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לדברי , ישראל רוזנסו�' פרופ, מתייחס הכותב המלומד' סולמה של צור'במאמר על 

י רחוק מאוד "וטוע� שתיאורו של רש, ה סולמא דצור"ד, א"י בעירובי� כב ע"רש

, "ל בו לאר� ישראÂÏÚÏ˙"י "וזאת בעקבות דברי רש, מלהיות מדויק במוב� הגאוגרפי

 .שאי� לה� כל פשר גאוגרפי

במבט האמוני א� ג� לדידיה במבט של סבירות , לדידי, קשה מאוד לקבל

המבחי� בי� שני סוגי� של מחיצות התוחמות , שדווקא במקור תלמודי זה, ביקורתית

, והשנייה, האחת בצורת סול� המתנשא מ� הקרקע ולמעלה, את אר� ישראל

 בסולמה ˘ÌÈÏÂÚי ויחשוב "רש' יטעה, ' כלפי מטההיורדת מ� הקרקע, "מחתנא דגדר"

 .של צור לאר� ישראל

 כי ÓÂÏÎ¯: "ה כי סליק"ד, ב"ביצה כה ע, י עצמו"את הפתרו� נמצא בדברי רש

י מורה על אילו� "בדברי רש" כלומר"המילה ". י ולאחר שעבר את צור"מטא לא

 – "כי סליק"� י תמה על המילי"רש. להוציא את הבנת הדברי� מפשטות� המילולית

 הלוא חמא בר אדא בדרכו מצור לאר� ישראל יורד בסולמה של צור – כאשר עלה

 !לאר� ישראל ואינו עולה

י על לשו� "כיוו� לקושייתו של רש, י בעירובי�"בתמיהתו על רש, רוזנסו�' פרופ

י שחי בתקופה הרחוקה בממדי הזמ� והערכי� מעיד� של "א� רש! הגמרא בביצה

אינו טוע� שלדברי הגמרא אי� כל פשר , ביחס לידענות קדמוני�הסקת מסקנות 

 .גאוגרפי וה� רחוקי� מלהיות מדויקי� במוב� הגאוגרפי

,  כוונת הגמרא היא– "כלומר כי מטא"', כלומר': י נוקט במילת הקס� שלו"רש

 .לאו דווקא כאשר עלה,  לאר� ישראל‰‚ÚÈכאשר 

: י שתי מילי�"הוסי� רש, " סליקכי"מדוע נקטה הגמרא בביטוי , באשר לקושיה

י השאיר ללומד להבי� בעצמו כי כוונת הגמרא "דומה שרש ".לאר� ישראל"

 .לאר� ישראל' עלייה'למשמעות המטפורית של 

בהיות� מתוארי� , שבה התנאי� הטופוגרפיי� ברורי� ללומד, בסוגיית עירובי�

כאשר , "י" בו לאלעלות"י לעצמו לנקוט במילי� "הרשה רש, היטב בדברי הגמרא

 .י שלא יעלה על דעת הלומד שכוונתו להוראה הפורמלית של עלייה"ברור לרש
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 – אחרי הערתי הביקורתית על המאמר ועל הגישה הביקורתית המובעת בו

ארשה לעצמי להודות מאוד על המאמר המיוחד  – וביתר עוז ביניה�, בשורותיו

 .והמחכי�

 !יישר כוח


