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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  אברה� פרנקל

  "י בפירושו לתלמוד הבבלי"דרכו של רש" הספר
  עיו� ומפתח דידקטי

  

  

  

י בפירושו לתלמוד "דרכו של רש'ל  "יונה פרנקל ז' ספרו הראשון של אבינו פרופ

הספר הוא . ה"לראשונה בשנת תשליצא לאור ) י"דרכו של רש: להלן(' הבבלי

אך הוא חורג הרבה מעבר לחיבור מדעי , הרחבה של עבודת הדוקטורט שלו

בית ספר (הוא צמח בשנים הרבות שאבא לימד תלמוד בבית ספר היסודי . גרידא

ספר זה ). 'מכללת ליפשיץ'לימים (בתיכון ובסמינר למורים ליפשיץ , )'דוגמא'

, מצד אחד, ייתה בו כמורה לתלמידים ולמוריםמאפיין מאוד את הסינתזה שה

  .מצד שני, וכחוקר

  .ח בספר-לפרקים ב דידקטיואציע מפתח אתאר את הספר  להלן

  

  

  הקדמה  .א

כ� זכיתי להדפיס במכונת כתיבה את . בשנות ילדותי זכיתי ללמוד גמרא ע� אבא

גרסא "תו� כדי אלה נשתקעו אצלי כ. לפני צאתו לאור "י"דרכו של רש"כל הספר 

שיטות . י כפי שאבא ניסח אות� בספרו"הרבה משיטות הפירוש של רש" דינקותא

. וה� צפות ועולות שוב ושוב בעת לימוד הגמרא, אלה מלוות אותי זה שני� רבות

ממשי� להיות  "י"דרכו של רש"אבל הספר , מורה או חוקר תלמוד, מ"אינני ר

  .טואלי עבורי עד היו�אק

לעומת זאת נראה שהספר אינו זוכה לתשומת לב רבה אצל לומדי התלמוד 

אפשר שהוא נראה מיוש� בצורתו , אפשר שהוא אינו ידוע ברבי�. ומורי הגמרא

ואפשר שיש לחלק מ� המורי� רתיעה ממה שנכתב על התלמוד ומפרשיו 
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מודרניי� המוצעי� היו� אפשר ג� שריבוי הפירושי� ה. במסגרת אוניברסיטאית

בעיקר מפני , י עצמו לפחות אטרקטיבי"ללומדי הגמרא הופכי� את פירוש רש

של דברי ) פירוש רצו�(שהפירושי� המודרניי� מביאי� ביאור ארו� ופרפרזה 

והלומדי� מעדיפי� לחסו� את העמל העצמי הכרו� בלימוד ע� פירוש , הגמרא

הכיתות הגבוהות אינ� מוצאי� עניי�  הרבה ממורי גמרא של, ועוד. י לבדו"רש

ואולי א� אינ� מודעי� כלל לעקרונות , בשיקולי� דידקטיי� בעת לימוד התלמוד

  .הדידקטיי� העומדי� ביסודו של הפירוש

בעיקר בדיו� על מעט  "י"דרכו של רש"העול� האקדמי מתייחס לספר 

י עריכתו של לדרכ, י"אלה הנוגעות למהדורותיו של פירוש רש, שאלות מחקריות

העיו� בשיטות  –עיקרו ורובו של הספר  1.הפירוש ולשאלת הסתירות בפירושו

א� על פי שהוא בעל , נדו� רק מעט –י "הפרשניות והדידקטיות של רש

   2.הפוטנציאל המעשי והמחקרי הגדול ביותר

עוד לפני שני� רציתי לערו� לעצמי רשימה של כללי הפירוש הדידקטיי� 

רשימת מפתח כזו יכולה . "י"דרכו של רש"י כפי שה� עולי� מ� הספר "של רש

כלי להתמצאות , י"ללומד הגמרא על פי רש, להיות כלי עזר ג� למורי התלמוד

  .�"י לתלמוד ולתנ"וכלי לחוקר את פירושו של רש, בספר

אכ� עוסקי� בשיטותיו הדידקטיות ) שבעה מתו� עשרה(הספר  רוב פרקי

רק . י המשוקעות בפירושיו על כל ד� של התלמוד"הרבות והמגוונות של רש

, עוסקי� בבעיות מחקריות מובהקות) התשיעי והעשירי, הראשו�(שלושה פרקי� 

עומדי� בפני עצמ�  "דידקטיי�"שבעת הפרקי� ה. ובה� לא אגע בסקירה שלהל�

  ."מחקריי�"כשמדלגי� על שלושת הפרקי� הג� 

י לתלמוד על פי "לכללי הפירוש של רש) כעי� מפתח(להל� אביא רשימה 

כל כלל מפנה לעמוד שבו הדברי� . בספר) השני עד השמיני(סדר שבעת הפרקי� 

וש� ג� באות דוגמאות רבות ומפורטות הממחישות , נדוני� בגו� הספר

  

_____________________________________  

  

  

1
העוסק , מדובר בפרק א. נושאי� מחקריי� אלה נדוני� בשלושה פרקי� מתו� עשרת פרקי הספר 

הסתירות , התפתחות הפירוש –בפרק ט , י לתלמוד"בבעיות הנוסח והמהדורות של פירוש רש
שלושת הפרקי� . י"לזיהוי פירוש רש על דרכי� –ובפרק י , י וסדר ביאור המסכתות"בפירושי רש

 .י כפי שנתבררו בשאר פרקי הספר"מסתמכי� ג� ה� על שיטותיו הפרשניות של רש
2

, שלזינגר: "י"דרכו של רש"אזכיר בזה שלושה חיבורי� שעשו שימוש בפרקי� הדידקטיי� בספר  
' עמ[י "של רש ובהוראת פירושו] 283' עמ[בעיקר בנושא לימוד המשנה (א "תשע, ורבלי�, מלמד

בעיקר , 140–139' ועמ 135–134' עמ(ו "תשס, ל"הנ; )220–218' עמ(ה "תשנ, גרוסמ� ;])293–286
ג� הרב רפאל הלפרי� נפגש ע� אבא בעת שהכי� את ). בהשוואה לדעותיה� של חוקרי� אחרי�

 ).ש� אמנ� בעילו�(וציטט כמה פעמי� מ� הספר , )ז"תשנ, הלפרי�(י "האנציקלופדיה שלו על רש
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שיש להסתמ� רק על הדברי� הנאמרי� בגו�  מוב�. ומוכיחות את הכלל הנדו�

ויש להתייחס לרשימה שלהל� רק כמצביע המפנה את הקורא למקו� שבו , הספר

נזכיר את . כדאי לעיי� ג� במפתחות המצורפי� לספר. נדו� הנושא בהרחבה

ובעיקר , הנדוני� בפרקי� השוני� "י"מפתח מונחי רש"ו "מפתח מונחי התלמוד"

כפי . הכולל הפניות למאות סוגיות המוזכרות בספר את מפתח מראי המקו�

רוב הסוגיות באות ממסכתות הנלמדות דר� קבע בבתי הספר , שנאמר בהקדמה

  .ובישיבות

י "לפני רשימת הכללי� אביא כמה אפיוני� כלליי� של פירושו של רש

בסיו� המאמר אביא כמה . לתלמוד כפי שה� עולי� מתו� כלל פרקי הספר

. על חלק� זכיתי לדו� ע� אבא במש� השני�, ות שנאספו אצלימסקנות ורעיונ

  .ה� על דעתי בלבד) וכ� כל הערות השוליי� במאמר זה(הערות אלה 

מלמד את לומד הגמרא כיצד יש לקרוא את פירושו  "י"דרכו של רש"הספר 

הקצר ביותר וכלה בביאורי�  "דיבור המתחיל"החל מה –י לתלמוד "של רש

שעסק רוב ימיו בשאלות , נראה שרק מישהו כאבא. ארוכי� של סוגיות שלמות

יכול היה לחשו� את הפניני� , הדידקטיות של הוראת הגמרא לתלמידי� ולמורי�

   3.)ט' עמ( "גדול מורי הגמרא של כל הדורות", י"הדידקטיות של פירושו של רש

את הקוראי� לעיו� מחודש בספר  "יגרו"תקוותי היא שהדברי� הקצרי� שלהל� 

ככלי הוראה , בהתא� לאחד מייעודיו המקוריי�, ושהוא ישמש, "י"דרכו של רש"

  .בידיה� של מורי הגמרא

  

  

  אפיוני� כלליי� –י לתלמוד "פירושו של רש. ב
רואה עצמו כמורה כלומר הוא , י ה� דידקטיות בעיקר�"הפירוש של רש שיטות. 1

אי� אנו יודעי� עד כמה חידש . צעד בלימוד הגמרא�המדרי� את הלומד צעד

דרכי הפירוש ועיצובו ה� ודאי . י בתוכ� הפירוש ומה לקח מפירוש מוריו"רש

  ).2' עמ(י עצמו "יצירתו של רש
  

  

  

_____________________________________  

  

  

3
נבחרה על ידו , י לתלמוד"שייש� אבא כשבדק את פירושו של רש "הקריאה הצמודה"שיטת  

 .מאוחר יותר כשיטה מועדפת ג� בעת קריאה מדויקת של סיפורי האגדה
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אלא לתלמיד שיש לו , י לא התכוו� לכתוב את פירושו לתלמיד מתחיל"רש. 2

י "רש. ענייני� בסיסיי� אינ� מוסברי� בדר� כלל). 95(ניסיו� בלימוד הגמרא כבר 

והוא א� משתמש , מניח שהתלמיד יודע מילי� בעברית ובארמית בסיסית

י שהלומד מכיר עיקרי דיני� רווחי� "כ� מניח רש. בארמית בניסוח הפירוש

  ).96' עמ(ומונחי תלמוד בסיסיי� 
  

ולכ� צרי� התלמיד לחזור כל , של דברי התלמודי אינו פרפרזה "פירוש רש. 3 

י מותיר ללומד ללמוד בעצמו כמה "נראה שרש). ש�(הזמ� לדברי התלמוד עצמו 

  ).261, 200' עמ(והוא מכוו� את עצמו לפרש רק את הנצר� , שיותר
  

י את פירושו אינ� מנוסחי� "רוב דרכי הפירוש הדידקטיי� שלפיה� חיבר רש. 4

מדי פע� הוא מפרט לנו כלל או השקפה עקרונית ). 201(� על ידו בצורת כללי

א� ברוב המקרי� הוא מייש� את כללי הפירוש שלו בלי לציי� את , בעניי� מסוי�

  .הכלל שעל פיו פירש
  

כפי שג� הכללי� של התלמוד עצמו , י אינ� מדע מדויק"כללי פירושו של רש 5

י רק אחת מ� "קט רשלעתי� נו. ויש בה� יוצאי� מ� הכלל, אינ� מוחלטי�

אבל הימצאות� של יוצאי� מ� . הדרכי� הפרשניות שהיה יכול לנקוט במקו� זה

י יש דר� פרשנות ברורה ברוב "הכלל אינה יכולה להסתיר את העובדה שלרש

או שיש לו כמה דרכי� אפשריות מוגדרות המיושמות פע� זו , רוב� של המקרי�

 "כא� בדיוק באותה דר� שפירש ש�י לא פירש "מדוע רש"על השאלה . ופע� זו

, אכ� נראה שהוא היה יכול לפרש ג� כא� כמו שפירש ש�": צרי� לענות לעתי�

  ."והוא בחר באחת מ� הדרכי� האפשריות
  

, י בירר לעצמו אי� חכמי התלמוד עצמ� מביני� את התלמוד ואת דרכיו"רש. 6

שו מייצגי� י בפירו"דבריו של רש, לפי זה. והוא אימ� לעצמו את השקפת�

: כ� ג� לגבי פסקי ההלכה). 217, 291, ז(במקומות רבי� את דברי התלמוד עצמו 

). 302(י "כ� ג� רש, כש� שהתלמוד עצמו נמנע מלפסוק הלכה במקרי� רבי�

י מפרש "כ� ג� רש –וכש� שהתלמוד אינו מדלג על שלבי משא ומת� פרטניי� 

כאשר . � של עורכי הגמראי מזדהה ע� מהלכ� וכוונת"בכ� רש. כל שלב ושלב

הרי זה  –י מפרש סוגיה החוזרת במקו� אחר בתלמוד בשתי דרכי� שונות "רש

כל אחת לפי , מפני שהוא חשב שעורכי הגמרא פירשו אותה כשתי סוגיות שונות

  ).303(ההקשר שלה 
  

הפ� האחד הוא הלימוד : י לתלמוד יש שני פני� עקרוניי�"לפירושו של רש. 7

    .הפ� השני הוא ההסתכלות על כל התלמוד, מתשל סוגיה מסוי
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י היא להדרי� את לומד הסוגיה "בעת לימוד סוגיה מסוימת מטרתו של רש

להבי� אותה בפני עצמה בלי להסתמ� על כ� שהתלמיד עצמו זוכר את כל 

בעיקר כשמדובר , י אכ� מסתמ� על זיכרונו של התלמיד"יש שרש). 203(התלמוד 

. דונהמוד דפי הגמרא הקרובי� והקודמי� לסוגיה הנעל תובנות שעלו בעת לי

, י מניח שהתלמיד למד את הפרק או המסכת על הסדר"בכמה מקרי� נראה שרש

ועקרונות הלכתיי� או פירושי� שהוזכרו באותה מסכת או פרק אי� צור� לפרט� 

  .שוב ושוב

כלומר הוא ראה לפניו , י עצמו פירש את התלמוד כספר אחד"רש, ע� זאת

והיה מודע לפירושו בכל המקבילות , כל התלמוד כשפירש סוגיה מסוימתאת 

ביאורי� לשוניי� ואחרי� יש שה� מתפרשי� רק במקו� ). 288, 284, 200(

ויש שהוא מפזר את פירושיו במכוו� בי� , הראשו� שבו ה� מופיעי� בתלמוד

  .מקומות שוני� בתלמוד
  

  :י פעמי� רבות"ל רששתי דרכי פירוש בסיסיות חוזרות בפירושו ש. 8

י צרי� לפרש עניי� אחד יותר מפע� אחת הוא מפרש "כשרש –גיוו� הפירוש . א

  .ולמעשה אינו חוזר על דבריו באותה צורה בדיוק, אותו בשינוי גווני�

ולא , י יחלק את פירושו בי� מקומות שוני�"פעמי� רבות רש –פיזור הפירוש . ב

מהמקומות יכול הלומד להסתפק רק בכל אחד . יפרש במקו� אחד פירוש של�

  .את הפירוש השל� נלמד מצירו� החלקי�. בחלק מהפירוש

  

  

מפתח דידקטי  – "י בפירושו לתלמוד הבבלי"דרכו של רש". ג

  ח–לפרקי� ב
  י"בשיטתו של רש" תלמוד"ו" משנה: "פרק ב

, אלה אינ� רק ספרי�. "תלמוד"ו "משנה"התורה שבעל פה מתגלמת במושגי� 

לימוד שונות הקיימות למעשה בכל דור ודור מאז מת� התורה ועד  אלא דרכי

  ).16(דורות אחרוני� 

, שמועה: ה� "משנה"מונחי� קרובי� ל. שינו� ההלכות מרב לתלמיד – משנה

  ).20(גירסה 

ובעיקר הוספת סברות וטעמי� , לימוד והסבר סברה של רב לתלמיד – תלמוד

סברות אלה מאפשרות . ישבו על הלבלהלכות כדי שלא יישארו סתומי� אלא יתי

סברת הגמרא ": מונחי� קרובי� ה� ).17(ללומד ג� לדמות דבר מתו� דבר 

  ."ללמד טע� המשנה", "בטעמי המשנה
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 ;התלמיד לומד את טעמי המשניות מרבותיו) א(התלמוד עולה יפה כאשר 

  ).22(התלמידי� נאספי� יחד ולומדי� זה ע� זה ) ב(

  ).18(והתלמוד מפרש סתימות המשנה , תורההמשנה מפרשת סתומות ה

והתלמידי� , בזמ� החורב� באה תקופה של ירידה מפני שכל אחד שנה לבדו

 �הַתנאי� העבירו לתלמידיה� את המשנה ואת ). 23(לא יכולי� היו להתאס

  ).18(מכא� שהתלמוד הצטר� למשניות מעת היווצרות� . תלמודה

ואז השמועה יוצאת , תלמידי החכמי� צריכי� ללמוד את התלמוד זה ע� זה

, יש דורות שבה� תלמידי החכמי� לא למדו זה ע� זה). 22(לאור מבוררת 

קיבו� התלמידי� והתאספות� יחדיו בימי רבי יהודה הנשיא . והסברות נשכחו

ק מהלכות רבי ָסַת� חל). 24(אפשרה את סידור המסכתות על ידי כלל התלמידי� 

האמוראי� מקשי� זה לזה ומתרצי� ומבררי� טעמי ). 25(המשנה לפי דעתו 

  ). 27(המשניות 

שכ� לכל דור , אי� ירידת דורות מהותית בי� התנאי� לאמוראי�, י"לפי רש

  ).31(ודור הייתה משנה והיה תלמוד 

עריכת ). 28(רב אשי ורבינא סידרו שמועות האמוראי� על סדר המסכתות 

  ).31(שכבות �ולא מעשה של שכבות, היא מעשה של דור אחד התלמוד

  

  דרכי פירוש המשניות: פרק ג

אי� טע� להקדי� ולכתוב את , מכיוו� שמהות התלמוד היא לפרש את המשנה

י ממפרשי תלמוד "בכ� שונה רש. פירוש התלמוד כבר בעת לימוד המשנה

מסקנת הגמרא כבר  י מפרש את"אילו היה רש). 54, 33(כדוגמת המאירי , אחרי�

המעבר המדוקדק , הרי כאשר הלומד היה מגיע אל הגמרא, בעת קריאת המשנה

  .והיה ג� מבלבל את הלומד, על שלבי הסוגיה התלמודית היה מלאכותי ומיותר

, למרות זאת). 41(י מתאמ� מאוד לא לפרש במשנה את דברי תלמוד "רש

הנוסח ). ש�(המשנה י משתמש בדברי התלמוד בעת פירוש "לעתי� רבות רש

ולא כמבוא לדברי פירוש שיחזרו , בא במשנה כתחלי� לפירוש "מפרש בגמרא"

י מפרש במשנה דברי� שלא יתפרשו "רש, מאיד� גיסא. כ� בתלמוד�אחר

מפרש "לעתי� לביטוי  ).ש�) (מציאות(טעמי� שוני� וענייני ריאליה , בתלמוד

כגו� , שבה יעסוק התלמוד י את התיאור המדויק של הבעיה"מוסי� רש "בגמרא

מפרש "לעתי� ). 42( "ובגמרא מפרש מני", "ובגמרא מפרש במאי פליגי"

א� על פי שהדבר יתברר כבר , בא לרמוז רק שהתלמוד יעסוק בזה "בגמרא

  ). 43(בהמש� המשנה 
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שהרי עיקר התלמוד , י חשוב שלכל ההלכות שבמשנה יהיו טעמי�"לרש

כאשר התלמוד אינו נות� טע� לקטע משנה או  ).47, 44(הוא לתת טע� למשניות 

לקטעי ). 46(י מבאר טע� בפירושו למשנה "שהוא מניח את הטע� כידוע רש

י לעתי� טעמי� דומי� לאלה "משנה שהתלמוד אינו עוסק בה� נות� רש

י מביא כבר במשנה את "לעתי� רש). 44(שהתלמוד נות� לקטעי� אחרי� במשנה 

א� הטע� ידוע ). 46(ת להבנת המש� המשנה טע� התלמוד כי יש בו חשיבו

י לעתי� את הטע� "יביא רש, ללומד מתו� סוגיות התלמוד של משניות קודמות

 –ויבואר בתלמוד , כאשר הטע� אינו ידוע). 50, 47(כחזרה על סוגיות קודמות 

 "טעמא מפרש בגמרא"י אינו מביא את הטע� בפירושו למשנה אלא אומר "רש

)47.(   

כמו במקרי� ). 47(י עניי� מסוי� ג� במשנה וג� בתלמוד "רש לעתי� מפרש

: ג� כא� משולבי� שני עקרונות יסוד, )ראו להל�(אחרי� של פירושי� חוזרי� 

, הפירוש במשנה יהיה שונה מהפירוש בתלמוד בעיצובי� לשוניי� –גיוו� 

פרטי� מסוימי� מ�  –ופיזור , )48(הדגשי� וכדומה , במעבר מעברית לארמית

עצ� החזרה היא שיטה ). 48(פירוש ייאמרו רק במקו� אחד ולא בשני המקומות ה

  ). 47(דידקטית להטמעת החומר הנלמד 

, משמעותו שכל החלקי� מתאימי� לשני המקומות "פיזור הפירוש"

 "כדמפרש בגמרא"ג� ). 48(ומבחינת התוכ� היו יכולי� להיאמר בשני המקומות 

בדר� זו את הלומד לַצפות להשלמת הפירוש  "מגרה"י "כי רש, הוא סוג של פיזור

  ). 49(בגמרא 

פירושו שילוב  4"הקד�"). 50(דידקטי  "ֶהקד�"י נות� במשנה "לעתי� רש

ותפקידו להרגיל ולהכי� אליו את הלומד , במובלע מושג שאינו נצר� עדיי� לגופו

י עצמו ישתמש בו "לעתי� מדובר במושג שרש. עוד לפני שהמושג יופיע בתלמוד

  ).51(בהמש� ביאורו לתלמוד 

י במשנה את הפירוש הראשו� בגמרא העומד "לעתי� רחוקות מפרש רש

במקרה שתחילת הסוגיה מניחה דווקא את הפירוש  מדוברבדר� כלל . להידחות

י מפרש לפי הפירוש "יש שרש). 52(ועליו שואל התלמוד את שאלתו , הזה כידוע

  ).53(כאשר הוא מתאי� יותר ללשו� המשנה , הנזכר ראשו� בגמרא

  

_____________________________________  

  

  

4
 .פרק ח, ראו ג� להל� "הקד�"על ה 
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י למשנה מביא את הלומד לדרגת ביניי� שבה הוא כבר "פירוש רש: סיכו�

אבל הוא יודע שהפירוש השל� יינת� לו רק , )לא דילג עליהו(עיי� בדברי המשנה 

י שהתלמוד הוא במהותו "זאת בהתא� להשקפתו היסודית של רש. בתלמוד

  ). 54(הפירוש השל� של המשנה 

  

  דרכי פירוש מדרשי ההלכה: פרק ד

ולכ� אי� אד� יכול לדו� בה� מדעתו , המידות שהתורה נדרשת בה� אינ� הגיוניות

ככל שהפרש� יצליח להראות שדרשות רבות , מאיד� גיסא). "חומרקל ו"חו� מ(

כ� תגדל מידת החוקיות , יותר בנויות על פי צורת המידות שהתורה נדרשת בה�

  ).55(של הדרשות כול� 

לסמו� טעמי הלכות תורה שבעל פה , י"לפי רש, משמעותו "מדרש הלכה"

). 56(בתורה דבר לבטלה ולהראות שאי� , חסרות ויתרות, תיבות, על פסוקי מקרא

נתוני� , וכנראה ג� דרכי המדרש שבכל פסוק, ג� ההלכות עצמ�, י"לפי רש

את ההלכות המתאימות אל ) לקרב(ותפקיד� הוא לסמו� , לחכמי� במסורת

, למשל, סמכות� של חכמי� היא). 56(מילות התורה לפי דרכי המדרש שנמסרו 

ה המדרש עצמו דומה מאוד מעש. להסביר מה בדיוק ריבה הכתוב ומה מיעט

  ). 57(לנתינת טע� להלכות 

או  "ללמוד"הוא פועל ניטרלי שפירושו  "לדרוש"הפועל , י"לפי רש

 "לדרוש"ואפשר , "ממשמעות המקרא" בדר� הפשט "לדרוש"אפשר . "לפרש"

הבדלה זו בי� שני סוגי ). 59–58(ג מידות המסורות מסיני "באחת הדרכי� של י

בי� מדרש ממשמעות המקרא ובי� מדרש בעזרת המידות שהתורה  –המדרש 

  . י"היא הבדלה יסודית בפירושו של רש –נדרשת בה� 

ומראה כיצד המידה , ש� המידהי בפירושו את "במקומות רבי� מוסי� רש

). 60(מופעלת על הפסוק הנדו� כאשר זו לא הוזכרה בגמרא באופ� מפורש 

גזרה שווה ; )61(ייתור של ריבוי ומיעוט : י נוהג כ� ה�"המידות שבעניינ� רש

  ). 63(היקש ; )63(בניי� אב ; )61(

 – "גזרה שווה"באשר ל: י נות� הסברי� נוספי� על המידות השונות"רש

כ� מפרט . י מסביר את תכונות המידה ומדוע אי� אד� יכול לדו� אותה מדעתו"רש

י "לדעת רש –היקש ). 63–62(מי� למידה זו בהלכות מדרבנ� י מקרי� הדו"רש

קל "אד� יכול לדו�  – "קל וחומר"). 64(הוא אחד מסוגי ההיקש  "סמוכי�"

קל "אי� דורשי� ). 65(א� אי� עוְנשי� על מה שנלמד מדרשה כזו , מדעתו "וחומר

  ).65(א� המקרא עצמו עוקר את המסקנה  "וחומר
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י "רש "כלל ופרט וכלל"ו, "פרט וכלל", "כלל ופרט"בקבוצת המידות 

קבוצת מידות ). 65(מיושמות על לשו� הפסוק  ומסביר בכל מקו� כיצד מידות אל

י להבהיר כיצד "ולכ� צרי� רש, "ממשמעות המקרא"קרובות לדרשות  ואל

אינ�  וקבוצת מידות אל, י"לפי רש). 74–65(משמעות המקרא מתיישבת בעזרת� 

לעתי� במקו� המונחי� ). 66) ("מיותרת"לה הנראית מי(=דרשות של ייתור 

ולכ� , )במשמעות להרחיב ולצמצ�( "מיעט"ו "ריבה"יש  "פרט"ו "כלל"

 "ריבה ומיעט וריבה"דומות לדוגמאות של  "פרט וכלל ופרט"הדוגמאות של 

כללא "י משקיע מאמ� להבהיר ג� את מחלוקת התנאי� בעניי� "רש). 69–68(

היא סוג של  "א� איננו עני� לדבר"המידה ). 72( "בתרא כללא"או  "קמא דווקא

: בדר� הדרשה "כלל ופרט וכלל"שונה מ "דבר שהיה בכלל"). 72( "כעי� הפרט"

מוסיפי� על הפרט בעזרת הכלל האחרו� רק את הדומה לו  "כלל ופרט וכלל"ב

  ).74–73(ולא יותר 

פסוק כדי י דורש מדעתו משמעות של "לעתי� רחוקות רש :חידושי דרשות

פעמי� רבות הוא מחדש פרטי� כיצד הפסוק ). 75–74(להתאימו להלכה ידועה 

ויש שהוא ). 77(הנדרש מתבאר בדר� חדשה בעקבות הדרשה המופיעה בתלמוד 

י "לעתי� משלי� רש. מביא בפירושו דרשה המופיעה במקו� אחר בתלמוד

  ).81–79(דרשות שאינ� באות בגמרא בצורה שלמה 

  

  פירוש הטעמי�: פרק ה

בהמש� למסורת הדורות של , י עצמו"חלק עיקרי ממעשה הפרשנות של רש

לדברי המשנה ולדברי , להלכות) הסבר(= נתינת טע�הוא , מורי� ותלמידיה�

 "להרהר ולעיי�", "לשו� לב"היא על ידי  "נתינת טע�"הפעולה של ). 94(הגמרא 

תלמידיה� צריכי� להתאמ� והיא תהלי� מחשבתי שג� המורי� וג� , "לדקדק"ו

נתינת הטע� הכרחית כדי שהעניי� הנלמד יתיישב על לב ). 84(כדי לעשותו 

 המאפשר ללומד להשלי� מ� הדוגמ) העיקרו� ההלכתי(בירור הטע� . הלומד

  ).84(הנלמדת על ענייני� אחרי� 

  :אלהיכול להיות אחד מ� הדברי� ה "טע�"

  ; אי� או אמוראי�הסיבה העקרונית למחלוקת כלשהי של תנ •

  ;)85(בירור הפסוק שממנו נובע הדי� בתלמוד  •

לעתי� ). 85(העיקרו� ההלכתי שעליו נשענת הלכה מסוימת או קבוצת הלכות  •

לעתי� יש טע� ). 89(י מבהיר שלשני טעמי� שוני� יש עיקרו� משות� "רש

כולה י מייש� אותו כעקרו� החל על הסוגיה "ורש, המופיע רק בחלק של הסוגיה

)92(;  
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  ;)85(אפיו� אותו חלק של המקרה הקובע את הדי�  •

מת� טע� יכול להתבצע ג� כאשר ְמַדִ$י� מקרה שדינו אינו ידוע למקרה שדינו  •

קשירה בי� דבר שהסברו לא ידוע להסבר או : ובאופ� כללי יותר, כבר ידוע מראש

  ;)88( לעתי� מדובר בקישור למקו� אחר בתלמוד). 86(עיקרו� ידועי� 

  ;פירוש כלשהו או סברה, הוא הסבר סת� "טע�"לעתי�  •

נתינת טע� נעשית הרבה פעמי� על ידי הבלטת הניגוד בי� המקרה הנדו� לבי�  •

למקרה  אינו דומהדי� המקרה הנדו� שונה כי הוא . שונהמקרה שיש בו טע� 

  ;)90–89(במסגרת אותו עיקרו� הלכתי  אינו נכללאו כי הוא , שדינו ידוע

מובאי� בגו� הסוגיה כלולי� א� ה�  ינ�דיני� וכללי הלכה שא, ציו� מקרי� •

  ). 93(י לתת טעמי� לדברי התלמוד "במסגרת המאמ� הפרשני של רש

  

  פירושי� בענייני לשו�: פרק ו

   ביאור מילי� וביטויי�  

). "הביאור הכפול"(י נוהג לבאר מילה או ביטוי בעזרת שתי מילי� שונות "רש

השיטה מאפשרת לקורא למצוא את ההבנה ). 97(י� אחת המילי� היא לעז לעת

של שניי� או שלושה מושגי� ) מכנה משות�(= "חיתו�"המדויקת בעזרת 

יש שאחת מ� המילי� המבארות נגזרת מאותו שורש של ). 102, 101(קרובי� 

י "רש). 98(לעתי� הביאור נעשה בעזרת שלש מילי� ). 97(המילה המתבארת 

ר את משמעות המילה המתבארת בהתא� לתפקידה המדויק בסוגיה הנדונה מבר

). 101(ועל ידי כ� פירוש המילה בהקשר הנתו� מגיע לדיוק רב , ולא באופ� כללי

כי הוא אינו מביא את המשמעות הכללית של , י אינו מילו�"לכ� ביאורו של רש

י הפירוש כ, )103(י ממעט לתת תרגומי לעז "זאת ג� הסיבה שרש. המילה

י "לעתי� רש. המילונאי האחיד אינו מדייק בכל מופעי המילה בסוגיות השונות

ורק , )כלומר מדגי� כיצד להשתמש בה(נעזר במהל� פירושו במילה עצמה 

י מביא לעתי� שעניינ� "הדוגמאות שרש). 104(לאחר מכ� מפרש אותה לבדה 

  ). 103(הפירוש מוסיפות ג� ה� לדיוק , כיצד יש להשתמש במילה המתבארת

  

   "כלומר"הביטוי 

כאשר הלשו� המתבארת אינה מנוסחת בצורה  "כלומר"י משתמש במילה "רש

. כלומר כאשר הלשו� הכתובה אינה מביעה בדיוק את מה שכיוונה להביע, ברורה

) 106(יבוא ג� א� מונח תלמודי כלשהו אינו מופיע במשמעותו הרגילה  "כלומר"

או כאשר ביטויי� מליציי� או ְמָשלי� באי� בתלמוד א� משמעות� שונה מפשט 



אברה� פרנקל  364
 

 
כדי להסביר פסוק  "כלומר"י משתמש במילה "לעתי� רש 5.)105(לשונ� 

  ). 105(שמשמעותו השתנתה בעקבות מדרש הלכה 

  

  לי�ביאורי מי –אטימולוגיה 

י היא לבאר מילה באמצעות מילי� שחלק מאותיותיה� "דרכו האופיינית של רש

' עמ(מרפס ומדרס = מרפסת : הדוגמ). 108–106(משותפות למילה המתבארת 

לפי   6.)113(צלילי� דומי� יכולי� לפעמי� להצביע על משמעות קרובה ). 108

יש לעתי� קשר של משמעות בי� מילי� שיש בה� אותיות שוות א� כי , י"רש

לעתי� הדמיו� הוא ). 109(לעתי� יש שלוש אותיות משותפות ). 108(בסדר שונה 

או ) 110(ולעתי� הפירוש דומה לנוטריקו� , )108(בי� שתי המילי� המבארות 

ת לסגנו� הפירוש של דר� הפרשנות האטימולוגית תורמ). 112(למשחקי מילי� 

  ).112(י "רש

  

  ביאור ענייני מציאות 

של חכמי התלמוד ) הריאליה(י עושה מאמ� רב כדי לפרש את חיי המעשה "רש

או א� ) 114(ג� בנושא זה הוא נוהג לפרש על ידי המחשות כפולות ). 113(בבבל 

כלי� ומלאכות מתפרשי� ). 115(יש שתיאורו מורחב מאוד ). 115(משולשות 

י מבאר ה� את "רש). 115(לעזי� או כלי� דומי� , מצעות ביאורי� לשוניי�בא

ג� (במקומות שוני� ). 116(דר� השימוש בכלי� ה� את מטרות המלאכות 

י פירושי� קרובי� המתאימי� ביותר לסוגיה הנדונה או "מפרש רש) �"בתנ

ו הגיוו� והפיתוח של התיאור ניכרי� כאשר אות). 120–117(לפסוקי המקרא 

י "את הדוגמאות שרש). 118(י בכמה מקומות שוני� "מושג מבואר על ידי רש

פירושיו ). 123(נעזר בה� תו� כדי הביאור הוא לוקח בעיקר מ� התלמוד עצמו 

כ� הוא מרבה להביא דוגמאות ). 123(מבוססי� על עיו� בחיי המעשה של ימיו 

  ).27הערה , 123(לעתי� מתו� סוגיות קרובות , לדבריו מתו� התלמוד עצמו

  

  

  

_____________________________________  

  

  

5
לשו� כאשר (במשמעות כאילו התכוו� התלמוד לומר " כלומר"י פירש את המילה "אפשר שרש 

 ).התלמוד אינה אומרת את מה שהתלמוד התכוו� לומר
6

אולי יש כא� ג� יסוד מנמוטכני המקל על הלומד לזכור מילי� קשות בעזרת מילי� דומות  
 .בצליליה�
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  עיצוב לשוני וגיוו� לשוני

גיוו� לשוני בא בפירושי� חוזרי� של אותו עניי� או בעת מימוש עיקרו� אחד  

ואינו אומר אותו , י תמיד מגוו� בלשונו"רש, כאמור). 125, 123(במקרי� שוני� 

גיוו� לשוני קיי� אפילו בעניי� החוזר באותה סוגיה . דבר פעמיי� באותה לשו�

השמטה והוספת , הגיוו� נעשה באמצעות שינוי של מילי� מקבילות). 124(

מעבר מעברית , השמטת חלק של הפירוש שנית� ללימוד באופ� עצמאי, מילי�

  .הוספת לעז צרפתי ודרכי� נוספות, הרחבה או צמצו� של תיאור, )125(לארמית 

כמו במת� , רושהוא ג� בתוכ� הפי) בפירוש חוזר של עניי� מסוי�(לעתי� הגיוו� 

י מביא מקור "טע� שונה או בהבאת מקור שונה להלכה מסוימת או כשרש

). 127) (בסוגיות שונות באותה מסכת או במסכתות שונות(משלי� לאותה הלכה 

א� באמת מדובר בפירושי� משלימי� או אלטרנטיביי� , הדברי� נראי� סותרי�

אי� הבדל ). 127(ר מכוו� שהרי סמיכות הסוגיות מוכיחה שהדב, של אותו עניי�

כ� ג� לגבי ). 130, 128(בי� סוגיות באותה מסכת ובי� סוגיות במסכתות אחרות 

לעתי� אותו מאמר או ). 131(פירוש מאמרי� המופיעי� כמה פעמי� בתלמוד 

אותה סוגיה או מושג נדיר יתפרשו פעמיי� באריכות באותה מסכת ופע� אחת 

ס "י ראה את כל הש"לכ� נראה שרש. יעותואי� בזה קב, בקיצור במסכת אחרת

פירוש , י יפרש פירוש מצומצ� אחד במקו� אחד"יש שרש). 135(כמכלול אחד 

דרכי ). 135(ובמקו� שלישי יביא את שני הפירושי� , מצומצ� אחר במקו� שני

בציטוט רבותיו של , הגיוו� יכולות לבוא לידי ביטוי ג� בהפניות לסוגיות רחוקות

מפרש "לכ� אי� כל הבדל בי� ). 137(הלשוני של הפניות אלה  י ובעיצוב"רש

וכול� רק גוני עיצוב לשוני של תוכ� , וכדומה "בגמרא מפרש"לבי�  "בגמרא

 �  ). 137(משות

אמנותי באמצעות מילי� �י את דבריו בעושר לשוני"לעתי� מעצב רש

, דימויי�, )138(שימוש במילי� מהמקורות במשמעויות מיוחדות , נרדפות

וכ� על ידי שימוש בסמיכות מקו� במילי� מאותו שורש א� , )139(משלי� 

  ).140(בבנייני� שוני� 
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  חידושי לשו� 

ומחדש ביטויי�  7,י מחדש ומתרג� ביטויי� ארמיי� לעברית"לעתי� רש

  ).141(מופשטי� 

היוצא מכלל העניי� , י כוונתה לפירוש הכולל"אצל רש "משמעות"המילה 

)142.(  

  ).143(הקבוע והחוזר שלו " שלד"כוונתה למהל� הקטע ול "סוגיה"המילה 

הדר� קבועה המקשרת בי� דברי� : "שיטת תלמוד"או  "שיטה"המילה 

  )143. (י הוא שחידש את המשמעות המופשטת הזו"כנראה רש, שוני�

  

  ביאורי� לשוניי� 

או כאשר השימוש הלשוני , )145(י מסביר את דיוק לשו� המשנה או הגמרא "רש

י נות� הבחנות בי� מופעי� שוני� "רש). 146(בגמרא עלול להטעות את הלומד 

כגו� פעולה או ש� , של אותה מילה כשזו יכולה להיות בעלת משמעויות שונות

י� בעלי משמעות י בי� שורשי� דומ"כ� ג� מבחי� רש). 146) ("עלייה"(עצ� 

או כאשר יש בתלמוד שימושי לשו� בלתי , )147(שונה המופיעי� בסמו� זה לזה 

ובעניי� ). לעיל( "כלומר"י ישתמש בביטוי "במקרי� כאלה יש ורש). 148(רגילי� 

י מבארי� "לעתי� ההפסקות של דיבורי המתחיל של רש: פיסוק דברי התלמוד

  ).149(קטע שפיסוקו אינו ברור 

  

  ) י"הסידור הפנימי של קטעי ההסבר של רש( סגנו�

י מסדר את הדברי� על ידי יצירת סימטריות מסודרות "בקטעי פירוש גדולי� רש

א (או בצורה כיאסטית של הקבלות הפוכות , בי� שני דברי� מקבילי� או מנוגדי�

מעבר לפ� הסגנוני יש כא� ג� סדר המבהיר את הדיבורי� הארוכי� ). ב ג ג ב א

לעתי� הוא חוזר בסו� אל ). ואיל� 149(רי המחשבה שבכל השלבי� ואת קש

אל המש�  כדי להחזיר את הלומד, כדי לסיי� במה שהתחיל, התחלת הדיבור

מדרב� את , המצטר� ְלסידור דברי הפרשנות, הגיוו� הלשוני). 156(דברי הגמרא 

  

_____________________________________  

  

  

7
כול� ראו . י"דר� זו אופיינית ג� לחידושי המילי� של פייטני איטליה ואשכנז בדורות שלפני רש 

, גולדשמידט ראו. מאפשרות מעבר של מילי� בי� שתי השפותבעברית ובארמית שפות אחיות ה
ה "ד(לח , י לבראשית ל"רש; 39' עמ, ז"תשס פרנקל ;96' עמ, ג"תשל, פליישר; 14' עמ, ה"תשכ

; ")שבבי�"ה "ד(ו , הושע ח; ")ומעו�"ה "ד(כד , ויקרא כב; )"וקדשת"ה "ד(כט , שמות ל; ")ויצג"
מסודר ) �11המאה ה(נציי� כי ספר הערו� של נת� ב� יחיאל מרומי עוד "). נבעו"ה "ד(ו , עובדיה א

 .על פי שורשי� עבריי� וארמיי� בלא הפרדה ביניה�
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על סדר י "לעתי� מבוסס סדר דבריו של רש). 156(הלומד לעיו� מפתיע בכל רגע 

בכל אלה נוצרי� חזרות מגוונות בעלות ). 157(מיוחד הקיי� בדברי הגמרא 

וכל ). 160(המארגנות ומשלימות את כל הפרטי� שבמערכת , סדרי� מדויקי�

למבני� . המאפשרי� הבנה מסודרת תו� גיוו� וחזרה, אלה יש יתרונות דידקטיי�

עיצובי� לשוניי�  י מצטרפי� לעתי� ג�"הסבוכי� הכלולי� בפירושו של רש

  ). 162(וסגנוניי� 

  

  פירוש מונחי התלמוד: פרק ז

והוא , י מפרש את מונחי התלמוד"הפרק השביעי של הספר ד� בצורה שבה רש

עיו� ברשימת המונחי� . י לגבי יותר ממאה מונחי�"מדגי� את שיטת רש

א� באמת ה� , מראה שיש ביטויי� שנראי� כלשו� ארמית רגילה 8)199–164'עמ(

  .בעלי תפקיד מוגדר "מונחי� תלמודיי�"

, "הניחא", "גופא", "אלמה", "איתמר"כמו (יש בתלמוד ביטויי� רווחי� 

 "לצדדי� קתני"(ויש ביטויי� נדירי� ) "סלקא דעת�", "חסורי מחסרא"

מכיוו� שהמונחי� בתלמוד ה� כלי דידקטי להבנת מבני הסוגיות ). "תברא"ו

י שהלומד יבי� בכל מקו� את המונח התלמודי "חשוב לרש, ומהלכ� הצפוי

יפורשו רק , שהלומד הרגיל מכיר ויודע, מונחי� רגילי�). 163(בצורה נכונה 

כלומר כאשר ה� באי� במשמעות חריגה מ� , ובכל המקרי� היוצאי� מ� הכלל

לגבי מונחי� המופיעי� ). 199(מונחי� נדירי� יפורשו בכל מקו� ). 199(הרגיל 

  

_____________________________________  

  

  

8
אי ... אי סבירא ליה; אלמוני' אי לר... פלוני' אי לר; אי הכי: מונחי התלמוד שנדונו בספר ה� 

; איתיביה; איפו�; דע מי שנא�איני יו; איכה דרמי להו מירמא; איכא דאמרי; ...אידי ד; סבירא ליה
א� ; וא� נפש� לומר; אלמה; אלמא; ע לא פליגי"פ כ"אליבא דר; אלא טעמא; ...אלא היא; איתמר

; דאמרי תרוייהו; דאיבעיא להו; גופא; בהדיא קתני לה; פ"אתא� לר; אמרת; אמר מר; תמצי לומר
הא לא דמיא ; והא –הא ; ארי להודקארי לה מאי ק; והלא די� הוא –ודי� הוא ; דבר תורה; דבר אחר
פלוני ' ר; היינו... היינו; פ"הי ר; והוינ� בה; הוי בה�הוו בה; האי מאי; הא לא קשיא; אלא להא

חסורי ; זכר לדבר; זה בנה אב; והתנ� �והתניא ; הניחא; הלכ� ליכא למימר הכי; אלמוני' היינו ר
; כי ניי� ושכיב רב אמרה; כי הוה; רביכא� שנה ; יתיב קמיה; טעמא מאי; הא... טעמא ד; מחסרא

לא ; לא מ� הש� הוא זה; ולא היא; כשתמצא לומר�כשתמצי לומר; כלפי לייא; פלוני' כלל אמר ר
פלוני הלכה ' ולימא ר; לא בפירוש אתמר אלא מכללא איתמר; פ"לאו אמר ר; על מה נחלקו.. נחלקו

; מאי; לצדדי� קתני; למימרא; למא� דאמרו... למא� דאמר; ולמא� דאמר; למאי הלכתא; אלמוני' כר
מהו ; מדקתני סיפא; פלוני' ר �מא� חכמי�; ...ומאי שנא... מאי שנא; מאי ביניהו; מאי איכא למימר

; מעשה לסתור; מנא הני מילי; מכלל; מידי איריא; מיבעיא; מחוורתא; מהיכא תיתי; דתימא
פשיטא ; עד כא� לא פליגי; סלקא דעת�; סיפא איצטרי� ליה; נחזי אנ�; פלוני' משו� ר; מסתברא

; ותו לא מידי; תברא; שמע מינה תרתי; שמע מינה; ורמינהו; קתני מיהת; קשיא; )שתי משמעויות(
  .תסתיי�; ותסברא; )שתי משמעויות(תנינא ; ותני עלה; תנא תונא; תיקו
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יש מונחי� ). 200(י לא נוקט בדר� אחידה "בתלמוד בי� חמש לעשר פעמי� רש

  ). 181, 178(י יפרש רק במקו� הראשו� שבו ה� מופיעי� בתלמוד "שרש

היה א� , י לתו� פירושו מונח שאינו מופיע בתלמוד"לעתי� משלב רש

יכול , הלומד המכיר את המונחי� הרגילי�). 200(מתאי� להביאו באותו מקו� 

י יזהיר אותו בכל פע� "מתו� ידיעה שרש, י"לשי� לב לביאורי המונחי� של רש

  ). 201(שהמונח בא בתלמוד במשמעות חריגה 

י ראה לפניו את "שיטת הפירוש של מונחי התלמוד מחזקת את הטענה שרש

ושנהג בשיטה אחידה פחות או יותר לגבי , אר מסכת מסוימתכל התלמוד כשבי

עוד נוכל ללמוד שהוא מיעט מאוד לתת כללי� . כל מסכתות התלמוד

שהרי הקפיד לפרש את (א� על פי שאלה היו ברורי� לו , טרמינולוגיי� בפירושו

  ). 201) (כל החריגי�

  

  פירוש הסוגיה וחלקיה: פרק ח

י יביא קושיות בי� סוגיות "רש. גורה אחתי מפרש את הסוגיה כיחידה ס"רש

וזאת כדי שלא להסיט את , רחוקות רק כשהדבר נחו� להבנת הסוגיה הנלמדת

  ). 203–202(לומד הסוגיה המסוימת לענייני� שמחו� לסוגיה עצמה 

  

  השלמת מערכת

י משלי� את מערכת הסוגיה כאשר יש מקרי� או חלקי� שאינ� מובאי� "רש

י בירר וניסח את "השלמת המערכת מתאפשרת לאחר שרש). ואיל� 203(בתלמוד 

וייש� אות� על כל המקרי� ) הטעמי�(העקרונות ההלכתיי� שביסוד הסוגיה 

י חלקי� נפרדי� לכלל מערכת אחת על ידי "לעתי� מצר� רש). 207(השוני� 

י משלי� הוא "את חלקי המערכת שרש). 206(הבהרת עקרו� המשות� לכול� 

). 207) (להל� ורא, ..."וכל שכ�", "לישנא אחרינא"(� בתור דיו� צדדי מסמ� לעתי

). 208–207(לעתי� הטע� העקרוני מנוסח על ידו בראש הסוגיה בדיו� צדדי 

ולעתי� , )212, 208(כעי� טבלה , השלמת המערכת יוצרת מבני� סימטריי�

שהיסוד  ייתכ�). 213(מצטר� ג� גיוו� לשוני המשולב בתיאור המקרי� השוני� 

קל יותר להבי� מערכת (העומד אחרי השאיפה להשלמת מערכות הוא דידקטי 

י זו היא ג� מחשבת "ג� ייתכ� שלדעת רש). "מכוסי�"שלמה שבה כל המקרי� 

, בכל מקרה). אפילו לא הובאו כל המקרי� בגו� הגמרא(עורכי התלמוד עצמ� 

  ).217(י תר אחר העקרונות העומדי� ביסוד הסוגיות ומנסח� "רש

  

  



369  עיו� ומפתח דידקטי" י בפירושו לתלמוד הבבלי"דרכו של רש" הספר
  

 
   אחדות הסוגיה

י מייש� עקרונות וטעמי� הבאי� בסוגיה אחת בזולתה כאשר הוא סובר "רש

 �על ידי כ� מתהווה קישור ואיחוד בי� סוגיות ). 218(שלשתיה� רקע משות

לפעמי� קורה ). 218(ומיתוס� הסבר לעובדת היות� סמוכות זו לזו , )219(

  ). 220(י יצר "ת איחוד שרששקטעי� נפרדי� מצטרפי� לסוגיה אחת בעקבו

וחוזר עליו כמה פעמי� , י מנסח את העיקרו� שהסוגיה סובבת סביבו"רש

סוגיה המופיעה ). 222(בכ� הוא מאחד אותה סביב עקרו� אחד . במהל� הסוגיה

ולכ� , פעמיי� בתלמוד אפשר שתתאחד ע� סביבתה בכל אחד מ� המופעי�

השוואת שני הפירושי� ). 231(מזו אפשר שהיא תתפרש בשתי צורות השונות זו 

אלא , י לא שכח את הפירוש שכתב בראשונה וא� לא חזר בו ממנו"מוכיחה שרש

   9.בחר במודע לפרש בכל מקו� בצורה שונה

  

  הֶהקד� 

י מודיע ללומד על מה שעתיד לבוא בגמרא מאוחר יותר "הרבה פעמי� רש

כ� הוא רומז ללומד על משהו שיתבהר ). 'וכד "בגמרא מפרש", "לקמ�"(

בלי להודיע (י משלב במובלע "הוא תופעה שרש, לעומת זאת, "הקד�". בהמש�

אבל הוא עוזר , מילה או ביטוי שאינו נחו� בסוגיה הנדונה) על כ� במפורש

כ� מגיע הלומד לסוגיה העתידית ). 237, 232(להבנת סוגיה עתידית קרובה 

את הצור� לפרש את  "הקד�"לעתי� חוס� ה). 235(תודעתו כאשר המושג כבר ב

יש ). 238(כי הלומד כבר הטמיע את ביאור המושג , המושג בסוגיה העתידית

והקד� לסוגיה עתידית סמוכה יוצר ג� אחדות בי� הסוגיה הנוכחית והסמוכה לה 

י "לעתי� רש). 234(לעתי� יש הקד� בי� סו� פרק לתחילת פרק הבא ). 232(

). 234(בפירושו ביטויי� לא רגילי� שהתלמוד ישתמש בה� בהמש�  משלב

). 238. (לסוגיה מסובכת יקל על הבנת הסוגיה ויחסו� חלק מ� הפירוש "הקד�"

שתי המטרות הדידקטיות של ההקד� ה� פיזור הפירוש הקשה בכמה מקומות 

  ). 238(ומת� הזדמנות ללימוד עצמי בסוגיה העתידית 

  

  

  

  

_____________________________________  

  

  

9
 .י ראו ג� להל�"על בעיית הסתירות בפירוש רש. ושני הפירושי� אפשריי� 
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  פיזור הפירוש

בי� בשני מקומות סמוכי� זה לזה ובי� , עניי� מסוי� בא בתלמוד פעמיי�כש

י יפרש תמיד את העניי� בשני המקומות במילי� "רש –במקומות רחוקי� זה מזה 

י "א� הרבה פעמי� רש, לעתי� הגיוו� הוא רק בלשו� או בצורת הביאור. שונות

מופיע בפירוש  שאינו) כגו� ביאור או מת� טע�(מוסי� באחד המקומות תוכ� 

י "רש. אפשר שיש תוספת ייחודית בכל אחד מהמקומות). 243, 239(המקביל 

פיזור "א� הוא נוקט דר� של , יכול היה לחזור על הפירוש המלא בשני המקומות

, "טיפי� טיפי�"היתרו� הדידקטי בכ� הוא ההעדפה להציע את הדברי� . "הפירוש

י את "לעתי� מפזר רש). 241(ו� כלומר לא להעמיס פירושי� ארוכי� בכל מק

  ). 241(פירושו בי� שלושה מקומות או יותר 

): 244( "פיזור הפירוש"הגיוו� הלשוני משתלב ג� הוא בשיטת , כאמור

ובפרט כאשר מילי� מתפרשות בשני מקומות , )243(כאשר קטע מתפרש פעמיי� 

מילי� , י מגוו� את דרכי הפירוש שלו על ידי הסבר שונה"רש, )245(בתלמוד 

י מפרש משהו "יש מקרי� שרש. הוספת לעז באחד מ� המקומות וכדומה, נרדפות

  ).247, 245(רק במקו� השני ולא בראשו� 

  

  חזרה

). 247(ג� באותה מסכת , � וביטויי� נדירי� מפורשי� בדר� כלל בכל מקו�מילי

לעתי� החזרה היא ). 248(כנראה להדגשה , י מפרש סוגיות פעמיי�"קורה שרש

י בסו� "בסוגיות מסובכות יש לעתי� סיכו� של רש). 249(על ביאור קשה 

ולעתי� ). 252(י לפסוק הלכה "א� אי� בכוונת רש, )251(כעי� חזרה , הסוגיה

החזרות באות תו� כדי יצירת סימטריות והקבלות בקטעי פירוש מעוצבי� או 

   ).252(מסובכי� 

  

  דיו� צדדי

המתחבר אל עיקר הפירוש הרצי� על ידי ) לעתי� קצר(הוא קטע  "דיו� צדדי"

לעתי� רחוקות ). 254) (וכדומה "וליכא למימר", "וא� תאמר"(מילת קישור 

להבאת פסקי הלכה אקטואליי� או לדחיית פירושי� הדיו� הצדדי הוא כלי 

בדר� כלל משמש הדיו� הצדדי ). 255(אלטרנטיביי� לגבי עניי� מסוי� בתלמוד 

תיאור ( "השלמת המערכת"הוא מהווה מסגרת ל, כלי לפירוש הסוגיה עצמה

  ).257( "הקד�"או ל) 256) (מקרי� חסרי�
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  הבהרת קשיי� במבנה הסוגיה 

 "ואקשינ�"(י אינו מוסי� מילות פתיחה "בדר� כלל רש :הטיעו�הבהרת סוגי 

וכדומה רק  "ומשני"או  "בתמיה"י מוסי� "רש. בתחילת דברי פירושו) "ופרכינ�"

ויש צור� להבהיר את סוג הטיעו� הבא , כאשר דברי התלמוד אינ� ברורי�

את רוב ). ואיל� 259(או כאשר בגמרא חסר מונח תלמודי מתאי� , בתלמוד

ורק במקרי� שיש , י ללומד עצמו"בודת הפיסוק של דברי הגמרא משאיר רשע

ג� במילות . י מילת קישור מתאימה"אז יוסי� רש –חוסר ודאות לגבי פירוש� 

לעתי�  ;"פרי�"ולעתי�  "פרכינ�"לעתי� כותב , י מגוו� בלשונו"הקישור אלה רש

וכדומה� ואי� בזה הבדל של תוכ� אלא גיוו�  "משני"ולעתי�  "משנינ�"אומר 

  ).261(לשוני בלבד 

כאשר התלמוד שואל שאלה שאינה מתייחסת  :הבהרת קשיי� בסדר הסוגיה

 "ארישא מהדר"( מוסבת השאלה איזה חלקי מבהיר על "למה שנאמר זה עתה רש

, לעתי� התלמוד שואל על עניי� או על עיקרו� שהוזכר קוד�). 262, וכדומה

מנהני מילי "(קוד� מתייחסי� דברי התלמוד  לאיזה תוכ�י מבהיר בפירושו "ורש

י צרי� להסביר את תפקיד הקטע הנוכחי ואת תפקיד "קורה שרש). 263, "...דנזק

י חוזר ומסביר קשר "יש שרש). 265, "מסקנא דאתקפתא היא"(הקטע הקוד� 

י את "היר רשלעתי� מב). 264(סמוי לדברי התלמוד הקודמי� יותר מפע� אחת 

הקשר יכול להיות . כאשר לדעתו קשר כזה מתבקש, הקשר של הסוגיה לקודמתה

  ). 265(תוכני או צורני 

י משלי� טיעוני� שנראי� חסרי� בתלמוד או שיקולי� "רש :מילוי החסר

  ). 266(שהתלמוד מניח כידועי� 

י רומז להמש� הסוגיה "במקרי� רבי� רש :הערות רומזות להמש� הסוגיה

, )272, "לקמ� ילי� לה מקרא"או , "לקמ� מפרש מאי טעמא"או , "לקמ� מפרש"(

הרמז יכלול רק את מה שהלומד . או לביאורי� שעתידי� לבוא בהמש� הסוגיה

אילו היה מבאר עתה יותר . כל מידע נוס� יידחה להמש�. חייב לדעת עתה

צרי� היה מפריע ללימוד הסוגיה שבהמש� יותר ממה ש, מהמינימו� ההכרחי

חשוב לו שהלומד  "קא סלקא דעת�"י כותב בביאורו "כאשר רש). 269–268(

הצור� לדעת מהל� עתידי כזה הוא סוג של . דע שהתלמוד יחזור בו בהמש�י

ואפשר שמטרתו היא לדחות מת� תשובה לקושי המתעורר כבר , )268(הקד� 

קא "(א� התלמוד עצמו אינו מנסח את המחשבה הראשונה . בשלב המוקד�

י "יש פעמי� שרש). 270(י ינסח אותה בביאורו "רש –באופ� ברור ) "סלקא דעת�

. וכולל יחד ג� את הפירוש המלא כולו כבר בהתחלה, "לקמ� מפרש"אומר 

)269–270.(  
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  מסקנות והערות נוספות. ד

  י"כיצד ללמוד גמרא ע� פירוש רש. 1

ואי� , לימוד הגמרא י בנוי כ� שיש לקרוא אותו במשולב תו� כדי"פירושו של רש

בעת שלמדתי גמרא ע� אבא הוא . לקרוא אותו ברצ� אחרי לימוד הסוגיה כולה

אצבע של יד אחת על הכתוב  –הדגיש שיש להניח שתי אצבעות על ד� הגמרא 

ושיש לנוע ע� שתי , י"אצבע של יד שנייה על הדיבור המתחיל ברש, בגמרא

ד את הניואנסי� הדקי� ביותר ללומ" מצי�"כלל בסיסי זה . האצבעות במקביל

א� קוראי� . י ללומד הגמרא בכל שלבי הביניי� של הסוגיה"של הדרכתו של רש

, י הופכי� מיותרי�"חלקי� מפירושי רש –י בסו� הלימוד "את פירושו של רש

   10.וחלקי� אחרי� נשארי� לא ברורי�

  

  פירוש מצומצ� מול פירוש שהוא פרפרזה של דברי התלמוד. 2

כלומר כל מה שהלומד  –י נמנע מלפרש מה שאינו צרי� "רש, שנאמר לעילכפי 

, י מפירושי התלמוד של ימינו"בכ� שונה רש. יודע או יכול לדעת בעצמו

פירושי� אלה ודאי מקלי� על . שביאוריה� ה� פרפרזה ארוכה של דברי התלמוד

את כוונת  ובייחוד על לומדי הד� היומי הרוצי� להבי� במהירות, לומדי התלמוד

והדבר , י בדר� פירוש כזו הרי היה ביאורו מתאר� מאוד"אילו נקט רש. הגמרא

היתרו� העיקרי . בוודאי היה מקשה מאוד על העתקתו והפצתו טרו� ימי הדפוס

י הוא שדר� זו מאלצת את לומד הגמרא "הטמו� בדרכו המצמצמת של פירוש רש

יעזור לו במקומות הקשי� י "לעשות חלק מ� העבודה בעצמו מתו� אמונה שרש

שכ� הלומד איננו פטור מהתמודדות אישית , סוג לימוד זה מאתגר במיוחד. בלבד

  .ע� דברי התלמוד עצמ�

  

  שיטות דידקטיות כלליות. 3

ומורי� ודאי מיישמי� אות� , י ה� כלליות"חלק משיטותיו הדידקטיות של רש

, ודאי לגבי הגיוו�כ� הוא . כדבר שבשגרה ג� בעת הוראת חומר לימודי אחר

פיזור ". ההקד� והצמצו� בהבאת הביאור של החלק הקשה בלבד, החזרה

הגיוו� , החזרה. מקביל בימינו להוראה הדרגתית של חומר מסוב� "הפירוש

  

_____________________________________  

  

  

10
י ללא "יש כנראה לקרוא את הגמרא במשולב ע� פירוש רש, י במדויק"א� רוצי� להבי� את רש 

 .י עצמו עיצב עבור הלומד"מדר� המחשבה שרש כדי שלא לסטות, מפרשי� אחרי�
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אבל דווקא , והפיזור נחשבי� לעתי� כמתודות לא מדויקות ולא מהוקצעות

  .הנלמד מורי� מודעי� לחשיבות� הרבה עבור תהלי� הטמעת החומר

  

4 .�  התלמוד כטקסט רצו

. אחד המיועד ללימוד רצי� "טקסט"י מעמיד את ד� התלמוד כ"פירושו של רש

י "כללי הפירוש של רש. זאת בניגוד לשיטת הרבדי� הנתונה במחלוקת

   11.ותפיסותיו מוכיחי� שזאת הייתה תפיסתו

  

  י לתלמוד"מקבילות לפירושי רש. 5

י "מודפסות על הד� מקבילות מפירושי רשבימינו מצויות גמרות שבה� 

י "אפשר למצוא את המקבילות לדברי רש). ולעתי� ג� במקרא(ס "המפוזרי� בש

עקרונות הגיוו� והפיזור מסבירי� את השיטה שלפיה . ג� בעזרת תוכנות החיפוש

יש להתייחס לאוס� המקבילות השונות וכיצד ה� יכולות להעשיר את לימוד 

א� , י הרחוקי� כוללי� השלמות פרשנות"ר� כלל דברי רשבד. הסוגיה המקומית

לעתי� המקבילות מעלות לפני הלומד פירושי� רחוקי� השוני� במהלכ� 

במקרי� אלה יש לבדוק את הסוגיה הרחוקה על הסדר כדי . מהסוגיה הנוכחית

  .י אותה בדר� שונה"להבי� מדוע פירש רש

  

  הפירוש למקרא והפירוש לתלמוד. 6

היא עד כמה כללי הפירוש והשיקולי� הדידקטיי� העומדי� ביסוד  שאלה גדולה

פירוש . י למקרא"י לתלמוד רלוונטיי� ג� לגבי פירושו של רש"פירושו של רש

א� כא� השאלה היא , כולל בפ� הדידקטי שלו, י לתורה נחקר אמנ� הרבה"רש

הא� השיקולי� הדידקטיי� שהתגלו בפירוש לתלמוד יכולי� לסייע בהבנת 

  . �"י בפירושו לתורה ולנ"גמותיו הפרשניות של רשמ

פירושי המילי� ופירושי ענייני הריאליה , י"נראה ששיטתו הלשונית של רש

הסבר  12.)280(דומי� במהלכ� בי� פירושי המקרא ובי� הפירוש לתלמוד 

העקרונות העומדי� בבסיס� של מדרשי ההלכה והמידות שהתורה נדרשת בה� 

  

_____________________________________  

  

  

11
וזאת רק במקומות שהדבר , בתלמוד "עריכה"י אומר משהו על שכבות "רק לעתי� רחוקות רש 

 ").הכי גרסינ�"ה "ד, א"ע, עיינו לדוגמא מגילה לא(ברור מתו� הגמרא עצמה 
12

י "יש רשימה של פסוקי המקרא שפירוש רש) 353' עמ(במפתח מראי המקו� שבסו� הספר  
 .עליה� נדו� בספר
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ויש לבדוק הא� המקבילות שבפירוש , משותפי� לפירושי התורה ולתלמוד

רמזי� לתפיסת מהות . י מסביר בפירושי המקרא"לתלמוד דומות למה שרש

, "משמע"המושג . י לתורה"י יש ג� בפירושו של רש"התורה שבעל פה של רש

   13.רלוונטי לשני סוגי הפירוש, שנדו� הרבה במחקר, "כמשמעו"

קשור לשאלה הבסיסית של מהות הפירושי�  "ר הפירושפיזו"עקרו� 

) "א"ד"(י על פסוקי� שוני� "שמביא רש, ולעתי� המנוגדי�, האלטרנטיביי�

אלטרנטיביי�  ולשאלה הא� לטקסט נתו� יכולי� להיות כמה פירושי� לגיטימיי�

  ). שאולי סותרי� זה את זה(

הא� . "יהסוג"השאלות העמוקות יותר קשורות לשיטות הפירוש של ה

בפירוש  "ֶהקד�"הא� יש תופעות  ?"סוגיה"אפשר להגדיר קטע מ� התורה כ

י מניח "הא� רש? הא� יש צור� בחזרות במסגרת הפירוש למקרא? י לתורה"רש

י לא הניח שהלומד יודע את כל "רש(שהלומד פרק בתורה מכיר את כל התורה 

    ?בפירוש למקרא "השלמות מערכת"הא� יש ? )התלמוד

תפיסתו הבסיסית . מה מ� השאלות האלה שוחחתי כמה פעמי� ע� אבאעל כ

ג� דרכי הפירוש צריכות , הייתה שמכיוו� שהתורה שונה במהותה מ� התלמוד

ויש כא� כר , ע� זאת נראה שנושאי� אלה עדיי� לא נחקרו לעומק. להיות שונות

  14.נרחב למחקרי� עתידיי�

  

  

  מקורות
  .מוסד הרב קוק: ירושלי�. הסליחות כמנהג פולי�סדר ). ה"תשכ( 'ד, גולדשמידט

  .מאגנס: ירושלי�. חכמי צרפת הראשוני�). ה"תשנ(' א, גרוסמ�

  .ר"מרכז זלמ� שז: ירושלי�. י"רש ).ו"תשס(   ��

  .חסר מקו� ההוצאה ובית ההוצאה. י חייו ופירושיו"רש). ז"תשנ(' ר, הלפרי�

–56' עמ, )ב(יז , המעי�. פרנקל' מאת י –למוד י בפירושו לת"דרכו של רש). ז"תשל(' י, עמנואל

60 .  

  .האקדמיה הלאומית למדעי�: ירושלי�. פיוטי שלמה הבבלי). ג"תשל) (מהדיר(' ע, פליישר

  

_____________________________________  

  

  

13
 .י משתמש בו"ועדיי� לא נתברר הא� יש לו אותו מוב� בכל מקו� שרש 
14

י מאוד להביא הערות מתודולוגיות "כמו בפירושו לתלמוד ג� בפירושו לתורה ממעט רש 
: ועוד). כ� הוא ג� בעניי� הערותיו המועטות על דרכו בבחירת המדרשי�(המאירות את דרכו כפרש� 

 י לתורה"כ� ג� לגבי דר� עבודתו של רש, כש� שבפירושו לתלמוד אי� לצפות לכללי� מוחלטי�
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: ירושלי�. נת� בעל הערו�' יחיאל בר אברה� אבי ר' פיוטי ר). ז"תשס) (מהדיר(' א, פרנקל

  .מקיצי נרדמי�

  .מופת: תל אביב. דרכי� בהוראת גמרא). א"תשע(' ש, ורבלי�', י, מלמד, מ"י, שלזינגר

  

 

 


