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  יחס הגאוני� לאגדה
  

  ]יונה פרנקל, דרכי האגדה בפרשנות:  מתו�[

  
  

י נביאי� א� לא היה "האמינו בנסי� שנעשי� ע, השכלתניי�, גאוני בבל האחרוני�
יכולי� לצאת מחו  , תנאי� ואמוראי� שאינ� נביאי�, קל לה� להאמי� שחכמי�

שי חכמי� לכ� מפרשי� ה� הרבה את סיפורי מע. לדרכי הטבע ולעשות נסי�
  .   הנסיי� פירוש רציונאליסטי

  
       :הנה דוגמאות מדבריה� של גאוני� שוני�

  
נת� 'ב רומז התלמוד על עוקבא שהיה בעל תשובה וכינויו "בבבלי שבת נו ע

מקשר כינוי זה ע� היותו בעל , שעל יחסו לאגדה נדו� להל�, י"רש.     'דצוציתא
או ... � ניצוצי� דנורא שהמלא� פשט ידועל ש': תשובה ומביא כא� שני פירושי�

י פירוש שלישי "ב מובא ברש"בסנהדרי� לא ע.    'שהמלא� אחזו בציצית ראשו
לעומת כל זה פירשו רב .     'כשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מ� השמי�'

נת� דצוציתא בנערותו היה מתק� בשערו ומקשט והיה עושהו תלתלי� ': ג"צמח ורס
   .'תו נת� דצוציתאוקורי� או

  
פלאיי� ואנונימיי� המזדמני� ' זק�'או ' סבא'במקומות שוני� בתלמוד נזכרי� 

כל היכא דאמרינ� ההוא 'ג "ג או את רה"מקירוא� שאלו את רש.  'לצרכי� שוני�
אינו אד� ידוע אלא זק� סת� שהיה נמצא באותה ': והשיב הגאו�'? סאבא מהא� הוא

           .'...מא אליהו הואולא תעלה על דעת� ש... שעה

  
  :א"ג על סיפור פלאי בבבלי שבת קח ע"ולבסו' דוגמה ידועה מדבריו של רה

                                     שמואל וקרנא הוו יתבי אגודא דנהר מלכא
                                           חזינהו למיא דקא דלו ועכירי

                          ה שמואל לקרנא גברא רבה קאתי וחייש במעיהאמר לי
                                             וקא דלו מיא לאקבולי אפיה

  

ראו את המי� מגביהי� , שמואל וקרנא היו יושבי� על גדת נהר מלכא: תרגו�
הגביהו עצמ� אד� גדול בא וחושש במיעיו ו: אמר לו שמואל לקרנא. ונעכרי�

   .המי� כדי לקבל פניו
  

לעשות מחיצה סביביו 'המי� הגביהו גליה� : י מפרש את פשט הסיפור כ�"רש
צער משו� צערו 'והמי� נעכרו כ' כשהוא נפנה על דופני הספינה שלא יראה גילויו

, המי� נעשי� גלי�  שמואל   ומפני שלא היה רוח מנשבת וראה , שא' הוא היה עכור
ג נשאל מהיכ� ידע "רה. 'י לבבל"והנהר היה משו� מא, וד אד� גדול הואהבי� שלכב

ראה את המי� ': ותרגו� תשובתו הוא, י וחש במיעיו"שמואל שאד� גדול בא מא
י ביו� זה וכיו� "וגוברי� וכבר שמע שמואל שאד� גדול יבוא מא... שה� עולי�

נהג ידוע שמי שראה שהמי� עכורי� ידע שאותו אד� אי אפשר שלא שתה מה� ומ
' גוברא רבה קאתי'ומשמועתו אמר , ששותה מאלו המי� העכורי� חושש במיעיו

  .'ומעכירות המי� אמר שחושש במיעיו


