
 מבוא לשיטת העריכה הספרותית של המשנה

  ר אברהם וולפיש"ד

   

ובמיוחד את תפקידן של תופעות , המשנהמחקר זה יוצא לבחון את דרכי העריכה של 

  .בעריכת המשנה –תקבולת ושרשור , משחקי לשון, כגון חזרות לשוניות –ספרותיות 

   

  רקע עיוני

בפרשנות הקלסית למשנה יש התייחסות ספוראדית לשאלות הקשורות לסדר ומבנה 

רכי מפרשי המשנה הראשונים והאחרונים העלו כמה תובנות חשובות להבנת ד. במשנה

אך הם התייחסו רק לחלק קטן , )'גלגול'ה: או(' גררה'כגון תופעת ה, העריכה במשנה

חקר המשנה האקדמי שהתחדש במאה . מהמקומות שעריכת המשנה זוקקת עיון וליבון

וגדולי , עשרה התייחס לסוגיות העריכה במשנה באופן יותר עקבי ויותר שיטתי-התשע

ין בארו קשיי עריכה רבים באמצעות כלי הביקורת נ אפשטי"החוקרים כגון חנוך אלבק וי

דוד , שמא פרידמן, כגון אברהם גולדברג, ממשיכי דרכם של אלבק ואפשטיין. הגבוהה

שכללו את כלי הניתוח האינטָרטקסטואליים , הנשקה ויהודית האופטמן

והאינֶטרטקסטואליים המסייעים בידי החוקר לשחזר את ההשתלשלות הדיאכרונית 

במחקרים קודמים שלי הראיתי שהמשנה משתמשת . את טקסט המשנה הנוכחישהולידה 

במספר רב של אסוציאציות לשוניות ותבניות ספרותיות על מנת לחבר בין החומרים 

שבו , הממצא הזה דומה להתפתחות שהתחוללה בתחום חקר המקרא. המרכיבים אותה

לחשוף את הלכידות בין  ספרותי עשוי-הראו בעלי השיטה הספרותית כיצד ניתוח לשוני

המחקר , בהמשך למחקרים הקודמים שלי. אחידים-פניהם בלתי- פרקים וקטעים הנראים על

המוצע כאן מבקש להציג באופן מסודר ושיטתי את כלי העבודה הספרותיים המשמשים את 

  .עורך המשנה ואת השלכותיהם באשר להבנת שיטת עריכת המשנה ומשמעותה

   

  :מבנה המחקר

  :מתוכנן כולל שבעה פרקיםהמחקר ה

  תופעות ושאלות, גישות –תולדותיה ומאפייניה של עריכת המשנה : מבוא    .א

  טביעות אצבעותיו של העורך      .ב

  חתימה מעין פתיחה במשנה      .ג



  משחקי לשון ומילים מנחות במשנה      .ד

  התקבולת והתקבולת הכיאסטית במשנה      .ה

  קישורים ענייניים ולשוניים בין קבצים –פרק מבנה ה     .ו

  יחידות מעבר וגישור     .ז

  

  :אשר יכלול גם פרקים נוספים, שבעת הפרקים הללו מהווים חלק ראשון מהמחקר השלם

  מבנה של מסכת    .ח

  הקבלות לשוניות בין ראשי וסופי פרקים     .ט

  משנאית-הפרשנות הפנים      .י

  יחידות סיום במשנה   .יא

  סדרם של סדרי המשנה    .יב

  המשנה במבט אינטרטקסטואלי   .יג

  הזיכרון והמשמעות בעריכת המשנה   .יד

  יסודות רעיוניים ורוחניים במשנה   .טו

   

  שיטת המחקר והיקפו 

ספרותית המּוכרת במדעי היהדות בעיקר מהשיטה המחקר מתבסס בעיקר על מתודולוגיה 

כל טקסט שנחקר נבחן גם באמצעות כלי המחקר . הספרותית בחקר המקרא ובחקר האגדה

כולל כליהן של הביקורת הנמוכה , הפילולוגיים המקובלים בתחום חקר הספרות התלמודית

בחרות לפי המחקר יתבסס על דוגמאות מכל ששת סדרי המשנה הנ. ושל הביקורת הגבוהה

  .ראשי הפרקים המתוארים לעיל

   

  תרומת המחקר 

  :מחקר זה עשוי לתרום לעולם המחקר ולעולם הלימוד כאחד בכמה מישורים

והוא מציב אתגר גם , העריכתיות והספרותיות חשוב כשלעצמו, זיהוי התופעות הלשוניות

  .במחקרבפני חוקרים אחרים באשר להסבר תכליתן ומשמעותן של התופעות שיוצגו 

עריכת המשנה  רלביאולתופעות שיוצעו במחקר זה סוללים את הדרך  רוהביאוהניתוח 

ולא להסתפק בהסברים , מתוכנן ותכליתי, בתור מפעל מחושב, במישור הסינכרוני



בתאונות טקסטואליות או ביד , העריכה באילוצים' חריגות'דיאכרוניים התולים את 

  .המקרה

ינה את הלומד להגות במשמעויות הטמונות במפגשים הבנת המשנה כחיבור ספרותי מזמ

תהליך החשיבה . הרוחניים המעניינים והמפתיעים הנרמזים בעריכת המשנה-הרעיוניים

  .הזה והתובנות העשויות להיוולד ממנו מוסיפים ללימוד המשנה אתגר ומשמעות כאחד

ם הסוגיות יחד ע, מיומנויות הקריאה והחשיבה הכרוכות בצורת הלימוד המוצעת כאן

עשויות להניב פרות חשובים בשדה החינוכי , המחשבתיות והקיומיות העולות ממנו

  .והדידקטי
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