייתי מסתכן ב אופן ישיר ':  אומרמשל היה  .לשני חלקי  הטבלה

 .'חלטתי לבוא ללמוד במקום בניהשהוא תולדה ישירה של ' המזיק'
                                                           

אביי באמת לא יודע את התשובה לשאלה בזכות מה ינצל רב . תי אפשרויות אלו הועלו אצל רוב פרשני הסיפור ש32

האם הוא  : תוצאת הניסוי הצפוי הינה התשובה לשאלה שהציקה לאביי. 'אפשר'ולכן הוא עושה שימוש במלה , אחא

 ?צריך לתמוך ברב אחא לאחר החלטתו לבוא ללמוד אצלו במקום בנו
מספר התיבות של  , מדרשים על המספר ז(בראשית א על הטורים על  ב;קסד, קיט על תהילים ם"מלבי: אה ר33

 .א"קלט ע, שבת', שבת של מי; ')ה בראשיתילהמ
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אני סבור כי   למחרת הוא ארז את  חפציו ושב בדרכו  מפומפודיתא אל , אם יורשה לי?  ה הלאה    מ

 אני ממשיך את העלילה ,מתודולגית. בעבודה החקלאית במשק ביתם פפוניא כדי להחליף את בנו

 .בהתאם לקו הפרשני שהצגתי
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 )METAPHOR (מטאפורה – 1לון ח
שימוש במילה או בני ב  , בעברה, השאלה: "הינה) 1997,המילון החדש (על פי אבן שושן , טאפורהמ

 ."ם יתר ציוריותלשלא בהוראתם אלא בהוראה שאולה 

 
 : טאפורה ודי מוימ
הד ימ וי ב שו נה  מן  המטאפורה  מבטא רק ח לק .  דימ וימטאפורה  אינה ד ימו י  אלא סוג של ה

הוא פסוק  ) ד,יט , שמות(, "ואשא אתכם על כנפי נשרים . "הדימיו ן'  מהתכונ ות תו ך שמוש ב כ

את י שראל ממצרים ויש בה  הר בה מן התכ ונ ות המ יוחסו ת  ' זו  הדרך שבה ה וציא ד. מטאפורי

וא ה, )א"י, ב"דברים ל(, "ל גוזליו  יר חףע, כ נשר יע יר קי נו . "'וכ ו, מהבעל עו צ, מהיר,  גבוה . לנשר

שמירה  על ה קן ת וך כד י   ,  השמ ירה –הד ימו י מת ייחס כאן רק לאספקט אחד השוו אתי  . דימוי 

 ."י ש אהו על אברתו, יקחהו ,  יפרוש כנפ יו "–י המקר א עצמו  "הד ימו י מתבאר בהמ שך ע. ריחוף

 
 ?יצד מזה ים  מטאפורהכ
'  ערך האמת'לשמור על  דיכ .  המשפט המטאפורישל'  ערך האמת'ב אמצעות זיה וי  : 1אוריה ת

 .חי יבים  לפרשו כמשפט מטאפורי', משה  הוא  הר'של המשפ ט ) ונח בלוגיק המ(

 
ואיל ובכל אקט תקשורת י קי י מת הנחה של  ה : של גרייס ' שת וף  הפעולה' ע יקרון  : 2יאוריה ת

,  כל ד וב רש(' כותכלל האי'השו מ ע בוחן את ה מילים על בסיס /הקורא.   רלוונטיו ת ו ש יתוף פעולה

 . זוה י מטאפורהש אמית י ה וא מניח  ואם המשפט אינו,  לאור ההקשר ) ר אמתומא

 
: בספרם , ו נסון' ליי קוף ומרק ג' י גורג"בודת המחק ר המפורסמת של המטאפורות נעשת ה עע

METAPHORS WE LIVE BY .שמרבי ת  המטאפורות  בהם אנו ע וש י ם  ,  מסקנה  העיקר ית  הי נהה

יחסי נו הגיע ו לסוף , 'ב משפט. שע וברות עיב וד  עם השנים' טא פורות עלמ'שימו ש נובע ו ת מתוך 

 . 'הא הבה היא דרך 'שנגזר  מ תוך מטאפורת העל ' דרכם

 
 : טיפולגיה ש ל המטאפורות על פי לייקוף  וגונסו ןה
, התרו מות  רו ח:  דוגמה . ..  'ו כו,  גדלים,  מטאפורה מקבעת  כיו ו נים ה-מטאפורת אוריינטצי ה .א

 .  הדרגותע לה בסולם, רוחי נפלה
שרו ן   ' : דוגמה. בעול ם' יש'התחום אליו מתייחסת ה מטאפורה הוא ה -מטאפואה אונטולוגית .ב

 . ' הוא שועל קר בות ות יק
ו יכוח זה ה וא מלחמה  ': דוגמה. חום אחד מושאל ממבנ ה של תחם אחר ת-טאפורה מבנית מ.  ג

 . ' של ממש
היא אינה   .  ו ונצי ונלית מטאפורה פעילה שהצליחה כל כך ע ד שהפכה לק ונ -מטאפורה  מתה  . ד

 ". נים ד וקרותו ששפתי ה כש", דורשת  יותר פ ענוח
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 ם " רמב-2לון ח
).'חלק' מתוך ההקדמה לפרק ,יהודה איזנברג, מהדורה אינטרנטית(שלש כיתות ביחסם לאגדה 

 

  :יתותכ ל נחלקו בם בני אדם לשלוש"ממה שאתה צריך לדעת כי דברי חכמים זו

 
   חכמים כפשטם מקבלים דברי-ת ראשונה כ
  - יבוריו ומה ששמעתי עליוח ואשר ראיתי, הוא רוב מה שראיתיו ראשונהה
והנמנעות כולם הם . וברין בהם פירוש נסתר בשום פניםס ואין, ם מאמינים אותם על פשטםה

  .אצלם מחויבות המציאות

 
השל מות כדי   הם מן ב ואין , לפי שלא הבינו החוכ מ ה והם רחוקי ם מן התבונ ות , אמנם עושים  כןו

ל בכל "חכמים זה סוברין  ש לא כוונו . ולא מצאו מעורר  שיעורר אות ם, שיתעורר ו מ אליהם

פ  "ואע. שטםפ ושהם על, אלא מה שהבינ ו לפי דעתם מהם, דבריהם היש רים והמת וקנ ים

שוטו לעמי   פ עד  ש אילו סופר על ,  שהנראה  מקצ ת דבריהם  י ש  בהם מ ן  הדיב ה והר יחוק  מן  השכל

יהי ה בעולם  ש והם  אומרים היא ך יתכן ,  היו  תמ הים בהתבו ננ תם בהם-חכמים  כל שכן ל-הארץ 

  .ו  שייטיב  בעינ י ו"ק,  אדם שיחשוב  בזה או ש יאמ ין ש היא אמונ ה נכו נה

 
הם מ כבדין ו מנשא ין החכמים כ פי  ש פיל ,י ש ל הצטער עליהם לסכלותם, זו  הכת ענ יי  הדעתו

ו חי השם יתב רך כי הכ ת   . בינ ין ז המ והם  אינם, והם מ שפילים אותם בתכלית השפלות, דעתם

לפי  שהש ם   . בהי פך המכוו ן  בה '  ורת  הת ומש ימים ,  הזה  מאבדים  הדרת הת ורה  ומאפילים  זה רה

חוקים האלה ואמרו ר ק ע ם חכם ונבון   הגו י   ה אשר ישמ עון את כל "יתברך אמר ב תורה ה תמימ ה 

תו  שאר  ל מה שכשש ומעים או" חכמים זה והכת הזאת  מספרים משפטי דברי ,  "הגדול הזה

  ."רק עם סכל ונבל הגוי  הקטן ה זה "אומ רים ,  האומות

 
מי י תן   ו .רוב מה  שעו שים זה  הדר שנים ש הם מ פרשים ומוד י עים להמון הע ם מה שאינם  יודעים ו

הם ל מי יתן  החרש תחרישון ו תהי "כמו  ש אמר . אחר שלא ידעו ולא הבינו  שיהי ו שו ת קים

אב ל   . תפרשי ת הח כמים בזה המ אמר ולא היאךאו שיהי ו אומרי ם אין אנו מבי נים כוו נ". לחכמה

כפי , צמםע הם מחשבים  שהם מבי ני ם אותו ומ ש תדלים להודי עו לפרש לעם מה שהב ינ ו  הם

פרק חלק  ו ו דורשים בראשי העם דרשו ת ממסכת ברכות , לא מה שאמרו חכמים, דעתם החלושה

  .וזולתם על פש טם מלה במלה

 
   לועגים לדברי חכמים-ת שניה כ
הבינו אותם  כפי  ו והם אותם שראו דברי החכמים או שמעום , ם רבים גם כןה יה הכת הש נו

הם באים לסכל אותם ו  , וחש בו שלא כיוונ ו חכמים בו זולתי מה שמ ור ה עליו פשט הדבר, פשוטם

.   כמים ושכ לם יותר  זך   מהםח וילעג ו על דבר י ,  ולגנותם  ומוצ יאים דיבה  ע ל מה  שאין  ב ו דיב ה
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ד שלא ה יו  משיג ים דבר   חכמה  ע ,סכלים בכלל המציאות ,  ג רועי  השכל, עמי  ה ארץ נפתים,  ושהם

  .בשום פנים 

 
לפ י   , חכמת הרפואות ו המהבי לים בגזרת ה כוכביםל רוב ה נכשלי ם בזה ה שיב ו ש המת ייחסי םו

וכמה הם רחוקים  מ ן   , מחודדים ו פילוסופיםו שהם במחשבתם נבונים  וחכמים בעיניהם 

אבל הם סכלים יותר  מן הכ ת  . אמתה פים עלהאנושי ת אצל אותם שה ם חכמים ופילוסו

  .וה רבה מהם פת יות , הראשונה 

 
 ,חכמיםל לפי שהם   משיבים  על אנשים גד ולים  ונש יאים אשר  נתבררה חכמ תם, היא כת ארור הו
לכתוב הדב רים ו אלו הפתאים אילו היה עמלם בחכמות עד שיהיו  יו דעים היאך ראוי לסדרו

חלק המעשי מ ן   ה וי בינ ו , י ם אצל ההמון  ואצל החכמי םוהד ומה   להן מן  הדבר,  בחכמת האלוהות

  . הם עניין דב ריהםל והיה  מתבאר, ל חכמים אם לא"אז היו  מבינ י ם אם החכמים ז,  הפילוסופיה
 
  מבינים שדברי חכמים הם משל, ת שלישיתכ
אלא כמו  שיאמר   ,  ד ש אין ראוי  לקרותם כתע הם חי ה ש ם מעטים עד  מאוד ו הכת ה שליש ית ו

ל וט ו ב   "נתברר אצ לם גדולת החכמים זש והם  אות ם בני  אדם.  ורק  היא  יח ידי" מי ן"לשמש 

פ שהם מעטים "ואע. מיתיים ל מאודא ממה שנמצא בכלל דבריהם מור ים על ענייני ם, שכלם

ושנ תברר גם כ ן  .  כי הם  הש י גו האמת ו ,הם מ ו רים על שלמ ו תם,  ומפוזרים  במ קומות  מחיב ו ריהם

. אינם מדברים היתולי ם, י הם עמי ה ארץכ וידע ו . הימצאאצלם מניעת הנמנע ו מציאו ת המחויב ל

,  כל מה שאומרים מן הד ברים הנמנע י םב וכי הם , ונתאמת להם שדבריהם י ש לו נגלה ונ סתר

  .גדוליםה כי הוא  זה  דרך החכמים, דברו בהם בד רך חידה ומ ש ל

 
ו י דוע הוא   . "חידותםו להבין משל  ו מליצה דברי   חכמים"לפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמרו   ו

אחודה  "וכמו   שאמר .  מנו מ הוא הדבר  ש המכוו ן ב ו ב נ סתר לא בנגלה"  חידה"אצל בעל הלשון כ י 

אמנם ה ם   , הם התכלי תש לפי ש דברי החכמי ם כולם בדברים העליונ ים. 'וגו" נא לכם חידה

  .חידה ומשל 

 
וכ ן   , למדמים אות ם בדברים שהוא כולו מש ו ,איך נאשימם  על שמחברים החכמה על דרך משלו

מי  ישקנ י מ ים מ בור   "נאמר ש וכן  מה . מ של"  והוא ירד  והכ ה את הארי ב תוך הבור"מה שנאמר  

יוב בכללו אמרו קצתם משל הי ה   א וכן  ספר. ושאר הסיפור כולו משל, )ב"ק ס ע"ב" (בית לחם

אמרו ) ב"סנהדרין נב  ע(תי יחזקאל  מ וכן . ולא פירש לאיזה דבר הו שם זה המשל , )ב"ב טו ע"ב(

  .ורבים כא לה,  משל ה ואקצתם
 

,   שום דבר  מזה  העני ין ב א תשגיח  בדברי ולאל ,אם אתה המ עיין  מאחת ה שתי כ תות  הר אשונות ו

אותו המאכ לים הקלים י וה י אך. אבל יזיקך  ו תשנאהו ,  לפי שלא יהי ה נאות לך  ש ום דבר ממ נו

י ם   אמת הם מזיקב אבל, המעטים מכמ ותם הי שרים  באיכותם לאדם שהרגיל ב מאכלים הרעים
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צלים ושומ ים והדג י ם   ב הלא י דעת מה אמר ו האנש ים ש היו רג ילים לאכול. לו והוא  שו נא אותם

  ."ונפשנו  קצה  בלחם הקלוקל"

 
תעמוד ות תבו נן בו   ,   שתר אה דבר מדבריהם שהדעת  מרחיק אותוכ ,ן הכ ת השל ישית מ אם אתהו

 תחשוב למ צוא כוונ ת ו , ות שכב  עשוק הלב  וטרוד הרעי ון בח יבורו  ובסברת ו, הוא חידה ו משלש ודע
 ואז תסתכל". למצוא דברי חפץ וכתוב יוש ר דברי אמת"כמ ו שנאמר , שכל ואמונ ת היושר ה
  .ה"ספרי זה ו יוע יל לך בעב
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  מונחים ותובנות-3' לון מסח
 

ל שאינם סיפורם דרשני ים ואינם מספרים מחדש את סיפור י  " הוא שם לסיפורים בחז-'מעשי חכמי ם'

331'  עמ, מדרש  ואגדה(, נ ביאליק  כשערך את ס פר האגדה ש לו"קל הש ם נבחר על ידי חלדברי פרנ. המקרא

אלא גם בהוי ה הבית  מדר שית ב תקופת   ,  )שם(כלשון   פרנקל " חכמי בית  המ דרש"סיפורנ ו ע ו סק לא רק ב). 

 . האמוראים

 
יוגרפית  והי א  היא לרוב  ב, הליגנ דה.  שדנ ה במופתים ו בחיים של הק דושים,  היא האגדה הדתית -'  ליגנדה 'ה

 . מלווה את חיי הם של כל גדו לי ישראל מי מות המ קרא ו עד היום

 
, שבילי  האגדה, עמנואל בן גוריון (, "עניינה הו א המוסר המו כח בכוח הצו המוסרי עצמו  "-  הליגנדה העמ מית

 ).43-42' עמ, ל"תש ,  ירושלים

 
מו נח המתאר את תהלי ך    ).THE HERMENEUTIC CIRCLE( ' ה מעגל הפרשני 'גם בשם  -' מעגל הרמנ וי טי'

ה הפרשנ י ת נשענת על   בנמצד אחד הה). מעגל (=המונח מ צביע על הבעייתיו ת. טק סטהההבנה הפרש נית של 

 .טקס ה שלםההבנה  של  כל חלק בטקסט נעזרת בכו ונה ה מרכזי ת  של , ומאי דך, הבנת חלקי ה טקסט
שהר י   ,   'המעגליו ת'לפרוץ את הא פשרות ! כל שלב על השלב השני  של  מ תבטאת בהנחת קיו מו' המעגליות '

חייבת  להניח כי מ וב נו של הטקס ט נמצא מחוץ  לטקסט ולא , בכל אופן אנו  קוראים טקסטים ומבי נים  אותם

הפענוח (הייד י גר , )לפרשן יש ידע מ וקדם (שליירמכר: ה תיאו ריות המטפלו ת בעניי ן זה  הם של. בתוכו

 ) . אנו שיתהראשוני  מתב סס על מבנים קודמים  ופני מיים של ה הב נה ה

 
,   בס יפור נו' התבנ ית הח צויה'במונח  כדי להצדיק  את הווצרות  ' מ ו שאל'ו ש ימני עש יתי  ש   א

נוצ רה '  ה תבני ת  החצויה 'אפשר ש. לקי ה טקסטלחבהתבסס על  טכניקת  מתן  כותרו ת מ ש נה 

המ עגל ' התבסס על תובנת  בתי ז ה זו אפשרית  . רק  לאחר גיבושו  של הרעיו ן  המרכזי ,  כפרשנות

 . ' ההרמנו יטי

 
מיד ה ; כל המיד ו ת בטלו: "זו  רהמל אמרו על מי"חז. זהו חוק מו סרי לא פסיכולוגי -' מידה כ נגד מ ידה'

מיד ה   'אולם , ד של מטה"ב גזרות ב ה מקראי נדון' ע ין תחת עין'ה). ז,ט, ר"ב(, "הטלכנגד מידה לא ב

במידה  ' :   הפתגםאינ ה א לא נוסח קצר   של',  מידה  כנגד  מ ידה'המליצה   . "ד של מעל ה"בב '  כנגד מ ידה

,  משמ שת לפ י הי ינמ ן' מידה 'ה). 65-64'  עמ' , רכי האגדהד' ,  היי נמן (, "בה מודד ין ל ו,  שאדם מודד

כלומר  ,  ה יא ההו כחה באמונה  שבאנאלוגיה' כ נגד'מילת ! "קנ ה מ ידה ולא כמו ת: כ לומר, כשם עצם

 .)םש ( , "הש מות  והצורה  שבי ן  שני   עני ינ ים  המורים על ש ייכותם, בשוו יון  המספרים
 .מכוונת לאנאלוגיה המוסרית, מבנית או אחרת, כל אנאלוגיה, ן סיפורנויעניל

 

 


