האוניברסיטה העברית ירושלים ,הפקולטה למשפטים ,המכון לחקר המשפט העברי
אוניברסיטת תל-אביב ,מרכז-על ע"ש צגלה ,הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן
אוניברסיטת בר-אילן ,הפקולטה למשפטים

כנס

משפט עברי ותורות משפט
מלון צובא ,הרי ירושלים
כג תמוז-כו תמוז
7202.5.5 -0202.5.5

הוועדה המארגנת:
אריה אדרעי ,חנינה בן-מנחם ,יאיר לורברבויים

מזכירות הכנס
רונה ברנס 50.8870.07
שירילי ויסמן 50.0807558

1

כל הזכויות שמורות לעורכים

2

תוכנית הכנס
יום שני כ"ג בתמוז תש"ע ( )0202.5.5
רישום
קבלת פנים

.0:55
.0:55

דברי ברכה

.0:80

פרופ' ברק מדינה ,דקן הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית
פרופ' אריה רייך ,דקן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
הרצאת פתיחה
פרופ' חנינה בן מנחם
ארוחת ערב

.7:.0
.3:95

יום שלישי כ"ד בתמוז ()7202.5.5
מושב ראשון 3:55-.9:55
משפט טבעי
משפט טבעי :נקודת מבט כללית
ד"ר עדו פורת

3:55-3:05

המשפט העברי :לימוד ודיון
ד"ר בני פורת

.5:55-..:55

המשפט העברי והמשפט הטבעי:
ד"ר חיים שפירא

..:.5-.9:55

ארוחת צהריים .9:55-.8:95
מושב שני .8:95-.7:95
האסכולה ההיסטורית
האסכולה ההיסטורית :נקודת מבט כללית
פרופ' רון חריס

.8:95-.0:.5

המשפט העברי :לימוד ודיון
ד"ר שי ווזנר

.0:95-.0:95

המשפט העברי והאסכולה ההיסטורית:
פרופ' אלימלך ווסטריך

.0:85-.7:95

ארוחת ערב

.3:95

3

יום רביעי כ"ה בתמוז ()0202.5.5
מושב שלישי .9:55 -3:55
ריאליזם משפטי
הריאליזם המשפטי :נקודת מבט כללית
פרופ' חנוך דגן

3:55-3:05

המשפט העברי :לימוד ודיון
פרופ' אריה אדרעי

.5:55-..:55

המשפט העברי והריאליזם המשפטי
פרופ' סוזן סטון

..:.5-.9:55

ארוחת צהריים .9:55-.8:95
מושב רביעי .8:95-.7:95
משנתו של הארט
משנתו של הארט :נקודת מבט כללית:
פרופ' חיים גנז

.8:95-.0:.5

המשפט העברי :לימוד ודיון:
גב' הילה בן-אליהו

.0:95-.0:95

המשפט העברי ומשתנו של הארט:
פרופ' חנינה בן-מנחם

.0:85-.7:95

ארוחת ערב

.3:95

יום חמישי כ"ו בתמוז ()7202.5.5
מושב חמישי 3:55-.9:55
משנתו של דוורקין
משנתו של דוורקין :נקודת מבט כללית
פרופ' אלון הראל

3:55-3:05

המשפט העברי :לימוד ודיון
ד"ר יצחק ברנד

.5:55-..:55

המשפט העברי ומשנתו של דוורקין
פרופ' יאיר לורברבוים

..:.5-.9:55

דברי סיכום וארוחת צהריים

4

מושב ראשון

משפט טבעי
ערך בני פורת

5

6

משפט הטבע ומשפט עברי
תוכן עניינים

חלק ראשון – ספרות חז"ל
מצוות שבדין היה לכותבן

7
8

.1

בבלי ,עירובין ק ע"ב

8

2.

ספרא ,אחרי מות פרשה ט

8

3.

בבלי ,יומא סז ע"ב

8

שבע מצוות בני נוח

8

.4

תוספתא ,עבודה זרה ,פרק ח ,הלכות ד-ח

5.

בבלי ,סנהדרין נו ע"א – נז ע"א

8

6.

בבלי ,סנהדרין נט ע"א – נט ע"ב

9

סברא

8

01

7.

בבלי ,סנהדרין עד ע"א

8.

בבלי ,כתובות כב ע"א

01

9.

בבלי ,בבא קמא מו ע"ב

01

01.

בבלי ,עירובין ס ע"א

01

00.

בבלי ,בבא בתרא עז ע"א

00

חלק שני – הגות ימה"ב

01

..

02.

ר' סעדיה גאון ,ספר האמונות והדעות מאמר ג

00

.13

ר' יוסף אלבו ,ספר העיקרים מאמר א ,פרק ז

03

04.

רמב"ם ,מורה נבוכים ב ,מ (מהדורת שוורץ)

03

חלק שלישי – פוסקים
א .ענישה ללא ציווי מקדים

.8
01

05.

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ,בראשית פרק ב

04

06.

בראשית פרק ו ,יא-יג

05

07.

רמב"ן ,בראשית פרק ו פסוק יג

05

08.

ר' חזקיה ב"ר מנוח (חזקוני) ,בראשית ז ,כא

05

09.

רמב"ם ,הלכות מלכים פרק ח ,הלכות י-יא

05

.21

שו"ת מהרי"ק ,סימן קסז

05

20.

ר' יוסף ענגיל ,ספר בית האוצר ,עמ'  ,096כלל קלא

07

ב .יצירת כללים חדשים שמקורן בסברא או במשפט הטבע

01

.22

ר' אלעזר משה הורביץ ,שו"ת אהל משה ,חלק ב ,סימן קלח

21

23.

ר' שלמה זלמן לפשיץ( ,חמדת שלמה) ,ליקוטי הלכות ,ס"ק א

22

24.

ר' אברהם בורנשטיין ,שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה ,סימן שו

22

.25

הרב בצמ"ח עוזיאל ,שו"ת משפטי עוזיאל כרך ב  -יורה דעה סימן סא

23

ג .התנגשות הדינים

01

.26

מהר"צ חיות ,מבוא התלמוד ,פרק ד

24

27.

ר' משה שמואל גלזנר ,דור רביעי ,חולין ,פתיחה כללית ,אות ב

25
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חלק ראשון – ספרות חז"ל
מצוות שבדין היה לכותבן

 .0בבלי ,עירובין ק ע"ב
אמר רבי יוחנן :אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול ,וגזל מנמלה ,ועריות מיונה 2דרך
ארץ מתרנגול  -שמפייס ואחר כך בועל2

 .0ספרא ,אחרי מות פרשה ט
(י) את משפטי תעשו אלה הדברים הכתובים בתורה שאלו לא נכתבו בדין היה לכתבן כגון הגזלות
והעריות וע"א וקללת השם ושפיכת דמים שאלו לא נכתבו בדין היה לכתבן ,ואלו שיצר הרע משיב
עליהם ואומות העולם ע"א משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת כלאים וחליצה יבמה וטהרת
המצורע שעיר המשתלח שיצר הרע משיב עליהן ואומות העולם ע"א משיבין עליהן תלמוד לומר אני ה'
חקקתי' אין את רשאי להשיב עליהם2

 .3בבלי ,יומא סז ע"ב
תנו רבנן :את משפטי תעשו  -דברים שאלמלא (לא) נכתבו דין הוא שיכתבו ,ואלו הן :עבודה זרה,
וגלוי עריות ,ושפיכות דמים ,וגזל ,וברכת השם 2ואת חקתי תשמרו  -דברים שהשטן ואומות העולם
משיבים עליהן ,ואלו הן :אכילת חזיר ,ולבישת שעטנז ,וחליצת יבמה ,וטהרת מצורע ,ושעיר המשתלח2
ושמא תאמר מעשה תוהו הם  -תלמוד לומר אני ה'  -אני ה' חקקתיו ,ואין לך רשות להרהר בהן2
שבע מצוות בני נוח

 .1תוספתא ,עבודה זרה ,פרק ח ,הלכות ד-ח
ד 2על שבע מצוות נצטוו בני נח על הדינין ועל עבוד' זרה ועל קיללת השם ועל גילוי עריות ועל שפיכות
דמים ועל הגזל על הדינין כיצד כשם שישר' מצווין להושיב בתי דינין בעיירות שלהן על עבודה זרה
ועל קיללת השם כיצד על גילוי עריות כיצד כל ערוה שבית דין של ישר' ממיתין עליה בני נח מוזהרין
עליה דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' הרבה עריות שאין בית דין של ישר' ממיתין עליה ובני נח מוזהרין עליה
באלו העריות האומות נידון כדיני האומות ואין לך אלא נערה המאורסה בלבד:
ה 2על שפיכות דמים כיצד גוי בגוי וגוי בישר' חייב ישר' בגוי פטור על הגזל גנב גזל וכן מוצא יפת
תואר וכן כיוצא בו גוי בגוי וגוי בישר' אסור וישר' בגוי מותר:
ו 2על אבר מן החי כיצד אבר המדולדל בבהמה ואין בו להעלות ארוכה אסור לבני נוח ואין צריך לומ'
לישר' ואם יש בו להעלות ארוכה מותר לישר' ואין צריך לומ' לבני נח נטל ציפור שאין בה כזית ואכלה
ר' פוטר ור' אלעז' בר' שמעון מחייב אמר ר' אלעזר בר' שמעון ומה אם על אבר מן הציפור חייב על
כולו לא יהא חייב חנקה ואכלה פטור ר' חנניה בן גמליאל אומ' אף על הדם מן החי ר' חידקא אומ' אף
על הסירוס ר' שמעון אומ' אף על הכשפים ר' יוסי אומ' כל האמור בפרשה בני נח מוזהרין עליה שנ' לא
ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעו' ומנ' ומכ' וחובר חבר ושואל אוב וידעני ודו' אל המת
כי תועבת י"י אלהיך כל עושה אלה ובגלל התוע' האל י"י מורישם מפניך:
ז 2איפשר שהכתוב ענש עד שלא יזהיר אלא מזהיר ואחר כך ענש מלמד שהזהירן תחילה ואחר כך
ענשן:
ח 2ר' אלעז' אומ' אף על הכלאים מותר לבן נח לזרוע ללבוש כלאים אסור להרביע ולהרכיב אילנות:

 .5בבלי ,סנהדרין נו ע"א – נז ע"א
תנו רבנן :שבע מצות נצטוו בני נח :דינין ,וברכת השם ,עבודה זרה ,גילוי עריות ,ושפיכות דמים ,וגזל,
ואבר מן החי2
רבי חנניה בן (גמלא) אומר :אף על הדם מן החי 2רבי חידקא אומר :אף על הסירוס 2רבי שמעון אומר:
אף על הכישוף 2רבי יוסי אומר :כל האמור בפרשת כישוף  -בן נח מוזהר עליו 2לא ימצא בך מעביר בנו
ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים וגו' ובגלל
8

התועבת האלה ה' אלהיך מוריש אותם מפניך ,ולא ענש אלא אם כן הזהיר 2רבי אלעזר אומר :אף על
הכלאים 2מותרין בני נח ללבוש כלאים ,ולזרוע כלאים ,ואין אסורין אלא בהרבעת בהמה ובהרכבת
האילן2
מנהני מילי?  -אמר רבי יוחנן :דאמר קרא ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל- 2
ויצו  -אלו הדינין ,וכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו' 2ה'  -זו ברכת השם ,וכן הוא
אומר ונקב שם ה' מות יומת 2אלהים  -זו עבודה זרה ,וכן הוא אומר לא יהיה לך אלהים אחרים 2על
האדם  -זו שפיכות דמים ,וכן הוא אומר שפך דם האדם וגו' 2לאמר  -זו גילוי עריות ,וכן הוא אומר
לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר 2מכל עץ הגן  -ולא גזל ,אכל תאכל ולא
אבר מן החי 2כי אתא רבי יצחק תני איפכא :ויצו  -זו עבודה זרה ,אלהים זו דינין 2בשלמא אלהים זו
דינין  -דכתיב ונקרב בעל הבית אל האלהים 2אלא ויצו זו עבודה זרה ,מאי משמע? רב חסדא ורב יצחק
בר אבדימי; חד אמר :סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם וגו' 2וחד אמר עשוק אפרים רצוץ משפט
כי הואיל הלך אחרי צו 2מאי בינייהו  -איכא בינייהו נכרי שעשה עבודה זרה ולא השתחוה לה 2למאן
דאמר עשו  -משעת עשייה מיחייב ,למאן דאמר כי הואיל הלך  -עד דאזיל בתרה ופלח לה 2אמר רבא:
ומי איכא למאן דאמר נכרי שעשאה עבודה זרה ולא השתחוה לה חייב? והתניא :בעבודה זרה ,דברים
שבית דין של ישראל ממיתין עליהן  -בן נח מוזהר עליהן ,אין בית דין של ישראל ממיתין עליהן  -אין
בן נח מוזהר עליהן 2למעוטי מאי  -לאו למעוטי נכרי שעשה עבודה זרה ולא השתחוה לה?  -אמר רב
פפא :לא ,למעוטי גיפוף ונישוק - 2גיפוף ונישוק דמאי? אילימא כדרכה  -בר קטלא הוא ,אלא למעוטי
שלא כדרכה2
דינין בני נח איפקוד?  -והתניא :עשר מצות נצטוו ישראל במרה ,שבע שקיבלו עליהן בני נח ,והוסיפו
עליהן :דינין ,ושבת ,וכיבוד אב ,ואם 2דינין  -דכתיב שם שם לו חק ומשפט ,שבת וכיבוד אב ואם -
דכתיב כאשר צוך ה' אלהיך ,ואמר רב יהודה :כאשר צוך  -במרה 2אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה :לא
נצרכה אלא לעדה ועדים והתראה - 2אי הכי ,מאי והוסיפו עליהן דינין? אלא אמר רבא :לא נצרכה אלא
לדיני קנסות - 2אכתי והוסיפו בדינין מיבעי ליה!  -אלא אמר רב אחא בר יעקב :לא נצרכה אלא להושיב
בית דין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר - 2והא בני נח לא איפקוד?  -והתניא :כשם שנצטוו ישראל
להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר  -כך נצטוו בני נח להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך
ובכל עיר ועיר!  -אלא אמר רבא :האי תנא  -תנא דבי מנשה הוא ,דמפיק ד"ך ועייל ס"ך 2דתנא דבי
מנשה :שבע מצות נצטוו בני נח :עבודה זרה ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמים ,גזל ,ואבר מן החי ,סירוס,
וכלאים 2רבי יהודה אומר :אדם הראשון לא נצטווה אלא על עבודה זרה בלבד ,שנאמר ויצו ה' אלהים
על האדם 2רבי יהודה בן בתירה אומר :אף על ברכת השם ,ויש אומרים :אף על הדינים 2כמאן אזלא הא
דאמר רב יהודה אמר רב :אלהים אני  -לא תקללוני ,אלהים אני  -לא תמירוני ,אלהים אני  -יהא מוראי
עליכם 2כמאן  -כיש אומרים2
תנא דבי מנשה אי דריש ויצו  -אפילו הנך נמי ,אי לא דריש ויצו  -הני מנא ליה?  -לעולם לא דריש ויצו,
הני  -כל חדא וחדא באפי נפשיה כתיבא 2עבודה זרה וגילוי עריות  -דכתיב ותשחת הארץ לפני האלהים,
ותנא דבי רבי ישמעאל :בכל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודה זרה 2דבר ערוה -
שנאמר כי השחית כל בשר את דרכו 2עבודה זרה  -דכתיב ,פן תשחתון ועשיתם וגו' 2ואידך :אורחייהו
דקא מגלי 2שפיכות דמים  -דכתיב שפך דם האדם וגו' 2ואידך  -קטלייהו הוא דקמגלי 2גזל דכתיב כירק
עשב נתתי לכם את כל ,ואמר רבי לוי :כירק עשב  -ולא כירק גנה - 2ואידך :ההוא למישרי בשר הוא
דאתא 2אבר מן החי  -דכתיב אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו - 2ואידך :ההוא למישרי שרצים הוא
דאתא 2סירוס  -דכתיב שרצו בארץ ורבו בה ,ואידך  -לברכה בעלמא 2כלאים  -דכתיב מהעוף למינהו2
ואידך  -ההוא לצותא בעלמא2

 .6בבלי ,סנהדרין נט ע"א – נט ע"ב
אמר מר :כל מצוה שנאמרה לבני נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה 2אדרבה ,מדנשנית בסיני  -לישראל
נאמרה ולא לבני נח!  -מדאיתני עבודה זרה בסיני ,ואשכחן דענש נכרי עילווה  -שמע מינה לזה ולזה
נאמרה 2לבני נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח 2אדרבה ,מדלא נישנית בסיני לבני נח
נאמרה ולא לישראל!  -ליכא מידעם דלישראל שרי ולנכרי אסור - 2ולא? והרי יפת תואר!  -התם משום
דלאו בני כיבוש נינהו - 2והרי פחות משוה פרוטה!  -התם משום דלאו בני מחילה נינהו 2כל מצוה
שנאמרה לבני נח ונישנית בסיני לזה ולזה נאמרה
והרי מילה שנאמרה לבני נח ,דכתיב ואתה את בריתי תשמר ,ונשנית בסיני וביום השמיני ימול ,לישראל
נאמרה ולא לבני נח!  -ההוא למישרי שבת הוא דאתא :ביום  -ואפילו בשבת 2והרי פריה ורביה,
שנאמרה לבני נח ,דכתיב ואתם פרו ורבו ,ונשנית בסיני לך אמר להם שובו לכם לאהליכם ,לישראל
נאמרה ,ולא לבני נח!  -ההוא לכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו הוא דאתא - 2אי הכי ,כל חדא
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וחדא נמי נימא משום מילתא איתני!  -הכי קאמר :אזהרה מיהדר ומיתנא בה למה לי? ואין לנו אלא גיד
הנשה בלבד ,ואליבא דרבי יהודה - 2הני נמי לא איתני!  -הני איתני לשום מילתא בעלמא ,הא לא איתני
כלל 2אי בעית אימא :מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא ואתה את בריתי תשמר אתה
וזרעך אחריך לדרתם ,אתה וזרעך  -אין ,איניש אחרינא  -לא - 2אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו!  -כי
ביצחק יקרא לך זרע - 2בני עשו לחייבו!  -ביצחק  -ולא כל יצחק - 2מתקיף לה רב אושעיא :אלא מעתה
בני קטורה לא לחייבו?  -האמר רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר חנינא :את בריתי הפר  -לרבות
בני קטורה2

סברא
 .7בבלי ,סנהדרין עד ע"א
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :נימנו וגמרו בעלית בית נתזה בלוד :כל עבירות שבתורה
אם אומרין לאדם עבור ואל תהרג  -יעבור ואל יהרג ,חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים2
ועבודה זרה לא? והא תניא ,אמר רבי ישמעאל :מנין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודה זרה ואל תהרג
מנין שיעבוד ואל יהרג  -תלמוד לומר וחי בהם  -ולא שימות בהם 2יכול אפילו בפרהסיא  -תלמוד לומר
ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי - 2אינהו דאמור כרבי אליעזר 2דתניא ,רבי אליעזר אומר :ואהבת את
ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ,אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך ,ואם נאמר
בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך - ,אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו  -לכך נאמר בכל נפשך,
ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו  -לכך נאמר בכל מאדך 2גילוי עריות ושפיכות דמים  -כדרבי2
דתניא ,רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה ,וכי מה למדנו מרוצח? מעתה,
הרי זה בא ללמד ונמצא למד :מקיש רוצח לנערה המאורסה ,מה נערה המאורסה  -ניתן להצילו בנפשו,
אף רוצח  -ניתן להצילו בנפשו 2ומקיש נערה המאורסה לרוצח ,מה רוצח  -יהרג ואל יעבור ,אף נערה
המאורסה  -תהרג ואל תעבור ,רוצח גופיה מנא לן?  -סברא הוא 2דההוא דאתא לקמיה דרבה ,ואמר
ליה :אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ,ואי לא  -קטלינא לך - 2אמר ליה :לקטלוך ולא תיקטול 2מי
יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפי2

 .8בבלי ,כתובות כב ע"א
א"ר אסי :מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר מן התורה? שנאמר :את בתי נתתי לאיש הזה לאשה,
לאיש  -אסרה ,הזה  -התירה 2ל"ל קרא? סברא היא ,הוא אסרה והוא שרי לה! אלא ,כי איצטריך קרא -
לכדרב הונא אמר רב ,דא"ר הונא אמר רב :מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה? שנאמר :את
בתי נתתי לאיש2

 .9בבלי ,בבא קמא מו ע"ב
א"ר שמואל בר נחמני :מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה? שנאמר :מי בעל דברים יגש אליהם ,יגיש
ראיה אליהם 2מתקיף לה רב אשי :הא למה לי קרא? סברא הוא ,דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא!

 .01בבלי ,עירובין ס ע"א
רבי שמעון אומר שלש חצירות וכו' 2אמר רב חמא בר גוריא אמר רב :הלכה כרבי שמעון 2רבי יצחק
אמר :אפילו בית אחד וחצר אחת 2חצר אחת סלקא דעתך?  -אלא אימא :בית אחד בחצר אחת 2אמר
ליה אביי לרב יוסף :הא דרבי יצחק גמרא או סברא?  -אמר ליה :מאי נפקא לן מינה? אמר ליה :גמרא
גמור זמורתא תהא?
תוספות ,שם :גמרא  -שהיה לו קבלה משום תנא או סברא שמסברא היה אומר שכך נראה אף על פי
שאין שום תנא סובר כן ולא לפסוק הלכה בא אלא שכך היו דברים נראים וקאמר מאי נפקא לן מינה
כלומר הא פסקינן לעיל כרבי שמעון ומשני גמרא גמור כו' מ"מ יש לנו לחקור ולידע אם גמרא או
סברא2
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 .00בבלי ,בבא בתרא עז ע"א
אמר אמימר ,הלכתא :אותיות נקנות במסירה ,כרבי 2אמר ליה רב אשי לאמימר :גמרא או סברא? א"ל:
גמרא 2אמר רב אשי :סברא נמי הוא ,דאותיות מילי נינהו ,ומילי במילי לא מיקנין2

חלק שני – הגות ימה"ב
 .00ר' סעדיה גאון ,ספר האמונות והדעות מאמר ג
אמר יהודה בן שאול 2אמר המחבר :אשר ראוי לקדם אותו התחלה למאמר הזה ,כי הבורא יתברך כיון
שהתברר שהוא קדמון לא היה עמו דבר ,היתה בריאתו לדברים טובה וחסד ממנו 2וכאשר זכרנו בסוף
המאמר הראשון ,בעלת בריאת הדברים ,וממה שימצא בספרים שהוא טוב ומטיב ,כמו שאמר (תהלים
קמ"ה ט) טוב י"י לכל ורחמיו על כל מעשיו 2ותחלת הטבתו לברואים שחננם ההויה ,רצוני לומר:
המציאו אותם אחר שלא היו 2וכמו שאמר לחשובים (ישעי' מ"ג ז') כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
וגומר 2ואחר כן חננם סבה שמגיעים בה אל ההצלחה הגמורה והטובה השלמה ,כמו שאמר (תהלים ט"ז
י"א) תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך וגומר 2והוא מה שצום והזהירם ממנו 2וזה המאמר תחלת
מה שיקיף השכל ויחשוב בו ,ויאמר :הוא היה יכול שייטיב להם ההטבה הגמורה ,ויצליחם ההצלחה
המתמדת מבלתי שיצום ויזהירם? אבל יראה שטובתו בדרך ההיא טוב להם ,בעבור מה שיסתלק
מעליהם מעניני הטרח 2ואומר בבירור הענין הזה ,כי שומו סבת הגעתם אל הטובה המתמדת בהטריחם
במה שצוה בו ,הוא יותר טוב 2והוא ,שהשכל דן שיהיה מי שמגיע לטובה על מעשה שהעבד בו ,יש לו
כפל מה שיגעהו מן הטוב מי שלא עשה דבר ,אבל הוא מתחסד עמו 2ואין השכל רואה להשוות ביניהם2
וכאשר הדבר כן נטה בנו בוראנו אל החלק היותר להיות תועלתנו על הגמול ,כפל תועלתנו אשר תהיה
על לא מעשה ,וכמו שאמר (ישעיה מ' י') הנה י"י אלהים בחזק יבוא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו
ופעולתו לפניו2
וכיון שהקדמנו ההקדמה הזאת אומר פותח ,הודיענו אלהינו יתברך בדברי נביאיו ,שיש לו עלינו תורה
נעבדהו בה ,ובמה מצות שצוה אותנו בם ,אנחנו חייבים לשמרם ולעשותם בלב שלם 2הוא אמרו (דברים
כ"ו ט"ז) היום הזה י"י אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל
לבבך ובכל נפשך 2והעמידו לנו נביאיו על המצות ההם האותות והמופתים המלאים ,ושמרנום ועשינו
אותם מיד 2ואחר כך מצאנו העיון מחייב שנצוה בהם ,ולא היה ראוי לעזבנו מבלעדי דבר 2וראוי שאבאר
ממה שמחייב אותו העיון לענין הזה דברים וענינים ,ואומר :כי השכל מחייב להקביל כל מטיב אם
בהטבה ,אם הוא צריך אליה ,אם בהודות ,אם איננו צריך לגמול 2וכאשר היה זה מחיובי השכל ,לא היה
נכון שיעזבהו הבורא יתברך בעניני עצמו ,אבל התחייב לצוות ברואיו בעבודתו והודות לו ,בעבוד
שבראם 2והשכל מחייב עוד ,שהחכם לא יתיר לגדפו ולקללו 2והתחייב עוד ,למנוע הבורא עבדיו מזה
להקביל בו 2והשכל מחייב עוד ,שימנע הברואים לחטא קצתם לקצתם ,בכל מיני החטאים 2והתחייב
עוד ,שלא יתיר להם החכם זה 2והשכל מכשיר עוד ,שיטריח החכם עושה בדבר מהדברים ,ויתן לו שכרו
עליו ,בעבור שיגיעהו אל התועלת בלבד ,מפני שהיה זה ממה שמועיל לעושה ,ולא יזיק המטריח2
וכאשר נקבץ אלו הארבעה ענינים ,יהיו כלליהם הם המצות אשר צונו אלהינו 2והוא שחייבנו לדעתו,
ולעבדו בלב שלם ,כמו שאמר הנביא (דה"י א' כ"ח ט') ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו
בלב שלם ובנפש חפצה 2ועוד הזהירנו ,מהקבילו בקללות ובגדופים ,אף על פי שאינם מזיקים אותו,
אלא שאין מדרך החכמה להתירם ,כאמרו (ויקרא כ"ד ט"ו) איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו 2ולא
התיר לקצתנו להרע לקצתנו ,ולחמסם ,כמו שאמר (שם י"ט י"א) לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו
איש בעמיתו 2ואלה השלשה ענינים ,הם ומה שנסמך אליהם ,הם החלק הראשון משני חלקי המצות,
ונסמך אל הראשון מהם ,להכניע לו ולעבדו ,ולעמוד לפניו ,והדומה לזה ,והכל בכתב 2ונסמך אל השני,
שלא ישותף לו ,ולא ישבע בשמו לשקר ,ושלא יתארהו בתארים המגנים ,והדומה לזה ,והכל בכלל2
ויסמך אל השלישי 2עשות המשפט ,והאמת והצדק והדין ,והרחקה מהרוג המדברים ,ואיסור הניאוף,
והגנבה ,והרכילות ,ושיאהב המאמין לאחיו מה שהוא אוהב לנפשו ,וכל אשר נכלל באלה השערים,
והכל בכתב 2וכל ענין מאלה שמצוה בו ,נטע בשכלנו טובתו ,וכל ענין מהם שהזהיר ממנו ,נטע בשכלנו
גנותו ,כמו שאמרה החכמה אשר היא השכל (משלי ח' ז') כי אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע2
והחלק השני דברים אין השכל גוזר אותם ,שהם טובים לעצמם ולא מגונים לעצמם ,הוסיף לנו הבורא
עליהם צווי והזהרה ,להרבות גמולנו והצלחתנו עליהם ,כמו שאמר (ישעי' מ"ב כ"א) י"י חפץ למען
צדקו יגדיל תורה ויאדיר 2והיה המצווה בו מהם טוב ,והמוזהר ממנו מהם מגונה ,למקום העבודה בהם,
והוספו בענין השני בחלק הראשון 2ועם זה אי אפשר שלא יהיה להם עם ההסתכלות ,תועלות חלקיות,
ועלילה מעטה מדרך המושכל ,כאשר היה לחלק הראשון תועלות גדולות ועלילה גדולה מדרך המושכל
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 וראוי שאקדם הדברים על המצות השכליות תחלה ואומר :מן החכמה לאסור שפיכות דמי המדברים,שלא יותר זה ,ויכלה קצתם את קצתם ,ויש בו אחר מה שמרגישים בו מן הצער ,בטול הענין שכוון בו
החכם ,ומכרית אותם ההרג מאשר בראם לו והטריחם בו 2ומן החכמה לאסור הזנות ,שלא יהיו
המדברים כבהמות ,ולא ידע אחד מהם אביו שיכבדהו גמול שגדלהו ,ושיורישהו האב טרפו כאשר ירש
ממנו המציאה ,ושידע שאר קרוביו מדוד ואחי אם ,ויעשה מה שהוא מוצא להם מן החנינה 2ומן החכמה
לאסור הגנבה ,כי אם תותר ,יבטחו קצת בני אדם על גניבת ממון קצתם ,ולא יישבו העולם ולא יקנו
ממון ,אך אם יבטח הכל על זה תבטל הגנבה עוד בבטול הקנינים ,מפני שלא ימצא מה שיגנוב כלל 2ומן
החכמה אך מראשיתיה ,דבר צדק ועזוב הכזב ,כי הצדק הוא האמירה על הדבר כאשר הוא ובענינו,
והכזב הוא האמירה על הדבר לא כאשר הוא ,ולא בענינו ,וכאשר יפול החוש עליו ,וימצאנו בתכונה
מהתכונות ,ותליץ עליו הנפש בהפך בתכונת זולתה ,מקבילות שני התכונות בנפש ומתהפכות ,ותשער
מהמנעם כדבר נכרי 2ואחר כן אומר שראיתי מבני אדם ,מי שסובר ,כי אלה ד' השרשים המוזרים ,אינם
מוזרים ,אבל המוזר אצלו ,מה שיצערהו 2וידאיגהו ,והטוב אצלו מה שיערב לו וירגיעהו 2ולי על
הדברים האלה תשובה רחבה במאמר הד' בשער הצדק 2אך אזכור ממנה הנה קצת ואומר ,כי מי שחושב
זה ,כבר עזב כל מה שהבאתיו לראיה הנה ,ומי שעזב זה הוא סכל ,והסתלק טרחו מעלינו 2ועם זה לא
אנוח עד שארחיבהו ההתהפכות וההמנע ,ואומר :כי הריגת השונא מה שיערב להורג ,ויצער ההרוג,
ולקיחת הממון והנשים הנשואות ,ממה שיערב ללוקח ,ויצער ללקוח ממנו 2ועל המחשבה הזאת יתחייב
להיות כל פועל מאלו השנים חכמה וסכלות יחד 2חכמה ,מפני שיערב לגנב ולהורג ולזונה ,וסכלות,
מפני שהוא מצער בעל דינו 2וכל דעת שמביאה אל ההתהפכות ועל ההמנע הוא שקר; אך יתקבץ עליהם
ההפך הזה ,באיש א' ,בדבש שנפל בו מעט ארס אכלו והוא ערב והורג ,ומתחייבים שתהיה חכמה
וסכלות יחד 2אחר כן אומר בחלק הב' אשר הוא מותר בשכל ,והתורה צותה בקצתו ואסרה קצתו,
והניחה השאר מותר כמו שהוא ,כמו קדוש יום בין ימים ,כשבתות ומועדים ,וקדוש איש משאר בני
אדם ,ככהן והנביא 2וההמנע מאכול קצת המאכלים ,ומשכב קצת בני אדם ,והפרישות תכף לקצת
המקרים בעבור הטומאה 2ואלה השרשים ומה שיולד מהם ,ומה שיצטרף אליהם ,אף על פי שהעלה
הגדולה בקיומם מצות אלהינו ,והבאתנו אל התועלת ,אני מוצא לרובם עלות חלקיות מועילות ,ואני
רואה לזכור קצתם ולדבר עליהם ,וחכמת הבורא למעלה מהכל 2ואומר :כי מתועלת קדוש קצת הזמן,
תחלה בעזיבת המעשים בו ,להגיע אל המנוחה מרב היגיעה ,ולהגיע אל קצת החכמה ,וחלק מן התוספת
בתפלה ,ויפנו בני אדם לפגיעת קצתם את קצתם בהתקבצם ,וידברו בעניני תורתם ויכריזו בהם ,וכל
הדומה לזה 2ומתועלת קדוש איש מיוחד ,לקבל ממנו החכמה יותר ,ולהפגיע בעדם ,ולחבב לבני אדם
הדרך הישרה; כדי שיגיעו אל מעלות ,ושישתדל להישיר בני אדם כיון שהוא ראוי לכך ,ומה שדומה
לזה 2ומתועלות אסור אכילת קצת בעלי חיים ,שלא ידמוהו לבורא ,כי לא יתכן שיחייב לאכול מה שהוא
דומה לו ,ולא לטמאו ,ושלא יעבוד האדם מאומה מהם ,כי לא יתכן לעבוד מה שהושם לו למאכל ,ולא
מה שהושם אצלו טמא 2ומתועלת הרחקת שכיבת קצת הנשים ,אשת איש כאשר הקדמנו ,אבל האב
והאחים הצורך מביא להתיחד עמם ,ובהתרת נשואיהם ,היה עולה על לבם לזנות עמם ,ושלא יתאוו
לצורה היפה מקרוביהם ,ושלא ימאסו צורה שאיננה יפה ,כשיראו קרוביהם אינם חפצים בה 2ומתועלות
הטומאה והטהרה ,שיכנע האדם מעצמו ומבשרו ,ושתיקר בעיניו התפלה ,אחר שפסק ממנה ימים,
ושייקר בעיניו הקדש והמקדש ,אחר שנמנע ממנו ימים ,ושישיב לבו ליראת שמים 2ועל זה הדמיון
כאשר יחקרו רוב המצות האלה השמעיות ימצא להם מן סעיפי העלילה ותועלותיה ,דברים רבים,
וחכמת הבורא בדעתו למעלה מכל מה שישיגוהו המדברים ,כמו שאמר (ישעיה נ"ה ט') כי גבהו שמים
מארץ כן גבהו דרכי מדרכיכם:
וכיון שאמרתי זה הכלל בשני חלקי המצות ,והם השכליות והשמעיות ,ראוי שאבאר מה היה הצורך
לשלוחים ולנביאים 2כי שמעתי כי יש אנשים שאומרים כי אין לבני אדם צורך לנביאים ,וששכליהם
מספיקים להם להישירם במה שיש בהם מן הטוב ומן הרע 2ושבתי אל מבחן האמת וראיתי בו ,שאם
היה הדבר כמו שאמרו ,הבורא יודע בו יותר מהם וא היה שולח שלוחים ,כי איננו פועל מה שאין לו
ענין 2ואחר כך הסתכלתי בענין ,ומצאתי צורך הברואים אל השלוחים צורך גדול ,לא מפני המצות
השמעיות בלבד ,להודיע אותם ,אך מפני המצות השכליות ,כי המעשה בהם לא ישלם כי אם בשלוחים,
שיעמידו בני אדם עליהם 2ומזה שהשכל דן בהודאה לאל על טובתו ,ולא שם גבול להודאה ההיא ,לא
ממאמר מזמן ותכונה ,והצטרכו לשלוחים 2ושמו לו גבול ,וקראוהו תפלה 2ושמו לו עתים ומאמרים
מיוחדים ותכונה מיוחדת ומגמה מיוחדה 2ומזה שהשכל הרחיק הנאוף ,באין בו גבול מושם ,האיך
תהיה האשה נקנית לאיש ,עד שתשוב כאשת איש 2היהיה זה בדבור בלבד ,או בממון בלבד ,או ברצון
אביה בלבד ,או בעדות שנים ,או עשרה ,או בקבוץ אנשי העיר בזה ,או בסימן שיסמנו עליה ,שירשמוה
ברושם 2ובאו הנביאים ואמרו :במהר ושטר ועדות 2ומזה כי השכל מרחיק הגנבה ,ואין בו איך יהיה
הממון ברשות האדם ,עד שיהיה קונהו מדרך המלאכה ,או מדרך הסחורה ,או מדרך הירושה ,או מדרך
ההפקר ,כמו ציד הבר והים ,או בתת הדמים יתקיים המקח ,או בתפישו המקח ,או בדבור בלבד ,ושאר
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מה שיפול בשער הזה מן הספקות שהיא ארוך ורחב 2ובאו הנביאים בכל שאר מהם בדין פוסק 2ומזה
הערכת החבלות ,כי השכל רואה לשער הנזק ,ולא שם לשעורו גבול; אם בתוכחה בלבד ,או בקללה
עמה ,או בהלקאה גם כן 2ואם היה בהלקות ,כמה שיעורו ,וכן הקללה והתוכחות ,או שלא יספיקו ממנו
כי אם בהמיתו ,ואם עונש כל מזיק אחד ,או קצתם אינו דומה לקצתם 2ושמו הנביאים לכל אחד מהם
תשלום ידוע ,ושתפו קצתם עם קצתם בענינים ,ושמו לקצתם תשלום ממון 2ובעבור אלה הדברים אשר
ספרנו ,והדומה להם ,הוצרכנו לשליחות הנביאים ,כי אם היינו מונחים לעצתנו ,היינו חולקים בדעותינו,
ולא היינו מסכימים על דבר ,ועוד בעבור השמעיות כאשר בארתי2

 .03ר' יוסף אלבו ,ספר העיקרים מאמר א ,פרק ז
שם דת יפול על כל הישרה או הנהגה שתכלול קבוץ רב מן האנשים ,הן שתהיה כוללת צווים רבים ,כמו
כל יודעי דת ודין (אסתר א' י"ג) ,או צווי אחד ,כמו ותנתן דת בשושן (אסתר ט' י"ד) ,והן שתהיה
אלהית ,כמו מימינו אש דת למו ,או נמוסית ,כדתי מדי ופרס2
והדת על ג' פנים ,אם טבעית ,ואם נימוסית ,ואם אלהית 2והטבעית היא שוה בכל אדם ובכל זמן ובכל
מקום 2והנימוסית היא מה שתסודר מחכם או חכמים לפי המקום ולפי הזמן וכפי טבע המונהגים בה,
כדתות והחוקים אשר סודרו בקצת מדינות בין הקדמונים עובדי עבודה זרה או עובדי האל מצד הסדור
השכלי אשר יחייבהו השכל האנושי מבלי הערה אלהית 2והאלהית היא מה שתסודר מהשם על יד נביא
כמו אדם או נח ,וכמו ההנהגה והדת שהיה אברהם מלמד ומרגיל האנשים לעבוד השם והיה מל אותם
במצות השם ,או מה שתסודר מהשם על יד שליח שלוח ממנו להנתן דת על ידו כתורת משה2
וכוונת הדת הטבעית להרחיק העול ולקרב היושר ,כדי שיתרחקו האנשים מן הגנבה והגזלה והרציחה,
באופן שתעמוד ותתקיים החברה בין האנשים ויהיה כל אחד מנוצל מכף מעול וחומץ 2וכוונת הדת
הנימוסית היא להרחיק המגונה ולקרב הנאה ,כדי שיתרחקו האנשים מן הגנות כפי המפורסם ,ובזה
תעדיף על הטבעית ,כי הנימוסית גם כן תתקן הנהגת האנשים ותסדר עניניהם באופן נאות אל שיתוקן
הקבוץ המדיני כטבעית 2וכוונת האלהית היא להישיר האנשים אל השגת ההצלחה האמתית שהיא
הצלחת הנפש וההשארות הנצחי ,ותראה להם הדרכים שילכו בהגעתה ,ותודיע להם הטוב האמתי כדי
שישתדלו בהשגתו ,ותודיע להם גם כן הרע האמתי כדי שישמרו ממנו ,ותרגיל אותם על עזיבת
ההצלחות המדומות עד שלא יתאוו אותם ולא יצטערו בהפקדן ,והיא גם כן תניח דרכי היושר כדי
שיתוקן הקבוץ המדיני באופן נאות ושלם ,עד שלא יטרידם רוע סדור קבוציהם מהשיג ההצלחה
האמתית ,ולא יעיקם מלהשתדל בהשגת ההצלחה והתכלית האחרון למין האנושי אשר אל זה הוא
מגמת הדת האלהית ,ובזה תעדיף על הנימוסית2

 .01רמב"ם ,מורה נבוכים ב ,מ (מהדורת שוורץ)
כבר הובהר בתכלית ההבהרה שהאדם הוא מדיני בטבעו ,ושטבעו שיהיה בחברה 2אין הוא כשאר בעלי-
החיים שאין להם הכרח לחיות בחברה 2מרוב שהמין הזה מורכב – כי הוא המורכב האחרון ,כפי שאתה
יודע – רב השוני בין פרטיו עד שכמעט אינך מוצא בכלל שני פרטים התואמים במין ממיני התכונות,
אלא במידה שאתה מוצא את צורתם החיצונית תואמת 2הסיבה לכך היא השוני במזגים 2לכן שונים
החומרים 2ולכן שונים גם המקרים התלויים בצורה ,שהרי לכל צורה טבעית יש כמה מקרים מיוחדים
לה ותלויים בה ,זולת המקרים התלויים בחומר 2שוני אישי גדול כמו זה אינו מצוי בשום מין ממיני
בעלי-החיים 2בכל מין השוני מועט ,למעט האדם 2שהרי אתה מוצא שני בני-אדם שהם ,כביכול ,משני
מינים בכל תכונה ותכונה ,עד כדי שמוצא א תה את אכזריותו של האחד מגיעה לשלב בו הוא שוחט את
הקטן שבבניו מעוצם הכעס ,ואחר חומל על פשפש או חרק ואינו הורגו מתוך רחמים 2וכך לגבי רוב
המקרים2
מכיוון שטבע האדם מצריך שבפרטיו יהיה שוני כזה ,ולטבעו הכרחיים החיים בחברה ,בהכרח לא
ייתכן שתתקבץ חברה זאת אלא באמצעות מנהיג אשר יקבע שיעור ומידה למעׂשיהם ,ישלים את החסר
וימעיט את המוגזם ,ויקבע מעׂשים ודרכי מוסר שעל כולם לבצעם תמיד בדרך אחת ,עד שהשוני הטבעי
יוסתר על-ידי ריבוי התיאום שבתוקף -קביעה ,ואז החברה תהיה מסודרת 2לכן אומר אני שאף-על-פי
שהתורה אינה טבעית יש לה נגיעה אל העניין הטבעי 2לכן היה מחוכמת האלוה לקיום המין הזה –
מכיוון שחפץ שהוא יימצא – שׂשם בטבעו שיהיה לפרטיו כוח הנהגה2
יש ביניהם מי שבעצמו הובאה לידיעתו הנהגה זאת והוא הנביא או המחוקק 2ויש ביניהם מי שיש לו
הכוח לאכוף את קיומו של מה שקבעו שני אלה ,את ההליכה בעקבותיו ואת הוצאתו לַפֹּ עַ ל 2והם
השליט המחזיק בחוק זה ,והטוען לנבואה המחזיק בתורתו של הנביא ,בכולה או בחלקה 2הוא מחזיק
בחלק ונטש חלק או מפני שזה יותר קל לו ,או כדי להשלות שדברים אלה באו לו בהתגלות ואין הוא
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הולך בעקבות זולתו 2וזאת מתוך קנאה 2כי יש שאדם מתפעל משלמות כלשהי ,נהנה ממנה וחושק בה,
ורוצה שאנשים ידמו שיש בו שלמות זאת ,אף-על-פי שהוא יודע שאין בו שלמות ,כגון שאתה רואה
שרבים מתיימרים ומייחסים לעצמם את שירי זולתם 2כן נעׂשה בכמה חיבורים של חכמים ובפרטי
מדעים רבים ,שבידי אדם מקנא ונרפה נופל דבר שזולתו יצר אותו ,והוא טוען שהוא יצר אותו 2כך אירע
גם לגבי אותה שלמות נבואית ,שכן אנו מוצאים אנשים שהתיימרו להיות נביאים ואמרו דברים
שמעולם לא באו בהתגלות מן האל ,כגון צדקיה בן כנענה 2כן מוצאים אנו אנשים שהתיימרו להיות
נביאים ואמרו דברים שהאל אמרם בלי ספק 2כוונתי שהם באו בהתגלות ,אבל אל זולתם ,והם ייחסו
אותם לעצמם והתקשטו בהם ,כגון חנניה בן עזור 2ידיעת כל זאת וההבחנה בו ברורים מאוד 2אני אבאר
לך זאת כדי שלא יהיו לך ספקות בדבר ,ותהיה בידך הבדלה בין הנהגות החוקים שבתוקף-קביעה ובין
הנהגות התורה האלוהית ,ובין הנהגותיו של מי שלקח משהו מדברי הנביאים ,טוען לו ומייחסו לעצמו2
באשר לחוקות ,אשר מחוקקיהן אמרו במפורש שהם חקקו אותן מדעתם ,אין צורך להביא לכך ראיות2
כאשר היריב מודה אין צורך בראיה 2אולם ברצוני להביא לידיעתך את ההנהגות אשר טוענים לגבן שהן
נבואיות ,וחלקן נבואיות באמת ,כלומר אלוהיות ,חלקן מבוססות על חוקים שבני-אדם חוקקו וחלקן
גנובות 2כאשר מוצא אתה תורה כלשהי שּכל מטרתה וכל כוונת מנהיגה ,אשר קבע את מעׂשיה ,אך ורק
סידור המדינה וענייניה ,סילוק העושק וההשתלטות ההדדית מתוכה ,ואין בה שום פנייה אל עניינים
עיוניים ולא תׂשומת-לב להביא את הכוח המדבר לידי שלמות ,ולא איכפת בה אם הדעות נכונות או
שגויות ,אלא כל הכוונה סידור ענייני האנשים אלה עם אלה באיזשהו אופן ,ושיׂשיגו אושר מדומה לפי
דעת המנהיג ההוא ,תדע שאת התורה ההיא חוקקו בני-אדם ,והמחוקק שלה הוא – כפי שהסברנו –
מאנשי הקבוצה השלישית ,כלומר ,השלמים בכוח המדמה בלבד2
ואילו כאשר אתה מוצא תורה אשר כל הנהגותיה דואגות לתיקון המצבים הגופניים וגם לתיקון האמונה
– כאמור לעיל – ושואפות לתת ראשית כול דעות נכונות על האל יתעלה ועל המלאכים ,ושואפות
להחכים את האדם ,ללמדו בינה ולעורר אותו ללמוד את המציאות כולה בצורתה האמיתית – תדע
שההנהגה ההיא היא מלפניו יתעלה ושהתורה ההיא אלוהית2
עוד עליך לדעת אם הטוען לתורה זאת הוא השלם שקיבל אותה בהתגלות או שזה אדם שהתיימר וייחס
דברים אלה לעצמו 2הדרך לבחון זאת היא להתבונן בשלמותו של האיש ההוא ולעקוב אחר מעׂשיו,
להסתכל בדרך חייו 2הסימן המובהק ביותר הוא שהוא מרחיק מעצמו את ההנאות הגופניות ובז להן 2כי
זאת הדרגה הראשונה של החכמים ,כל שכן הנביאים 2זאת בעיקר באשר לחוש שהוא חרפה לנו ,כפי
שציין אריסטו ובמיוחד זוהמת הַ בִּ יָאה2
לכן הוקיע האל בה כל מתיימר ,כדי שתתברר האמת למבקשי האמת ולא יתעו ולא יטעו 2הלא רואה
אתה את צדקיה בן מעשֹּיה ואחאב בן קוליה ,כיצד התיימרו להיות נביאים והאנשים הלכו אחריהם 2הם
הביאו דברי התגלות אשר באו לזולתם ,והתמכרו לשפלות הנאת הביאה עד שנאפו עם נשי חבריהם
וההולכים בעקבותם עד שהאל הוקיע אותם כשם שגילה את חרפת זולתם ,ומלך בבל ׂשרף את שניהם,
יׂשמך ה' כצדקיהו
כמו שהבהיר ירמיה ואמר :ולֻקַ ח מהם קללה לכל גלות יהודה אשר בבבל לאמֹּ רִּ :
ּוכְ אֶ חָ ב אשר קָ לָם מלך בבל באש ,יען אשר עשֹּו נבלה בישֹּראל וינאפו את נשי רעיהם וידברו דבר בשמי
שקר אשר לוֹּא צִּ וִּ יתִּ ם ואנכי היודע ועד ,נאֻם ה' (ירמיה כ"ט 2)..-.9 ,הבן אפוא כוונה זאת2

חלק שלישי – פוסקים
א 2ענישה ללא ציווי מקדים

 .05פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ,בראשית פרק ב
טו) ויקח ה' אלהים את האדם 2בגזירתו :ויניחהו בגן עדן 2בגן שמו :לעבדה ולשמרה 2והלא גן לשון
זכר ,אלא לעבדה ולשמרה האדמה של גן :ד"א לעבדה ולשמרה 2המצות שציוהו ,שנא' ויצו ה' אלהים
על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל :א"ר יוחנן שבעה מצות נצטוה אדם הראשון 2ויצו ,אלו
הדינים ,וכן הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט (בראשית יח יט) 2ה' זו ברכת השם וכה"א ונוקב שם ה' מות יומת (ויקרא כד טז) 2אלהים ,זו
ע"ז ,שנא' לא יהיה לך אלהים אחרים על פני (שמות כ ג) 2על האדם ,זו שפיכת הדמים ,שנא' שופך דם
האדם באדם דמו ישפך (בראשית ט ו) 2לאמור ,זה גילוי עריות ,וכן הוא אומר לאמר הן ישלה איש את
אשתו (ירמיה ג א) ,מכל עץ הגן ,ולא גזל 2אכל תאכל ,ולא אבר מן החי ,כי כל אלה הן מצות הדעת,
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שאפי' לא נתנה תורה לישראל נוהגין היו בהם הדורות לשמרן מדעתן ,וכן הוא אומר באברהם כי
ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית יח יט),
כי אנשי דור המבול מפני החמס נתחתם עליהם גזר דין שלא היו נוהגין על המשפטים 2ברכת השם,
עברו דור הפלגה ולקו שנא' ונעשה לנו שם (בראשית יא ד) ,שכפרו בעיקר 2ע"ז הי' זריז בו איוב ,שנא'
אם אראה אור כי יהל וירח יקר הולך ויפת בסתר לבי ותשת ידי לפי גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל
ממעל (איוב לא כו כז) ,שלא עבד לא לשמש ולא לירח ,מכלל שהיו אחרים עובדים 2שפיכת דמים נענש
בו קין 2גילוי עריות נענש בו אבימלך ,דכתיב השב אשת האיש (בראשית כ ז) ,ואומר ואיך אעשה הרעה
הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים (שם לט ט) 2גזל הוא החמס 2אבר מן החי ,שנא' אך בשר בנפשו דמו לא
תאכלו (שם ט ד) ,וכל אלה שהוזכרנו עונשן לא ענש הקב"ה אלא אם כן הזהיר ,למדנו כי נצטוה אדם
הראשון בכל אלה :ד"א לעבדה ולשמרה 2מה שאמר לו לא תאכל ממנו כי ביום אכלך מות תמות,
כלומר ביום אכלך ממנו תתחייב למות :ד"א כי ביום אכלך ממנו מות תמות מיתה לו מיתה לתולדותיו:
ד"א יום של הקב"ה אלף שנים ,שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול (תהלים צ ד) ,ומצינו כי חיה
תתק"ל שנים ,ונשארו שבעים לדורות ,שנא' ,ימי שנותינו בהם שבעים שנה (שם שם י):

 .06בראשית פרק ו ,יא-יג
ָארץ וְ הִּ נֵה נ ְִּשחָ תָ ה ּכִּ י הִּ ְש ִּחית ּכָל
ָארץ חָ מָ סַ :וי ְַרא אֱֹלהִּ ים אֶ ת הָ ֶ
ָארץ לִּ פְ נֵי הָ אֱֹלהִּ ים וַתִּ מָ לֵא הָ ֶ
וַתִּ שָ חֵ ת הָ ֶ
ָארץ חָ מָ ס ִּמפְ נֵיהֶ ם וְ הִּ ְננִּי
ָארץ :ס ַויֹּאמֶ ר אֱֹלהִּ ים לְ נֹּ חַ קֵ ץ ּכָל בָ ׂשָ ר בָ א לְ פָ נַי ּכִּ י מָ לְ ָאה הָ ֶ
בָ ׂשָ ר אֶ ת ַד ְרּכ ֹּו עַ ל הָ ֶ
ָארץ:
מַ ְש ִּחיתָ ם אֶ ת הָ ֶ

 .07רמב"ן ,בראשית פרק ו פסוק יג
חמס  -הוא הגזל והעושק 2ונתן לנח הטעם בחמס ולא הזכיר השחתת הדרך ,כי החמס הוא החטא הידוע
והמפורסם 2ורבותינו אמרו (סנהדרין קח א) שעליו נתחתם גזר דינם 2והטעם מפני שהוא מצוה מושכלת
אין להם בה צורך לנביא מזהיר ,ועוד שהוא רע לשמים ולבריות 2והנה הודיע לנח החטא שעליו בא הקץ
הגיע הצפירה:

 .08ר' חזקיה ב"ר מנוח (חזקוני) ,בראשית ז ,כא
וא" ת איך נענשו דור המבול מאחר שלא נצטוו על המצות 2וי" ל יש כמה מצותו שחייבים בני אדם
לשמרן מכח סברת הדעת אעפ"י שלא נצטוו ולפיכך נענשו כמו קין שנענש על שפיכות דמים אעפ"י
שלא נצטוה על כך או שמא על הגזל עצמו נצטו2

 .09רמב"ם ,הלכות מלכים פרק ח ,הלכות י-יא
י 2משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל ,שנאמר מורשה קהלת יעקב ,ולכל הרוצה
להתגייר משאר האומות ,שנאמר ככם כגר ,אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות ,וכן
צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח ,וכל מי שלא יקבל
יהרג ,והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים ,וכל המקבל
עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות2
יא 2כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם ,ויש לו חלק לעולם הבא ,והוא
שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם
נצטוו בהן ,אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא </אלא>
מחכמיהם2

 .01שו"ת מהרי"ק ,סימן קסז
ואשר שאל מהר"ריל יצ"ו באשה שזנתה תחת בעלה ברצון והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר אם יחשב
שוגג עכ"ל לעניות דעתי נר' דאין לזו דין שוגגת להתירה לבעלה כיון שהיא מתכוונת למעול מעל
באישה ומזנה תחתיו דהא לא כתיב איש איש כי תשטה אשתו ומעלה מעל בה' דלשתמע דוקא במכוונת
לאיסר אלא ומעלה בו מעל כתיב( 2ב) ומה שכתב רבינו משה בפרק כ"ד דהלכות אשות מאשה שזנתה
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תחת בעלה בשגגה או באונס שהיא מותרת לבעלה היינו דוק' כגון ששגגה בגוף הזנות ולא ששגגה
באיסור דוק' דהתם לא קרינן בה מזנה תחת בעלה בשגגה כיון שהיא מתכוונת לזנות אלא שאין יודעת
שיש איסור בדבר והיכי דמי מזנה בשגגה כגון שהיא סבורה שהוא בעלה ונמצא שהוא אדם אחר כהנהו
עובדי דשלהי נדרים וכי הא דגרסינן בפ' הבע"י (דף נו) אשת איש שנאנסה אע"פ שמותרת לבעלה
פסולה לכהונה ותנא תונא וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות מאי וכן ל"ש
באונס ל"ש ברצון ל"ש במזיד 2והאי שוגג דהתם דמשמע דשרי' לבעלה היינו שוגג דריש' דמתני' דקתני
התם הבע"י בין בשוגג בין במזיד כו' והתם א"א לפרושי אלא שוגג שסובר כי אחרת היא כדפי' שם
רש"י בהדיא וכה"ג נמי מיירי רבינו משה ותדע דכן הוא שהרי רבינו משה עצמו כ' בפ"ב דהל' סוטה
דקטנ' שהשיאה אביה אם זנתה לרצונה שהיא אסורה לבעלה ופשיטא שאין לך שוגגת שלא לידע שיש
איסו' בדבר כקטנה בת שלש או ארבע שנים ואפ"ה קאמר דאם זנתה לרצונה אסורה על בעלה אלא ודאי
דכל שהיא מתכוונת לזנות אסור' לבעלה כדפי' 2ופשיטא דע"כ לא קא מפלגי רש"י ורבותי' בעלי התוס'
והראב"ד על רבינו משה אלא דוקא לענין קטנה ואמרי דאפי' זנתה ברצון מותרת לבעלה דפתויה אונס
הוא כדמוכח בפ' הבא על יבמתו (דף סא) אבל לענין גדולה שיש לה דעת ורצון מודו דמתסר' לבעלה
אם הזידה בגוף המעש' ואע"פ ששגגה באיסור לפי הנר' לעניות דעתי 2ויש להביא ראיי' ממה שהקשו
התוס' בשמעתין פ"ק דכתובות (דף ט) דפתח פתוח מצאתי גבי הא דמשני כגון שקבל בה אביה קדושי'
פחותה מבת שלש 2וא"ת ואכתי ספק ספקא הוא ספק באונס ספק ברצון ואת"ל ברצון שמא כשהיא
קטנה זנתה וכו' ומתרצים דשם אונס חד הוא 2ואם אית' דהיכ' שאינה יודעת דיש אסור בדבר דלא
מתסר' אכתי מה מתרצות /צ"ל :מתרצית או מתרצים /נימא הכי ספק תחתיו ספק אינו תחתיו ואת"ל
תחתיו שמא מרוב קטנותה לא ידעה שיש אסור בדבר דהא בקבל בה אביה קדושין פחותה מבת שלש
מוקמינן לה 2ולפי הנראה לע"ד דבר פשוט הוא אצל כל מבין דלא שייך למימר הכא דשם אונס חד הוא
כיון דלא צריכנן להא דפיתוי קטנה אונס הוא דהא אפי' בגדולות אפשר להיות ספק זה דשמא לא ידעה
שיש איסור אלא ודאי דלא מהני טעם זה להתיר' מאחר שהיא מועלת בבעל' וכדפי' וגם אין לומר
דשגגה ואונס חשיב כחד שמא ולעולם נתרץ בשם אונס חד הוא דפשיטא דאינו שהרי באונס פטורה
אפי' מקרבן ובשוגג שלא /ידעה /ידיעה שיש איסור חייבת בקרבן2
עוד נראה לע"ד להביא ראיי' דע"כ אין הדבר תלוי בכוונת האיסור כדי שנאמר דהיכ' שלא נתכוונת
/נתכוונה /לאיסור כגון שלא ידעה שיש איסור בדבר שתהא מותרת לבעלה דהא גרסינן במגילה פ"ק
(דף טו) וכאשר אבדתי אבדתי כאשר אבדתי מבית אבא אבדתי ממך דעד השתא באונס והשתא ברצון
ש"מ דמאותה שעה נאסרה על מרדכי והנה דבר פשוט הוא יותר מביעתא בכותחא כי אסתר לא עשה
/עשתה /שום איסור ולא היה בדבר אפי' נדנוד עבירה אלא מצוה רבה עשתה שהצילה כל ישראל 2ותדע
דכן הוא שהרי בבואה לפני המלך שרתה עליה רוח הקדש כדדרשינן התם מותלבש אסתר מלכות ומינה
מוכח התם שהיא היתה משבעה נביאות שעמדו להם לישראל שהרי שרתה עליה רוח הקדש באותה
שעה אשר הלכה לפני המלך אשר מכח זה נאסרה על מרדכי וחלילה וחס לומר שתשרה רוח הקדש מכח
מעשה של גנאי לא תהא כזאת בישראל אלא אדרבה פשיטא ופשיטא שעשתה מצוה רבה מאד ובפרט
דקרקע עולם היתה וכן מצינו ביעל אשת חבר הקני ששבחה הכתוב במעשה דסיסר' ושקל אותו מעשה
כביאות האמהות עם האבות כדאית' בנזיר2
וכן כתבו תו' רבינו יודא מפרי"ש ביבמות פרק הבא על יבמתו וכמדומה אני שהוא לשון רבינו יצחק
עצמו וז"ל והא דפרכינן בפרק מצות חליצה (דף קג) ובפרק נזיר (דף כג) גבי יעל והא מתהניא מעבירה
וכו' עד ולכך הכתוב משבחה ודבר זה מותר לעשות עבירה זו לשמה אפילו היא אשת איש כדי להציל
כל ישראל וכן מצינו באסתר שהמציאה עצמה לאחשורוש בשעה שלא היה תובעה כדי שיתאוה לה
ויהיה /נח /כח להתפתות לעשות לה בקשתה עכ"ל 2הרי לך שכתבו התוספות ודבר זה מותר לעשות
ואפילו גבי עובדא דיעל כ"ש וכ"ש בההיא דאסתר ואפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה משום אותו
מעשה שהיה ברצון והלא דברים קל וחומר ומה התם דלא היה בדבר שום נדנוד עבירה אלא אדרבה
מצוה קא עבדא ואפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה אשה שזנתה תחת בעלה לא כל שכן שהיא אסורה
עליו ואעפ"י שאינה יודעת שיש איסור בדבר דמ"מ עשתה היא עבירה וצריכה כפרה וחייבת בקרבן:
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 .00ר' יוסף ענגיל ,ספר בית האוצר ,עמ'  ,096כלל קלא
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 .00ר' אלעזר משה הורביץ ,שו"ת אהל משה ,חלק ב ,סימן קלח
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 .03ר' שלמה זלמן לפשיץ( ,חמדת שלמה) ,ליקוטי הלכות ,ס"ק א

 .01ר' אברהם בורנשטיין ,שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה ,סימן שו
טז) ונראה דהנה נתקשה המל"מ פרק י' מהל' מלכים בשבועות שקודם מתן תורה אברהם ויצחק
לאבימלך 2עשו ליעקב 2אליעזר לאברהם 2הלא שבועה אינה מז' מצוות שנצטוו ב"נ 2ולי קשה עוד על
שבועת הר סיני שהוא יסוד קבלת התורה 2והרי כ"ז שלא קיבלו התורה לא נצטוו על השבועה 2ועוד
שאפי' הי' מצווים 2מ"מ כל כח השבועה משום שמצוה לא יחל דברו ומה יותר אזהרה זו משאר אזהרות
שבתורה 2ומה יוסיף כח השבועה באזהרות שבתורה כיון שהשבועה ג"כ אינה רק אזהרה:
יז) אשר ע"כ נראה ברורן של דברים 2דודאי מי שנשבע לאחר 2זה הסברא מכרעת שמחויב לקיים וא"צ
לזה שוה אזהרה והיינו שבועת אברהם ויצחק ואליעזר כו' וה"ה הנשבע להקב"ה 2אך מי שנשבע לעצמו
שלא יעשה דבר או יעשה 2בזה אין סברא 2כי למי נתחייב 2אם תאמר להקב"ה 2מניין שהקב"ה חפץ
בחיוב או איסור זה 2לזה הוצרכה התורה לצוות לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה 2וע"כ ניחא נמי
שבועת הר סיני שנשבעו להקב"ה לקיים מצוותיו 2וזה מצד הסברא 2אך החיוב שמצד הסברא לא מצינו
עליו בתורה שום עונש בידי אדם 2מעתה ניחא דברי הר"י מגא"ש דבשבועות שקודם מתן תורה לא נזכר
בתורה לא ביטוי שפתים ולא "דברו" 2וע"כ אין חילוק בין בפה בין בכתב 2וע"כ בנשבע לחבירו בכתב
ידו ונתן לו כתיבת ידו מחויב לקיים 2אך אין עונשין אותו בידי אדם כיון דאין בזה לאו ולא מצינו בזה
עונש בידי אדם:
יח) ויש דמיון לזה דברים ואיכא בהדייהו מעות דקאי במי שפרע דאין עושה מעשה עמך ולא מצינו
שום עונש שמענשין אותו רק דמותרין לקללו 2והיינו משום שאינו עובר על אזהרה רק שעושה מה
שישראל בעצמם אין עושים מסברא 2דוק והבן 2ה"נ בנשבע לחבירו בכתב שרק מסברא 2ולפי"ז מי
שנשבע לעצמו בכת"י לא חלה שבועה עליו כלל ועיקר:
22

 .05הרב בצמ"ח עוזיאל ,שו"ת משפטי עוזיאל כרך ב  -יורה דעה סימן סא
(חיוב מזונות לילדיו מאשתו הנכרית)
שוב כתבתי עוד טעם מחייב מדין מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל משום דרכי שלום וכתב הר"ן שדין
זה נאמר גם לפרנס גוים לחודיהו ,וע"ז כתב כת"ר שאפשר להסביר לאוה"ע שאין דת קדשנו מכירה
בשום יחסי אב בנשואי תערובות 2וכן היינו דנים להיפך בנכרי שנשא ישראלית שלא היינו מחייבים את
הנכרי 2ואין אלו אלא דברי תימה שגם לענין פרנסה יכולין אנו להסביר שאין אנו מקבלים צדקה מנכרי
ולכן גם לא נותנים לו ,אבל אין אלו אלא דרכי מחלוקת לומר להם שהואיל ואתה גוי מונעים ממך גם
החובה הטבעית של רחמי האב ואומרים לאב הטיל את בניך על אשתך זאת שעזבת אותה ואת ילדיה
ככלי אין חפץ בה ,אחרי שהתעללת בה2
אתאן אסיפא דמילתא בטעם האחרון שכתבתי לחייבו מדין מוסרי ואנושי ,ורחמי האב הטבעיים של אב
לבן ,וגם ע"ז כתב מעכ"ת הרחמן יציל את עמו ממקרים כאלה ,אבל אין לנו רשות התוה"ק לעשות אף
לחץ מוסרי פומבי במקרים רעים כאלה ,כענין הלחץ המוסרי הפומבי בנוגע לקטנים יותר בני שש ,שאם
כן מה הנחת לכשרים 2גם אני עונה אחריו בתפלה ואומר :יהי רצון שלא יבואו בני ישראל לידי מדה זו,
וגם נביאינו ורבותינו התפללו תפלה זו בקללה נמרצה יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי
יעקב ומגיש מנחה לה' צבאות (מלאכי ב' וסנהדרין פב) 2אבל לא מפני זה נאמר לו לאב :עשה עצמך
אכזר כעורב על ילדיך אשר הולדת ,ואם תאמר א"כ מה הנחת לכשרים ,הנחנו והנחנו ,שהוצאנו אותו
מדין ירושה מדין בן לכל דבר ,אלא אנו מפרנסים אותו אחרי שנגיר אותו כדין בריות המצויות בביתנו
וברשותנו שאנו מצווים עליהם להקדימם למזונותינו 2כידוע ,ומדין ואהבתם את הגר ,ורחמי האב
הטבעיים על יוצאי יריכו ,ומי שצוה אותנו ברוב רחמיו על כל מעשיו לנהוג רחמים גם בבע"ח שמצויים
ברשותנו לא ירשה את איש ישראל למנוע רחמי אב מתולדותיו אחרי גרותו ולא ירצה שידח ממנו נדח,
אלא אדרבה כך יפה ויאה לנו להיות רחמנים ולהכניס את הבנים הנדחים אל זרע בית ישראל ותחת כנפי
השכינה2
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א 2התורה נתנה בשלמותה בסיני
 .0בבלי ,ברכות ה ע"א
ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש :מאי דכתיב "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר
כתבתי להורותם" (שמות כד)? "לוחות" אלו עשרת הדברות" ,תורה" זו מקרא" ,והמצוה" זו משנה" ,אשר
כתבתי" אלו נביאים וכתובים" ,להורותם" זו גמרא – מלמד שכולם נתנו למשה מסיני2

 .0קהלת רבה פרשה ה ,ח
תוספות של בית רבי 222אף הם נתנו למשה בסיני" 2ועליהם ככל הדברים" (דברים ט ,י) ,מקרא משנה הלכה
ותלמוד תוספות ואגדות ,ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו כולן נתנו הלכה למשה מסיני2

 .3רמב"ם ,הקדמה לפירוש המשנה
והיו כותבין המקרא וזוכרים הקבלה על פה ,וכך אומרים חכמים עליהם השלום :תורה שבכתב ותורה בעל פה2
ואמרו עליהם השלום בברייתא' :וידבר ה' אל משה בהר סיני' (ויקרא כה) – מה תלמוד לומר בהר סיני ,והלא כל
התורה כולה נאמרה בסיני? אלא לומר לך :מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כל
המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן ודקדוקיהן מסיני2

 .1רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות יסודי התורה פ"ט ה"א
דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים,אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת,
שנאמר "את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרון לעשות ,לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו" ,ונאמר
"הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" 2הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן
עד עולם 2וכן הוא אומר "חוקת עולם לדורותיכם" ,ונאמר "לא בשמים היא" ,הא למדת שאין נביא רשאי לחדש
דבר מעתה2
לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצוה או לגרוע
מצוה או לפרש במצוה מן המצות פירוש שלא שמענו ממשה ,או שאמר שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן
לעולם ולדורי דורות אלא מצות לפי זמן היו ,הרי זה נביא שקר ,שהרי בא להכחיש נבואתו של משה ,ומיתתו
בחנק על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא צוהו ,שהוא ברוך שמו צוה למשה שהמצוה הזאת לנו ולבנינו עד עולם,
ולא איש אל ויכזב2

 .5רמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק ב פרק לט
אמנם כל נביא ממנו שהיה אחר משה רבנו ,כבר ידעת דברי עניניהם כולם והיותם כדמות המזהירים לבני האדם,
קוראים אותם לשמור תורת משה ,מיעדים הרע למניח אותה ומיעדים הטוב למי שהתיישר להמשך אחריה 2וכן
נאמין שכן יהיה הענין תמיד ,כמו שאמר "לא בשמים היא וגו'"" ,לנו ולבנינו עד עולם" 2וכן ראוי שיהיה ,כי
הדבר השלם בתכלית מה שאפשר במינו ,אי אפשר שימצא זולתו במינו אלא חסר מן השלמות ההוא ,אם
בתוספת או בחסרון; כמזג השוה ,אשר הוא תכלית שווי המין ההוא  -כי כל מזג יוצא מן השווי ההוא ,יהיה בו
חסרון או תוספת 2כן העניין בזאת התורה ,כמו שבאר משוויה ואמר "חוקים ומשפטים צדיקים" (וכבר ידעת
שענין 'צדיקים'  -שוים)2

 .6רמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק ג פרק מא
הנה בארתי סיבות כל ה'מצוות' אשר ספרנום ב"ספר שופטים" 2וצריך שנתעורר על מעט מהם שנזכרו שם לפי
ענין זה המאמר 2מזה מה שנתלה ב'זקן ממרא'  -אומר ,כי כאשר ידע האלוה ית' שמשפטי זאת התורה יצטרכו
בכל זמן ,לפי התחלף המקומות והחידושים ולפי הנראה מן הענינים ,להוסיף על קצתם ולגרוע מקצתם ,הזהיר
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מן התוספת ומן המגרעת ואמר "לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו  -כי היה זה מביא להפסד סדרי התורה ולהאמין
בה שאינה מאת האלוה2
והותר גם כן לחכמי כל דור  -רצוני לומר' ,בית דין הגדול'  -לעשות סייגים כדי לקיים משפטי התורה האלו
בענינים שיחדשום ,לשמור התורה ,וישאירו הסיגים ההם לנצח  -כמו שאמרו" ,ועשו סייג לתורה" 2וכן הותר
להם גם כן לבטל קצת מעשי התורה ולהתיר קצת הנזהר ממנו לפי ענין אחד ולפי מאורע אחד ,אבל לא
יעמידוהו לדורות  -כמו שבארנו בסדר פרוש המשנה ,ב'הוראת שעה' 2ובזאת ההנהגה תתמיד התורה האחת,
ויתנהג כל זמן ובכל מאורע כפי הצריך לו 2ולו היה זה העיון החלקי נמסר לכל אחד מן החכמים ,היו בני אדם
נפסדים לרב המחלוקת והסתברות הדעות  -והזהיר יתברך שלא יעשו זה שאר החכמים אלא 'בית דין הגדול'
לבד ,וציוה להרוג מי שיחלוק עליהם ,שאם יחלוק עליהם כל מעיין  -בטלה הכונה המכוונת ובטלה התועלת2

ב 2התורה מתגלה במהלך הדורות
 .7מדרש רבה שמות פרשה כח פסקה ו
"וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" ,א"ר יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו
מהר סיני ,שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט) "כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה
עמנו היום"" ,עמנו עומד היום" אין כתיב כאן ,אלא "עמנו היום" ,אלו הנשמות העתידות להבראות ,שאין בהם
ממש ,שלא נאמרה בהם עמידה ,שאע"פ שלא היו באותה שעה ,כל אחד ואחד קבל את שלו2
וכן הוא אומר (מלאכי א) "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"" ,בימי מלאכי" לא נאמר ,אלא "ביד מלאכי",
שכבר היתה הנבואה בידו מהר סיני ועד אותה שעה לא נתנה לו רשות להתנבאות 2וכן ישעיה אמר (ישעיה מח)
"מעת היותה שם אני" ,אמר ישעיה :מיום שנתנה תורה בסיני שם הייתי וקבלתי את הנבואה הזאת ,אלא (שם)
"ועתה אלהים שלחני ורוחו" ,עד עכשיו לא ניתן לו רשות להתנבאות2
ולא כל הנביאים בלבד קבלו מסיני נבואתן ,אלא אף החכמים העומדים בכל דור ודור כל אחד ואחד קיבל את
שלו מסיני2

 .8תלמוד בבלי מסכת תמורה דף טז ע"א
אמר רב יהודה אמר שמואל :שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה 2אמרו לו ליהושע :שאל! אמר
להם" :לא בשמים היא" 2אמרו לו לשמואל :שאל! אמר להם" :אלה המצות" ,שאין הנביא רשאי לחדש דבר
מעתה 2אמר ר' יצחק נפחא :אף חטאת שמתו בעליה נשתכחה בימי אבלו של משה ,אמרו לפנחס :שאל! אמר
להם" :לא בשמים היא" ,אמרו לו לאלעזר :שאל! אמר להם" :אלה המצות" שאין נביא רשאי לחדש דבר
מעתה222
במתניתא תנא :אלף ושבע מאות קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה2
אמר רבי אבהו :אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו ,שנאמר "וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ,ויתן לו
את עכסה בתו לאשה"2

 .9ר' מאיר דן פלוצקי ,כלי חמדה ,פרשת בהר ,עמ' 006
דהנה יסוד ושורש התורה הקדושה היא שכל ישראל צריכין להאמין שזאת התורה הקדושה שנתנה לנו מסיני אין
בה שום השתנות בשום זמן ח"ו ,וכמו שהקב"ה הנותנה הוא למעלה מהזמן ומהטבע ואינו מוגבל בזמן ובמקום,
כן תורתו היא למעלה מהזמן ומהטבע ואינו מוגבל בזמן ובמקום 2ואם אמנם כי מצאנו כמה עניינים שחידשו
חז"ל אח"כ ,הכל קיבלו מסיני ,כמו שאמרו חז"ל "הראה הקב"ה למשה אף מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש",
והיינו שהכל נתגלה אז בהר סיני ,שבזמן זה יהיה צריך דבר זה ,אבל אין התחדשות והשתנות בתורה חס
וחלילה2
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ג 2התורה מתחדשת ומשתנה
 .01בראשית רבה ,מט ,ב (עמ' )510
אין יום ויום שאין הקב"ה מחדש הלכה בבית דין של מעלה 2מאי טעמא? "שמעו שמוע ברוגז קולו והגא מפיו
יצא" (איוב לז ,ב) ,ואין הגא אלא דברי תורה ,כמה דאת אמר "והגית בו יומם ולילה" (יהושע א)2

 .00ר' צדוק הכהן מלובלין ,צדקת הצדיק ,אות רטז
כל יום יש חידושי תורה שהשם יתברך מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית 2ומעשה בראשית הוא על ידי
התורה כמו שאמרו בריש בראשית רבה (א' א') ,ומסתמא גם החידוש הוא על ידי חידושי תורה 2ולכך אחר ברכת
יוצר המאורות שהוא ההכרה בחידוש מעשה בראשית בכל יום תיקנו ברכה שניה שהוא כמו ברכת התורה ,כמו
שאמרו בברכות (י"א ע"ב) שמבקש לידע החידושי תורה שהוא על ידי חידושי מעשה בראשית 2וכמו ששמעתי
כי השם יתברך עשה ספר והוא העולם ,ופירוש על אותו ספר והוא התורה2

 .00ר' צדוק הכהן מלובלין ,צדקת הצדיק ,אות צ
התורה הוא מפת העולם כמו שאמרו (בראשית רבה ריש פרשה א' א') במשל דדיפתראות ופינק סאות ,וכן
ישראל [שהם ואורייתא חד כנודע ,כי אור הנפשות דישראל הוא עצמו אור התורה וכמו שמובא (זוהר חדש שיר
השירים כ"ד ע"ב) דיש ששים רבוא אותיות לתורה] שבכל דור הם מפת העולם באותו דור ,כפי ההתחדשות
שבנפשות מישראל בכל דור כן התחדשות העולם באותו זמן ,וכמו שאמרו (יבמות ס"ג )2אפילו ספינות וכו'
בשביל ישראל 2וכמו שהנפשות משתנות מדור לדור כן התורה ,והיינו התורה שבעל פה שמתחדש בכל דור
חדשות על ידי חכמי ישראל ,ועל ידי כל חדשות התורה שבעל פה יוצא לאור נפשות חדשות מישראל ועל פיהם
נתחדש גם כן ענינים בעולם 2וממצב העולם בכל דור נוכל להתבונן על מצב נפשות ישראל שבדור ,וכן על מצב
התורה שבפיות תלמידי חכמים האמיתים שבאותו דור2

 .03ר"י אלבו ,ספר העיקרים ,מאמר ג ,פרק יג
אלא שכאשר יעוין זה הדעת ,נמצא שאינו מחויב שלא תשתנה הדת האלוהית לעם אחד בעצמו .וזה כי אף אם
לא ישתנו הדעות בעצמן ,ולא הנותן ,כבר אפשר שייפול בו שינוי מצד המקבל .לפי שמשלמות כל פועל שיפעל
פעולתו כפי הכנת המקבלים ,ולפי השתנות הכנת המקבל תשתנה פעולת הפועל בלי ספק ,וזה לא יחייב שינוי
בחוק הפועל.
כי כמו שהרופא ייתן הנהגה אל החולה עד זמן משוער אצלו שלא יגלהו אל החולה ,וכשיגיע הזמן שראוי
שנתחזק כבר החולה מחוליו ,ישנה הרופא הנהגתו ויתיר מה שאסר ויאסור מה שהתיר .ואין לחולה להיפלא
מזה ,כי אין זה ממה שיחייב שינוי בחוק כוונת הרופא הראשונה ,ולא ממה שיחייב חסרון בחוק הרופא לומר
שלא נתן בתחילה הנהגה מספקת לכל הזמנים .כי הרופא כשנתן ההנהגה הראשונה ,כבר ידע הזמן שראוי
שיתנהג החולה על פיה 2ואף על פי שלא גלהו אל החולה ,ידע הזמן הראוי שתשתנה ההנהגה ההיא כפי מה
ששיער מטבע החולה הזמן שצריך לו כדי שישתנה מן החולי אל הבריאות 2ובהנהגה הראשונה הייתה כוונתו
לתקן טבע החולה אל שיהיה ראוי ומוכן לקבל ההנהגה השנית הראויה לבוא אחר ההכנה שהכינה ההנהגה
הראשונה ,ובהגיע הזמן ההוא ישנה אותה להנהגה אחרת הייתה מכוונת וידועה אצלו בתחילה.
וכמו שיהיה חסרון בחוק הרופא שיצווה לתת המזונות החזקים כלחם והבשר והיין אל הקמים מהחולי ,והילדים
ויונקי שדים עד יגדלו או יתחזק טבעם לסבול המזונות החזקים ,כן יהיה חסרון בחוק נותן התורה שיתן הנהגה
שווה בכל הזמנים למתחילים ולמורגלים 2אבל ראוי שישנה אותה כפי השתנות הכנת המקבלים 2ואחר שיורגלו
בהנהגה אחת דקה ,יעלה אותם להנהגה יותר חזקה ,תאות להם כפי טבעם ,כלחם והבשר והמזונות החזקים ,
שאף על פי שאינן ראויים לקטנים ,הם מזון ראוי ונאות אל הגדולים לפי טבעם 2ואחר שהורגלו בו מעט מעט,
ראוי לשנות הקטנים אליהם אחר שיגדלו .כמו שיעשה המלמד עם התלמיד שירגילהו בתחילה בדבר קל ההבנה,
עד שיורגל בלימוד מעט ,ואחר יעתיק אותו למדרגה חזקה ועמוקה ,שלא היה ראוי אליה בתחילת לימודו וקודם
שהורגל.
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 .01ר' מאיר שמחה מדוינסק ,משך חכמה ,דברים יז ,יא ("לא תסור מכל אשר יורוך")
והעיקר הוא זה ,כי התורה רצתה אשר מלבד עניינים הנצחיים והקיימים לעד יתחדשו עניינים סייגים ואזהרות
וחומרות אשר יהיו זמניים ,היינו שיהיה ביד החכמים להוסיף על פי הגדרים הנמסרים להם 222ואם יעמוד בי"ד
אחר גדול בחכמה ובמניין ובהסכם כלל ישראל כפי הגדרים שיש בזה ,הרשות בידם לבטל 222ואם כן המצוה
דוקא לשמוע מה שיאמרו ,אבל העניין בעצמו שאמרו וחידשו ,אפשר שאינו מתקבל אל רצון הבורא 222ואף אם
יכוונו האמת כי מה שהוא רצון הבורא באמת ,בכל זאת לא רצה הי"ת לעשותו חוק נצחי מטעמים הכמוסים
בחקר אלוה ,רק שיהיה מעצת חכמים וברצונם ,ורצה דוקא שנשמע בקולם2

ד 2ההלכה מתפתחת – המודל הפרשני
 .05בבלי ,מנחות כט ,ב
אמר רב יהודה אמר רב:
בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות,
אמר לפניו :רבונו של עולם ,מי מעכב על ידך?
אמר לו :אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ,ועקיבא בן יוסף שמו ,שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ
תילין תילין של הלכות2
אמר לפניו :רבונו של עולם ,הראהו לי2
אמר לו :חזור לאחורך2
הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הן אומרים2
תשש כוחו2
כיון שהגיע לדבר אחד אמרו לו תלמידיו :רבי ,מנין לך?
אמר להן :הלכה למשה מסיני2
נתיישבה דעתו2
חזר ובא לפני הקב"ה2
אמר לפניו :רבונו של עולם ,יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?!
אמר לו :שתוק ,כך עלה במחשבה לפני2
אמר לפניו :רבונו של עולם ,הראיתני תורתו ,הראני שכרו2
אמר לו :חזור לאחורך2
חזר לאחוריו ,ראה ששוקלין בשרו במקולין2
אמר לפניו :רבונו של עולם ,זו תורה וזו שכרה?!
אמר ליה :שתוק ,כך עלה במחשבה לפני2

 .06ר' משה פיינשטיין ,שו"ת אגרות משה ,אורח חיים א ,הקדמה
ובזה ביארתי מה שאיתא במנחות (כט ,ב)" :אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה
שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר לפניו ,רבונו של עולם ,מי מעכב על ידך? אמר לו ,אדם אחד יש ועקיבא בן
יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות" 2שלכאורה לא מובן לשון "כתרים" שאמר;
ועוד קשה שאלת משה "מי מעכב"  --מה כוונתו בזה ,דמה שפירש רש"י "למה אתה צריך להוסיף עליהם" ,אין
שייך ללשון מעכב ,דאף אם היה שייך כביכול להיות מעכב יקשה למה לו זה ,ואם כוונתו להקשות למה לא כתב
בפירוש ,לא מובן תירוצו בזה שרבי עקיבא ידרוש תילין של הלכות2
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אבל לפי מה שביארתי מדויק לשון "כתרים" ,שנמצא שהשם יתברך עשה את אותיות התורה למלכים ,היינו
שיעשה החכם וידמה מלתא למלתא ויפסוק הדין כפי הבנתו טעם האותיות שבתורה ,וכשיהיה מחלוקת יעשו
כפי הבנת רוב חכמי התורה אף שאפשר שלא נתכוונו להאמת ולא היה דעת הקב"ה כן ,דהקב"ה נתן את התורה
לישראל שיעשו כפי שיבינו את הכתוב ואת המסור בעל פה בסיני לפי הבנתם ,ויותר לא יפרש ולא יכריע השם
יתברך בדיני התורה ,ש"לא בשמים היא" ,אלא הסכים מתחלה להבנת ופירוש חכמי התורה 2ונמצא שאותיות
התורה הם מלכים ,שעושין כפי מה שמשמע מהתורה לחכמי התורה ,אף שאולי לא היה זה כהבנת השם יתברך2
וניחא לשון "אמרה תורה" שמצינו בכמה דוכתי ,משום דאנן דנין רק איך אומרת התורה2
וכן ניחא מה שאיתא בעירובין (יג ,ב) על בית שמאי ובית הלל אלו ואלו דברי אלהים חיים ,דכיון שיכולין לפרש
בתורה כבית שמאי וכבית הלל הרי נמצא שנאמר כתרוייהו ,כל זמן שלא נתבטלו דעת אחד ברבים החולקין2
וזהו פירוש "מי מעכב" ,שמשה שאל למה עושה הקב"ה האותיות למלכים ,שיעשו כפי משמעות החכמים
בלשון הכתוב והמסור ,דמי מעכב שתכתוב באופן שלא יהיה אפשר לפרש רק דרך אחד ככוונתך האמתית ולמה
נתת כח מלוכה להאותיות שימצא שלפעמים יעשו שלא ככוונתך? והשיב הקב"ה משום שעל ידי זה ידרשו רבי
עקיבא וכל החכמים תילין של הלכות שהוא הגדלת תורה ממעט הנכתב והנמסר ,ולכתוב הרבה כל דבר בפרט
אין קץ ,שהתורה היא בלא קץ וגבול ,עיין בעירובין דף כא ע"א2

 .07ר' משה גלזנר ,דור רביעי על מסכת חולין ,הקדמה
א222 2וזה נרמז בדברי תורתינו הקדושה (בפסוק האחרון) "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול" שהוא נתינת
התורה כפירוש רש"י ז"ל" ,אשר עשה משה לעיני כל ישראל" ,רצה לומר שעשה משה בכתב ,כדי שעיני העדה,
המה העמלים בתורה יעיינו בה תמיד וידרשו בה על פי המדות שנמסרו להם ,והוא ממש כמו "בראשית ברא
אלקים את השמים ואת הארץ" (הפסוק הראשון) ,שבראם ומסרם להאדם "לעשות" ,לשכללם ולהשביחם מדור
לדור 2כן התורה אשר שם משה לפני בני ישראל נמסרה להם להשביחם ולשכללם תמיד ,ואע"פ שהתורה חתומה
נתנה ,ועליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע ,ואמרו חז"ל (שבת קד ע"א) "ואלה המצוות כתיב ,שאין נביא רשאי
לחדש דבר מעתה" ,כל זה אינו אלא שלא להוסיף או לגרוע ,אבל לפרשה ולדרשה ,ניתן רשות לכל בית דין
הסמוך 2וגם בזה הוא דומיא דבריאת העולם ,דגם שם אין בכח האדם לברוא יש מאין ,רק למזג ולהתיך כוחות
ויסודות נפרדים על ידי המצאת הקישור הפנימי והנעלם שביניהם ,הרי דהתורה והבריאה שווין בזה ,ואין חילוק
רק במה שהבריאה נמסרה לכל באי עולם ,ותורתינו הקדושה לעם הנבחר לבני ישראל ,לנו היא ,לחבבה
ולשכללה ,להגות בבה במסירת הנפש ,כדי להשיג המאור שבה ,שתגלה לנו אורות חדשים הנותנים תוכן לחיינו
הרוחניים2
ב 2וזה לשון הרמב"ם בהלכות ממרים (ב ,א) :בית דין הגדול שדרשו באחת מן המדות כפי מה שנראה בעיניהם
שהדין כך ,ודנו דין ,ועמד אחריהם בית דין אחר לסתור אותו ,הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו שנאמר
'אל השופט אשר יהיה בימים ההם' ,אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבימיך 2עכ"ל 2ומה ששנינו בעדויות
דצריך בית דין גדול בחכמה ובמנין כדי לסתור דברי הבי"ד הקדום בזמן ,כתב הרמב"ם שם בהלכה ב דזה דוקא
בגזרה ותקנה ,אבל לא בפירוש התורה2
ג 2והקשה שם בכסף משנה לפי דעת הרמב"ם ,איך פריך הש"ס אמימרא דאמורא ממשנה או ברייתא עד שהוצרך
לתרץ אנא דאמרי כהאי תנא ,ואם לאו מסיק בתיובתא ,ולמה לא נאמר דמצי פליג ,כיון דרשות נתונה לדורות
האחרונים לחלוק על הראשונים 2וכתב על זה וזה לשונו" :ואפשר לאמר דמיום חתימת המשנה קיימו וקבלו
שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים וכן עשו בחתימת התלמוד ,שמיום שנחתם לא ניתן רשות לשום אדם
לחלוק עליו" ,עכ"ל 2והנה יש להעיר על זה ,דאם כן הוא כאשר כתב הכסף משנה ,איך לא הוזכר ענין גדול
ונורא כזה בכל הש"ס בבלי וירושלמי ,דבר שהוא היסוד ההוראה שקבלו על עצמם שלא לחלוק על המשנה
ואח"כ קבלו כן על הגמרא ולכל זה אין זכר ושורש לכאורה2
ד 2ומה שנראה לענ"ד בענין הרם והנישא הלזה הוא על פי מה דאיתא בגטין (ס ע"ב) דתנא דבי רבי ישמעל :מנין
לדברים שבע"פ שאי אתה רשאי לאמרם בכתב ,שנאמר 'כתוב לך את הדברים האלה' ,האלה אתה כותב ,ואי
אתה כותב הלכות 2וכן לעיל דרש רבי יהודה בן נחמני דכתיב 'כתוב לך את הדברים האלה' וכתיב 'כי על פי
הדברים האלה' ,הא כיצד? דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם על פה ,ודברים שעל פה אי אתה רשאי לאמרם
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בכתב222 2והנה הטעם שלא ללמד לאחרים על פה דברים שבכתב נגלה לעין כל ,כדי שלא יפול חלילה איזה שינוי
בלשונו ,אבל הטעם שלא לכתוב תורה שבעל פה ללמד לאחרים נאמרו בזה סברות רבות2
ה 2ובאמת חז"ל כבר ישבו על מדוכה זו ,דלמה נחלקה התורה לשנים ,בכתב ובעל פה ,ולמה לא נתנה כולה
בכתב ,והוא בגמרא עירובין (כא ע"ב) "אמר ליה רב חסדא להאי מרבנן דהוה קא מסדר אגדתא קמיה :מי
שמיעא לך 'חדשים גם ישנים' מהו? אמר ליה :אלו מצות קלות ואלו מצות חמורות 2אמר ליה :וכי תורה פעמים
פעמים נתנה? אלא הללו מדברי תורה והללו מדברי סופרים 2דרש רבא :מהו דכתיב 'ויותר מהמה בני הזהר
עשות ספרים הרבה אין קץ'? בני הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה ,שדברי תורה יש בהם עשה ולא תעשה,
ודברי סופרים ,כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה 2שמא תאמר :אם יש בהם ממש מפני מה לא נכתבו? אמר
קרא 'עשות ספרים הרבה אין קץ' 2עכ"ל הגמרא 222ואין רצוני כאן להאריך בזה ,אלא לבאר כוונת הגמרא
עירובין הנ"ל2
ו 2אבל דע ,דהנה החילוק הגדול והנגלה לעין כל שבין תורה שבכתב לתורה שבע"פ הוא ,כי תורה שבכתב
נמסרה למשה מלה במלה מבראשית עד לעיני כל ישראל ,ותושבע"פ נמסר לו הענין ולא המלות 2ועל זה אמרו
ז"ל :כל הנביאים נתנבאו ב"כה אמר ה'" הוסיף עליהם משה שנתנבא ב"כה" וב"זה הדבר" ,רצה לומר הנביאים
לא קבלו המלות למוסרן לישראל אלא הענין ,והם מסרו את הענין כפי הבנתם בלשון הענין וזה "כה אמר ה'",
אבל משה התנבא ב"כה" וב"זה הדבר" ,דהיינו תורה שבכתב ב"זה הדבר" ותושבע"פ ב"כה אמר ה'" ,תורה
שבכתב מלה במלה כאשר קבלה ,ותושבע"פ הענין בלשון עצמו 2והיינו דאמרי חז"ל :אין שני נביאים מתנבאים
בסגנון אחד ,רצה לומר אותה נבואה עצמה כל אחד ואחד אמרה בסגנונו ובלשונו המיוחדת לו222
ז 2והנה כל ענין הנמסר על פה ,בטבעו מונח שישונה בהבנתו מאיש לאיש ,דכל אחד מכניס בו מעט מהשגתו
והבנתו הפרטית 2ועיין רש"י כתובות נ"ז ע"א ד"ה הא קמ"ל ,וז"ל" :איכא למימר אלו ואלו דברי אלקים חיים
הם ,דזמנין דשייך האי טעמא ,וזמנין דשייך האי טעמא ,שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט",
עכ"ל 2ומהאי טעמא פסלו עד מפי עד ,דכיון דהשומע לא ישמור המלות רק הענין ,וימסור לשלישי כפי הבנתו,
ובקל ישונה העדות ,וממילא עשרה ששמעו דבר אחד או ראו ענין אחד בכתב ,כל אחד ואחד מבין אותו בסגנון
שלו כפי שכלו ודעתו כי אין דעות בני אדם שוין2
ח 2ומעתה ,מי שאינו רוצה לעקם האמת ,יגיע להחלטה שמה שנמסר פירוש התורה על פה ונאסר לכתבה ,הוא
כדי שלא לעשותה קיום לדור דורות ושלא לקשור ידי חכמי דור ודור לפרש הכתובים כפי הבנתם ,כי רק על
אופן זה נבון נצחיות התורה 2כי שינוי הדורות ודעותיהם מצבם ומעמדם הגשמיי והמוסרי דורשות שינוי דיניהם
תקנות ותיקונים 2וראיתי בספר הכתב והקבלה שטרח גם כן למצוא טעם למה נמסרו רובי דיני התורה ע"פ ,ולא
עוד אלא שקשה לו יותר ,כי הרבה פרשיות שבתורה נשתנו מכל וכל ע"י התושבע"פ שהוציאם מפשוטתם,
ולמה לא כתבה לשון מבוררת שלא תהינה בה הבנות מתחלפות 2וכתב דלדעתו הוא כדי לנסות את האדם אם
יקבל פירוש האמיתי של חז"ל ,עיי"ש מה שהאריך 2ובאמת אינו כדאי להשיב על דברים בטלים כאלו ,ויפה
היתה שתיקתו מדיבורו ,וכל ההתחכמות בזה אינו אלא להוסיף תימא על תימא2
ט 2אבל האמת הוא ,שהיא חכמה נפלאה מחכמת התורה שמסרה לחכמי כל דור ודור פירוש התורה כדי שתהיה
התורה חיה עם האומה ומתפתחת עמה ,והיא היא נצחיותה 2ובזה מתפרש בטוב טעם נוסח ברכת התורה
שלאחריה "אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו" ,ועיין בטור או"ח סי' קל"ח ושו"ע שם ,דמפרש
"תורת אמת" היא תורה שבכתב "וחיי עולם" היא תושבע"פ 2ועפ"י האמור מובן היטב כי תורה שבכתב נקראת
"אמת" ואמת המוחלטת שאין תוספת וגרעון תופסת בה ,כי לכן היא כתובה ,וספר תורה שחסר אות או ייתר אות
אחת פסולה ,אבל פירושה שהיא תושבע"פ אינה נקראת אמת מוחלטת רק אמת הסכמית התלויה בהבנת השופט
שבימיך ,אבל מהאי טעמא גופא נקראת "חיי עולם" הנטועים בתוכנו ,כי בה יבא רוח החי של כל דור ודור
לפעולת אדם אשר על שם זה נקראת "חיי עולם"2
י 2וכדי ליתן חיזוק (אויטאריטעט) לחכמי התורה שבכל דור ודור ושלא תתפרד האומה לכתות שונות ,ציוותה
התורה פרשת זקן ממרה ,וז"ל החינוך מצוה תצ"ו" :אז"ל לא תסור וכו' ימין ושמאל ,כלומר אפילו יהיו הם
טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לך לחלוק עליהם אבל נעשה כטעותם וטוב לסבול טעות אחת ויהיו הכל
מסורים תחת דעתם הטוב תמיד ,ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו ,שבזה יהיה חורבן הדת וחילוק לב העם
והפסד האומה לגמרי ,וכו'" ,עכ"ל 2וכעין זה כתב הרמב"ן על התורה שם ,וז"ל" :אפילו תחשוב בלבבך שהם
טועים והדבר פשוט בעיניך כימין לשמאל ,תעשה כמצותם ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה ,או איך
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אהרוג האיש הנקי הזה ,אלא תאמר כך צוה אותי האדון המצוה את המצות וכו' ,ועל משמעות דעתם נתן לי
התורה אפילו יטעו" ,עכ"ל2
יא 2ובמדרש שמואל על פרקי אבות בפ"א ד"ה "ועשו סיג לתורה" באותו דיבור ,זה לשונו" :ולכן אמר שזאת
התורה מסרה ליהושע לעשות בה כמה שירצה כשיאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין כפי הזמן
והמקום ,בכל אלו הוא שלו לעשות בה מה שירצה ,וכן מסרה לזקנים וכו' ,וזה אחת מהסיבות למה לא נכתבה
תושבע"פ אבל נתנה לבית דין הגדול לעשות כמו שירצה" ,עכ"ל 2הרי לך מבואר כמו שכתבתי דאע"פ שנמסר
למשה מסיני תושבע"פ ,כיון דלא נמסרו המלות אלא הענין ,ולא נתנו לכתוב ,זאת מורה שרצון המצוה יתברך
היה שלא לעשות קיום לדורות לפירוש התורה ,למען לא יבוא סתירה גלויה בין החיים ובין התורה2
יב 2וזה הוא מה שתירץ הש"ס על הקושיה ,אם יש ממש בתושבע"פ למה לא נכתבו ,ותירץ משום "עשות ספרים
הרבה אין קץ" ,רצה לומר דהיה מוכרח לכתוב לכל זמן וזמן פירוש חדש משונה מכפי שהיה לפנים ,כפי צורך
המקום והזמן ,דמהאי טעמא נמי קרי לתושבע"פ 'חדשים' כי תושבע"פ אינה אמת החלטי אלא הסכמי ,דרק מה
שהסכימו עליו חכמי אותו הדור הוא האמת ,אבל כשסותרים מה שהיה אמת עד היום נעשה פירושם החדש
אמת ,כי כן נצטוינו מאתו יתברך שלא נסור מן הדבר אשר יגידו לך חכמי אותו הדור ,ואפילו יעקרו מה שהיה
מוסכם עד עתה 2וזה גם כן הכונה במה שאמרו" :אלו ואלו דברי אלקים חיים" ,וכפרש"י שהבאתי ,ומכנה כאן
אותו יתברך "אלקים חיים" ,וידוע מה שאמרו המקובלים "אלקים" בגמטריה טבע ,והוא כמו חיי עולם שבברכת
התורה ,ודו"ק2
יג 2והן הן דברי הרמב"ם שהעתקתי למעלה ,דסבירא ליה דכל בי"ד בדורו אף שאינו גדול מן הקדום אלא קטן
ממנו יוכל לחלק ולפרש ולדרוש הכתובים כפי הבנתם ועפ"י הכללים המוסכמים בין החכמים שנמסרו למשה
מסיני 2כי על הלכה למשה מסיני כתב הרמב"ם דלא מצינו חולק ,ואפילו בי"ד של יהושע הוה מצי לחלוק על
בית דין של משה רבנו בפירוש התורה והדרשות 2אמנם זאת כתב הרמב"ם מעיקר הדין ,על פי מה שאמרה תורה
"אל השופט אשר יהיה בימים ההם" ,כדרכו של הרמב"ם ז"ל ,והיא באמת הלכתא למשיחא ,שאם במהרה יבנה
ביהמ"ק ושבו בנים לגבולם ותוחזר עטרה ליושנה להיות תושבע"פ רק על פה ,ויהיה אסור בכתב 2כי זאת
שימסר פירוש התורה לחכמי דור ודור מבלי שיצרכו להשגיח על פירושי בתי דינים הקודמים ,תלוי בזה
שתושבע"פ לא נכתבה ולא נעשה לה קיום בעט ברזל 2אבל מעת אשר רבינו הקדוש וחכמי דורו עקרו את
האיסור דדברים שעל פה אסור לכתבם ,פשיטא שאסור לן לחלוק על מה שקבעו דורות שלפנינו בכתב למען
יעמדו ימים רבים ,כי זאת היתה כונת היתר הכתיבה ,לחסום את הדרך בעד הדורות הבאים לחלוק על הראשונים
שקודמים 2ורק בזה נבין הרעש הגדול שהיה בהיתר כתיבה זו עד שאמרו ז"ל בתמורה (י"ד ע"ב) דכל הכותב
הלכות כשורף את התורה ,ואמרו על היתר הכתיבה :מוטב שתעקר תורה ואל תשכח תורה מישראל2
יד 2הן אמת שעקרו כאן ציווי התורה בקום ועשה ,אשר לפי הכלל שבידינו אין כח ביד החכמים רק להוראת
שעה ולא לדורות ,אבל מצינו עוד כעין עקירת דבר מן התורה בקום ועשה 222וכאן לא מצאו עילה להיתר כתיבת
תושבע"פ רק מכח הקרא שבקבלה ד"עת לעשות לה' הפרו תורתך" ,והודו דאית ביה הפרת תורה 2ולא עוד אלא
דבאמת הא גופא דאין לכתוב תושבע"פ אינו אלא תושבע"פ ,מדרשה ד"על פי הדברים האלה כרתי אתך
ברית"222
ועל כל פנים קשה טובא ,דסוף כל סוף אינו אלא דרשה בעלמא ,ולפי דעת הרמב"ם הלא יש כח ביד בי"ד לחלוק
על דרשה זו גם כן ,כמו על שאר דרשות ,ולמה הרעישו כל כך על היתר כתיבה? אבל הדבר מובן על פי מה
שכתבנו למעלה ,דהאי היתר כתיבה אינו כשאר מצוה או לאו שעקרו ,אלא ע"י היתר כתיבה עשו מתושבע"פ
תורה שבכתב ,דהיינו שאסרו ידי הבי"ד הבאים אחריהם שלא לחלוק על דרשתם והכרעתם ,רק לפרש דבריהם
כמו שמפרשין תורה שבכתב2
טו 2ואין אנו צריכים לדחקו של הכסף משנה ז"ל ,דאפשר דבשעת חתימת המשנה וחתימת התלמוד קבלו עליהם
שלא יבא דור שאחריהם לחלוק ,כי בהאי כתיבה בעצמו מונח האי קבלה שלא לחלוק על מה שקבעו בכתב
וגבלו הראשונים 2וקראו לזה עקירת התורה ,ומשלו כתבו הלכות לשורפי התורה ,מפני גודל הענין המסובב מזה
שניטל כח מחכמי דור ודור לדרוש ולפרש התורה כפי הבנתם2
טז 2אבל ההכרח הגדול שאלצום לצעד הכבד בתוצאותיו הלזה היה כמו שאמרו :מוטב שתעקר תורה ואל
תשתכח תורה מישראל ,כי הן אמת שרצון המצוה יתברך היה במה שחילק התורה לשתים ,בכתב ובעל פה ,כדי
שיבא רוח כל דור ודור לפעולת אדם בהבנת תוה"ק ומצותיה ,אבל רק רוח האומה וחכמיה השרויה על אדמתה
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וחיה חיי עם שלם ומוגבל בעצמיותו מכל צד ,שלא נתערב בה רוח אומות העולם 2כי רק בקדושת האומה
הישראלית המתפתחת בארצה הקדושה בטח למסור לה התורה ,כדי לפרשה ולדרשה כפי הבנת שופטי כל עת
ועת ,וצוה לשמוע אליהם אפילו יאמרו על ימין שהוא שמאל ,אבל לא על אומה המפוזרה בין האומות וחכמיה
מועקים מעול גלות הגוף והנפש ,וכל הרוחות שבאומות העולם מנשבות בהם וממיתות את רוח הקודש שבהם,
עד שאמרו חז"ל :כל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלקי 2ועיין רמב"ן ריש פ' שופטים ,שכתב דלפי דעתו
ודעת הרמב"ם ז"ל אין חיוב כלל למנות שופטים בחו"ל ,וממילא מובן דאין להניח בידם כח זה שנתנה התורה
להשופט שבכל עת ועת2
יז 2ורבנו הקדוש וחכמי דורו שראו התפשטות הגלויות וצרות המתגברות על האומה שממיתות רוחה ,דאג על
קיום התורה ,כי מה תהא עליה אם לא יעשה לתושבע"פ קיום לדורות ע"י חיבור בכתב ,ופחד שברבות הימים
יבא בה רוח זר ומוזר לנו רוח הזמן של האומות המושלת בנו ,ותשתכח תורת אמת מישראל ,ולכן הסכימו לחבר
תושבע"פ בכתב למסרה לישראל כתורה חתומה ,כמפי משה מפי הגבורה ,שלא ישלט בה תוספת וגרעון אלא
לפרשה ולדרשה כמו שעד אותו הזמן היו מפרשים תורה שבכתב 2כי ע"י שנתנה המשנה לישראל המכילה
בקרבה כל דיני התורה בכללותיהם ופרטותיהם ,א"א שיזיק להם ולתפארתם רוח הגלות העכורה ,כמו שהיתה
מזקת לתורה שבכתב הסובלת לטהר עפ"י המדות השרץ בק"ן טעמים 2ואחרי רבנו הקדוש וחבורתא קדישתא,
באו רבינא ורב אשי ,ואחריהם רבותינו הראשונים הרמב"ם ובעלי השו"ע ,ומצאו כי הם צריכים לעשות כמותם
לבנות מבצר לתורת בית ישראל222
יח 2ותמיה רבתא יש לי על הרמב"ם ז"ל ,ריש הלכות חובל ומזיק ,אחר שביאר 'עין תחת עין' על כרחך פירושו
ממון ,כתב בהלכה ו' וזה לשונו :ואע"פ שדברים אלו נראים מענין תורה שבכתב וכולן מפורשין הן מפי משה
רבינו מהר סיני ,כולם הלכה למעשה הן בידינו ,וכזה ראו אבותינו דנין בבית הדין של יהושע ,ובית דין של
שמואל הרמתי ,ובכל בית דין ובית דין שעמדו מימות משה רבנו עד עכשיו ,עכ"ל 2וקשה לי טובא ,דמנא ליה
דלא היו דנין באיזו זמן מן הזמנים עין ממש ,כיון דהוא עצמו כתב דבכל דרשות חז"ל יש כוח לחלוק על בית
דין שלפניו ,הלא אין זה הלכה למשה מסיני אשר לפי דעת הרמב"ם אין חולק עליהם ,אלא שחז"ל דרשו כן
מסברא ו'מחבורה תחת חבורה' ,כמו שכתב שם הרמב"ם ,וכעין זה בודאי היה כוח לאיזו בית דין באיזו זמן
לחלוק2

ה 2ההלכה מבטאת את רוח העם
 .08ספרי ,פרשת ברכה ,פיסקא ב
"ויאמר ה' מסיני בא" ,כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות2
בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם :מקבלים אתם את התורה? אמרו לו :מה כתוב בה? אמר להם" :לא
תרצח" 2אמרו :רבש"ע ,כל עצמם של אותם האנשים ואביהם רוצח הוא ,שנאמר "והידים ידי עשו" ,ועל כך
הבטיחו אביו שנאמר "על חרבך תחיה"2
הלך לו אצל בני עמון ומואב ,ואמר להם :מקבלים אתם את התורה? אמרו לו :מה כתוב בו? אמר להם" :לא
תנאף" 2אמרו לפניו :רבש"ע ,כל עצמה של ערוה להם היא ,שנאמר "ותהרן שתי בנות לוט מאביהם"2
הלך ומצא בני ישמעאל ,אמר להם :מקבלים אתם את התורה? אמרו לו :מה כתוב בה? אמר להם" :לא תגנוב",
אמרו לפניו :רבש"ע ,כל עצמו אביהם לסטים היה ,שנאמר "והוא יהיה פרא אדם"2
לא היתה אומה באומות שלא הלך ודבר ודפק על פתחה מה ירצו ויקבלו את התורה וכן הוא אומר (תהלים קנח)
"יודוך ה' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך"2
יכול שמעו וקיבלו? תלמוד לומר (יחזקאל לג) "ואתם לא תעשו" ,ואומר (מיכה ה) "ועשיתי באף ובחימה נקם
את הגוי אשר לא שמעו" 2אלא אפילו שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום ונתנום
לישראל2
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משל לאחד ששילח את חמורו ואת כלבו לגורן והטעינו לחמורו לתך ולכלבו ג' סאים ,והיה החמור מהלך והכלב
מלחית 2פרק ממנו סאה ונתנו על החמור ,וכן שני וכן שלישי 2אף כן ישראל קבלו את התורה בפירושיה
ובדקדוקיה ,אף אותם ז' מצות שקיבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום ונתנום לישראל ,לכך
נאמר "ויאמר ה' מסיני בא"2

 .09ראי"ה קוק ,אדר היקר ,פרק ד
א 2זהו מעט מהרבה ממה שנוגע להכפירה הכללית ,שהפגיעה (=שפגעה) אפילו את אומות העולם מצד יחוסם
לכתבי הקודש ,וקל-וחומר שלא היה מקום לשום כפירה למצוא מקום בישראל 2לא-מבעי כפירה מעשית ,לעבור
על דברי תורה ודברי סופרים ולפרוץ גדרות עולם ,בעזיבת מורשת אבות ,שאין זה מן המוסר כלל ,ואין הדבר
תלוי דווקא בדעות נאצלות 2תדע ,שהרי אנחנו מקיימים באהבה מנהגי ישראל שאנו יודעים שלא נצטווינו בהם
על פי שום נבואה ,והכל מפני חיבתה של אומתנו ,אהבתה וכבודה החביב עלינו ,בחיבה של קדושה אלוהית
עליונה2
ב 2וכן כל מצוות חכמים שאנו מקיימים ,היסוד העיקרי שלהן היא קבלת "הגוי כולו" ,שהיא כבוד האומה
'והשפעתה ההיסתורית הניצחית האלוהית החביבה ,שכל מה שהיא יותר מתעתקת (=נעשית עתיקה) היא יותר
מתחבבת ומתגלה בתוכה יותר הרצון והצביון הכללי של האומה בכללה 2ואע"ג "דאסמכנהו רבנן על לא תסור"
מכל מקום היסוד הברור הוא קבלת האומה ,כמפורסם משום דאיכא "הגוי כולו" דוקא (עבודה זרה לו ע"ב),
היינו שנתפשט הדבר ברוב ישראל2
ג 2ושיטת הרמב"ן נודעת ,שאין לאו ד"לא תסור" שייך בעקרו לדברי סופרים ממש ,ומכל מקום הם חביבים על
ישראל ומתקיימים באהבה 2ואותם המכירים את עוז אהבה זאת בכל לבם ,הנם היסוד של האומה לעולם ,אפילו
בהיותם מועטים בכמות" ,ובשרידים אשר ד' קורא" 2א"כ יסוד המעשי תלוי בעצם ,חוץ מכל הדברים הקשורים
בתעודות העליונות ,שהם צריכים לביאורים ולדעות מופשטות ,שהם יותר גדולים ואדירים מכל מה שאנו
מציירים בעוזה ותפארתה ובחיבת כבודה של כנסת ישראל בלבב בניה2
ד 2וחסרון הידיעה על דבר מרכז הכובד של קבלת האומה בכללה לדורותיה ,ביחוסה לתורה שבעל פה ,גרם כמה
מכשולים ספרותיים 2רבים חשבו שעיקר יסוד הקיום לתורה שבעל פה הוא רק מה שמקובל באומה מגדולתם
של חז"ל וקדושתם ,על כן על פי שאיפה ידועה ,התחילו להעיז פנים לבקר בבקרת ,כמובן חצופה ומלאה נטיות
קיצוניות ,את ראשי הדורות אבות העולם ההם ,בחשבם שבזה יהיה נקלש כח החיוב של היסוד המעשי 2ואלה
לא ידעו שערכם הגדול של חז"ל ,ורוממות מעלתם האלהית הוא דבר אמת לעצמו ,והוא יכול גם ליתן תבלין,
להנעים ולשפר את הנטיה ללכת בדרכיהם ,אבל היסוד הקיים עדי עד ,הוא רק קבלה האומה לדורותיה בדרכי
חייה 2והננו רואים ,למשל ,שחרם דרגמ"ה (=רבנו גרשם מאור הגולה) במקום שנתפשט הוא חזק ואמיץ בלב
האומה כשאר אסורי תורה ,אע"פ שלא היה לא תנא ולא אמורא ,אלא מפני שנתחברה לו הסכמת האומה עכ"פ
במשך הדורות" ,וכל המוציא את עצמו מן הכלל ,כפר בעיקר"2
ה 2ובודאי אין קיום המעשי של תורה שבכתב מחויב פחות ,מצד יסודו הלאומי ,מתורה שבע"פ ודברי סופרים,
שעליהם נאמר "לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשביל דברים שבעל פה"  ,שיסודה הוא החשיבות
האלהית הנמצא באומה זו ,היחידה ונפלאה בזה מכל העמים ,ונכלל בזה גם כן הצד שבעל פה שיש בכתב,
דהיינו קבלת האומה בכללה ויתרונה האלהי הבולט מכל תולדתה ומפעולתה לעין כל 2וזה סותם פה כל כופר
ומהרס ,אפילו אותם המתגדרים בתעתועים של ביקרת-כתבי-הקדש היותר נמהרים2
ו 2וכשאין מקום להשלילה המעשית שוב אין מקום להשלילה המדעית ,שכמו שאי אפשר שתמצא בכלל
האנושיות כפירה בכלל במציאות המוסר והצדק ,וכל זמן שהאדם מוצא ,שלהאמין שטוב לא יהיה לרשע
המקלה אביו ואמו ,נבל ושופך דם ,הוא דבר נאה ומתקבל ,מפני שהוא מתאים להמוסר הטבעי הקשור בטבע
יושר האדם ,כן מוכרח הוא כל אדם להסכים ,מצד מבט שכלי ,שכל ההנהגה שמביאה באחרית הימים שואה
ומעוט כוח לאומה שלמה ,בין מעוט כוח חמרי ,בין מעוט כוח רוחני ,וכן זלזול כבודה בכלל ,כשהיא יוצאת
מבניה של האומה עצמם ,שראוי הדבר להיחשב לרמיסת מוסר וגזל משפט 2וזלזול האמונה בישראל מביא זלזול
המצות המעשיות ,וזלזולי המעשים מוציאים את הדורות הבאים מן הכלל ,א"כ הם ממעטים את כח האומה
ומיבשים את לשדה 2וקוצר הראות שלא להשקיף על המבט התולדתי של האומה ,העבר והעתיד ,הוא שגרם
אותה ההתנודדות הידועה ברוחם של כמה אנשים שהיו בני מוסר ותרבות 2אמנם רצו להישען על בינתם ,והיא
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לעולם קצרה ,לעומת מדתה של תורה ,הארוכה מני ארץ ורחבה מני ים 2שאם היו אנשים למשל אפילו כשפינוזה
וריסר וכיוצא בהם ,משיגים שיש עוד במציאות אפילו רק אידיאל של אחרית ותקוה לישראל ,לשוב ולחיות
חיים לאומיים ,על אדמתו כימי עולם וכשנים קדמוניות ,לא היו נואשים בשום אופן מההרגשה הגדולה של
המוסר האדיר ,הנחמד והנעים ,הנמצא בעומק המצות המעשיות כולן ,שבאמת עיקר תעודתן הוא בארץ ישראל
ובזמן התחיה הלאומית הגמורה ,אבל כמה כדאי הוא התכלית הנעלה הזה לרדוף אחריו ברגש מלא עז ה' של
עבודת דור דורים" 2אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוץ לארץ ,היו מצויינים במצוות ,שכשאתם חוזרים
לא יהיו לכם חדשים 222שירמיהו אמר 'הציבי לך ציונים' ,אלו המצוות שישראל מצויינים בהם" ,והמאור
שבתורה ומצות היה מחזירם למוטב לגמרי 2וכמה עניות הדעת יש במי שלא יוכל להתרומם לראות בימינו אלה
את הרקבובית שבדעות החלושות שמזה המין ,שעודן מתהלכות כצלמי בלהות ,להטיל אימה על מוגי-הלב
שבצעירינו ,בעזרתם של איזה סופרים שבויי ההרגל ,שאינם מכירים את עצמם יפה ואינם מבחינים את הסתירה
הגלויה שבדעותיהם עצמם ,בהיותם שואפים לתחיית האומה ,ועכ"ז עודם מתאמצים לעשות סניגורין לדעות
מקולקלות שכבר אבדו אה ערכן ,רק מפני שקשתה עליהם ,לפי דמיונם ,התשובה המעשית ,מה שהיא באמת
קלה מאד "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו"2
ז 2אמנם מדה יתירה של כבוד ביחש הדת צריכה להיות נהוגה בישראל מצד הלאומיות ,אפילו מצד המבט היותר
נמוך ,מפני שהיא האומה האחת שנשאה עליה בכלליותה ,עכ"פ תחלה מכל עם ולשון בעולם ,את דגל אחדות
השם יתברך ,שהשפיע בכל אופן פעולות היסתוריות רבות עלילה בעולם ,שהראתה בזה עכ"פ כח חיים חזק
והשפעה גדולה 2וההשפעה שהשפיעה בזה כנסת ישראל על הדת החיובית בכללה ,כשנבא לכלל חשבון מסולק
מכל נטיה ,נמצא שמצדינו היתה לעולם מדת הטוב שבהשפעה זו מרובה הרבה ,ואם אותם שקשים להם
לישראל כספחת קלקלו ,מבלי דעת איך ליהנות מאותם קרני האורה שחדרו לעיניהם משמשה של תורה ,אין
אחריותם עלינו ,אנחנו בצדק קוראים את שמנו על הטובה ולא על הרעה 2על כן צריכה היא ביותר כנסת ישראל
להקפיד על יחוסה הדתי ,שהוא המבליט יותר את פעולתה ההיסתורית בתוכה וחוצה לה2
ח 2אלה וכיוצא באלה הם הדברים היותר שפלים יבשים וצנומים ,שהם היו ראויים להיות נתפסים בלב כל איש
מוסרי להמנע על ידי זה מפריקת עול תורה ומצוות ,וכיון שהיה המצב המעשי עומד על כנו היה רגש היהדות
חי ,וממילא היה נותן את פריו עם ידיעת התורה כל אחד ואחד לפי מעלתו ,ג"כ לההכרה העליונה של האמתיות
הנאצלות ,שמביאות ליראת ה' טהורה ,לאהבתו ,ולאמונה שלמה2
 .01ראי"ה קוק ,שמונה קבצים ,קובץ ב ,פסקה נז ,עמ' שיא (=ערפלי טהר ,עמ' כג)
אנו חשים שרוח האומה ,הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת ,היא גרמה באופיה המיוחד שתורה בעל
פה תהיה נוצרת בצורתה המיוחדה2

 01.0ראי"ה קוק ,פרקים מהספר "לנבוכי הדור"
העמודים הסרוקים מופיעים להלן.
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ו 2תורה שבעל פה כמיסטורין – היבט לאומי
 .00מדרש רבה שמות פרשה מז פסקה א
"כתב לך את הדברים האלה" ,הדא הוא דכתיב (הושע ח) "אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו",
בשעה שנגלה הקב" ה בסיני ליתן תורה לישראל אמרה למשה על הסדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה,
שנאמר (שמות כ) "וידבר אלהים את כל הדברים האלה" ,אפילו מה שהתלמיד שואל לרב אמר הקב"ה
למשה באותה שעה 2מאחר שלמדה מפי הקב"ה אמר לו :למדה לישראל 2אמר לפניו :רבש"ע ,אכתוב
אותה להם 2אמר לו :איני מבקש ליתנה להם בכתב ,מפני שגלוי לפני שעובדי כוכבים עתידים לשלוט
בהם וליטול אותה מהם ויהיו בזוים בעובדי כוכבים 2אלא המקרא אני נותן להם במכתב ,והמשנה
והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה ,שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם יהיו מובדלים מהם2
אמר לנביא אם "אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו" ,ומה אני עושה להם? נותן את המקרא בכתב
והמשנה והתלמוד והאגדה בעל פה" 2כתב"  -זה המקרא" ,כי על פי הדברים האלה"  -זו המשנה
והתלמוד ,שהם מבדילים בין ישראל לבין העובדי כוכבים2

 .00מדרש תנחומא ,כי תשא ,לד
"ויאמר ה' אל משה כתב לך את הדברים האלה" ,זהו שאמר הכתוב "אכתב לו רובי תורתי כמו זר
נחשבו" (הושע ח) ,א"ר יהודה בר שלום :כשאמר הקב"ה למשה כתב לך בקש משה שתהא המשנה
בכתב ,ולפי שצפה הקב" ה שאומות העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה יונית והם
אומרים אנו ישראל ,ועד עכשיו המאזנים מעויין ,אמר להם הקב"ה לעכו"ם :אתם אומרים שאתם בני?
איני יודע אלא מי שמסטורין שלי אצלו הם בני ,ואיזו היא? זו המשנה שנתנה על פה ,והכל ממך
לדרוש2
א"ר יהודה בר שלום :א"ל הקב"ה למשה :מה את מבקש שתהא המשנה בכתב? ומה בין ישראל
לעכו"ם? שנאמר "אכתב לו רובי תורתי" וא"כ "כמו זר נחשבו" 2אלא תן להם מקרא בכתב ומשנה על
פה" ,כתב לך את הדברים" ,הרי מקרא" ,כי על פי הדברים האלה" הרי משנה על פה2

 .03ילקוט שמעוני הושע ,פרק ח ,רמז תקכה
אכתב לו רובי תורתי 2א" ר אלעזר רוב תורה בכתב ומעוט בעל פה שנאמר אכתב לו רובי תורתי ,ור'
יוחנן אמר מעוטה בכתב ורובה בעל פה דכתיב כי על פי הדברים האלה2
א" ר יהודה בר שלום בקש משה שתהא המשנה בכתב וצפה הקב"ה שעתידים עובדי אלילים לתרגם את
התורה ולהיות קוראים בה יונית ואומרים אף הם ישראל ,אומר הקב"ה לאומות מה אתם אומרים שאתם
בני איני יודע אלא למי שמסטירין שלי בידו הוא בני ,ומהו המסטירין זה משנה שאם היתה המשנה ביד
האומות אם כן כמו זר נחשבו2
ר' זעירא בשם רבי אלעזר :אכתב לו רובי תורתי וכי רובה של תורה נכתבה ,אלא מרובים הם הדברים
הנדרשים מן הכתב מן הדברים הנדרשים בפה ,אלא בעיני חביבים הם הדברים הנדרשים בפה מן
הדברים הנדרשים מן הכתב2
רבי יהודה אומר אכתב לו רובי תורתי אלו התוכחות אפילו כן כמו זר נחשבו 2א"ר אבין אלו כתבתי לך
רובי תורתי לא כמו זר נחשבו ,מה בינך לבין עו"א אלו מוציאים ספריהם ואלו מוציאים ספריהם,
רבי חגי בר' שמלאי כתיב כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית הדא אמרה אותם שבפה הם חביבים2
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ז 2בטלות חקיקה שהציבור אינו נוהג על פיה
 .01בבלי עבודה זרה לה ע"ב  -לו ע"ב
[משנה :ואלו דברים של גוים אסורין ואין איסורן איסור הנאה :חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו,
והפת והשמן שלהן 2רבית ובית דינו התירו השמן] 2
א 2והשמן שלהן  -רב אמר :דניאל גזר עליו; ושמואל אמר (לו ע"א) :זליפתן של כלים טמאים
אוסרתן222
ב 2ושמן דניאל גזר? והאמר באלי אבימי נותאה משמיה דרב :פיתן ושמנן יינן ובנותיהן כולן משמנה
עשר דבר הן! וכי תימא אתא דניאל גזר ולא קיבל ,ואתו תלמידי דהלל ושמאי וגזור וקיבל ,אם כן מאי
אסהדותיה דרב? אלא דניאל גזר עליו בעיר ,ואתו אינהו וגזור אפילו בשדה2
ג 2ורבי יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתא דתלמידי שמאי והלל ,והתנן אין בית דין יכול לבטל
דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין?!
ועוד ,הא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן :בכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חבירו חוץ
משמונה עשר דבר ,שאפילו יבא אליהו ובית דינו אין שומעין לו!
ד 2אמר רב משרשיא :מה טעם? הואיל ופשט איסורו ברוב ישראל ,שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל,
דאמר רבי שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן :ישבו רבותינו ובדקו על שמן שלא פשט איסורו ברוב ישראל,
וסמכו רבותינו על דברי רבן שמעון בן גמליאל ועל דברי רבי אלעזר בר צדוק שהיו אומרים :אין גוזרין
גזירה על הצבור אלא אם כן רוב צבור יכולין לעמוד בה.

דאמר רב אדא בר אהבה מאי קרא? "במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו" – אי איכא גוי
כולו אין ,אי לא לא2

פירוש הרב שטיינזלץ לסוגיה
א 2שנינו במשנה בין הדברים האסורים :וְ הַ שֶ מֶ ן שֶ לָהֶ ן 2ובמקורו של איסור שֶ מֶ ן נחלקו חכמים ,רַ ב ָאמַ רָ :ד ִּניֵאל
הוא אשר ָגזַר עָ לָיו איסורּ ,ושְ מּואֵ ל ָאמַ רְ :זלִּ יפָ תָ ן שֶ ל ּכֵלִּ ים טְ מֵ אִּ ים מה שכליהם פולטים לשמן דבר טמא
אוֹּסַ ְרתָ ן222
ימי נוֹּתָ ָאה ִּמ ְשמֵ יּה [משמו]
ב 2ושואלים :וְ שֶ מֶ ן ,דָ ִּניֵאל הוא ש ָגזַר עליו? וְ הָ ָאמַ ר [והרי אמר] החכם בָ אלֵי בשם אבִּ ִּ
של רַ ב :פִּ יתָ ן של גוים וְ שַ מְ נָן ,סתם יֵינָן ּובְ נוֹּתֵ יהֶ ןּ ,כּולָן מִּ שְ מנָה עָ ׂשָ ר ָדבָ ר הֵ ן גזירות שנגזרו ביום אחד בימי
תלמידי שמאי והלל! וְ כִּ י תֵ ימָ א [ואם תאמר] :אתָ א [בא] דָ ִּניֵאל ָגזַר גזירה זו וְ ֹלא ִּקיבֵ ל העם את הגזירה ,וְ ָאתּו
[ובאו] תַ לְ מִּ ידֵ י הִּ לֵל וְ שַ מַ אי ּוגְ זּור [וגזרו] גזירה זו מחדש וְ ִּקיבֵ ל העם ,אִּ ם ּכֵן מַ אי ַאסְ הַ דּותֵ יּה [מהי עדותו] של
רַ ב? הרי הגזירה של דניאל לא התקבלה! אֶ לָא ,דָ ִּניֵאל ָגזַר עָ לָיו איסור בָ עִּ יר משום הרחקה מן הגוים ,וַאתּו אִּ ינְהּו
ּוגְ זּור [ובאו הם תלמידי שמאי והלל וגזרו] איסור אפִּ ילּו בַ שָ דֶ ה2
ג 2ושואלים :וְ ר' יְהּודָ ה הַ נָׂשִּ יא הֵ יכִּ י מָ צֵ י לְ מִּ ישְ רָ א תַ קַ נְתָ א [כיצד יכול הוא להתיר תקנה] של תַ לְ ִּמ ֵידי שַ מַ אי
וְ הִּ לֵל? וְ הָ תְ נַן [והרי שנינו במשנה] :אֵ ין בֵ ית ִּדין יָכוֹּל לְ בַ טֵ ל ִּדבְ רֵ י בֵ ית ִּדין חבֵ יר ֹּו אֶ לָא אִּ ם ּכֵן גָדוֹּל הֵ ימֶ נּו בְ חָ כְ מָ ה
ּובְ מִּ ְניָן! וְ עוֹּד ,הָ א [הרי] ָאמַ ר רַ בָה בַ ר בַ ר חָ נָה ָאמַ ר ר' יוֹּחָ נָן :בַ ּכל יָכוֹּל לְ בַ טֵ ל בֵ ית ִּדין ִּדבְ רֵ י בֵ ית ִּדין חבֵ יר ֹּו ,חּוץ
מִּ שְ מ ֹּונָה עָ ׂשָ ר דָ בָ ר ,שֶ אפִּ ילּו יָבא אֵ לִּ יָהּו ּובֵ ית ִּדינ ֹּו ויתירו אֵ ין שוֹּמְ עִּ ין ל ֹּו!
דָ 2אמַ ר רַ ב מְ שָ ְרשִּ יָא :מַ ה טַ עַ ם אי אפשר לבטל שמונה עשרה הוֹּאִּ יל ּופָ שַ ט אִּ יּסּור ֹּו בְ רוֹּב י ְִּׂשרָ אֵ ל ,ואילו שֶ מֶ ן
מעולם ֹלא פָשַ ט אִּ יּסּור ֹּו בְ רוֹּב יִּׂשְ רָ אֵ ל ,שָאמַ ר ר' שְ מּואֵ ל בַ ר אַ בָ א ָאמַ ר ר' יוֹּחָ נָן :י ְָשבּו רַ בוֹּתֵ ינּו ּובָ ְדקּו עַ ל שֶ מֶ ן
שֶ לא פָשַ ט אִּ יּסּור ֹּו בְ רוֹּב יִּׂשְ רָ אֵ ל; וְ עוד סָ מְ כּו רַ בוֹּתֵ ינּו עַ ל ִּדבְ רֵ י רַ בָ ן ִּש ְמעוֹּן בֶ ן ג ְַמלִּ יאֵ ל וְ עַ ל ִּדבְ רֵ י ר' אֶ לְ עָ זָר בַ ר
צָ דוֹּק ,שֶ הָ יּו אוֹּמְ ִּרים :אֵ ין גוֹּזְ ִּרין גְ זֵירָ ה עַ ל הַ צִּ בּור אֶ לָא אִּ ם ּכֵן רוֹּב צִּ בּור יְכוֹּלִּ ין לַעמוֹּד בָ ּה ,ואם נגזרה גזירה כזו
ָארים וְ אתִּ י אַ תֶם
ניתן לבטלה ,שָאמַ ר רַ ב אַ דָ א בַ ר ַאהבָ ה ,מַ אי ְקרָ א [מהו המקרא] המלמד על כך? "בַ מְ אֵ רָ ה אַ תֶ ם נֵ ִּ
קבְ עִּ ים הַ גוֹּי ּכֻל ֹּו" (מלאכי ג ,ט) ,ומכאן נלמד :אִּ י אִּ יּכָא [אם יש] גזירה ("מארה") שקיבלו עליהם גוֹּי (העם) ּכּול ֹּו
אִּ ין [כן] ,אִּ י [אם] ֹלא ֹלא ,אין הגזירה חלה2
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 .05רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות ממרים ,פרק ב
(ה) בית דין שנראה להן לגז ור גזירה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכין להתיישב בדבר ולידע
תחלה אם רוב הצבור יכולין לעמוד בהן או אם אין יכולין לעמוד ולעולם אין גוזרין גזירה על הצבור
אלא אם כן רוב הצבור יכולין לעמוד בה2
(ו) הרי שגזרו בית דין גזירה ודימו שרוב הקהל יכולין לעמוד בה ואחר שגזרוה פקפקו העם בה ולא
פשטה ברוב הקהל הרי זו בטלה ואינן רשאין לכוף את העם ללכת בה2
(ז) גזרו ודימו שפשטה בכל ישראל ועמד הדבר כן שנים רבות ולאחר זמן מרובה עמד בית דין אחר
ובדק בכל ישראל וראה שאין אותה הגזרה פושטת בכל ישראל יש לו רשות לבטל ואפילו היה פחות
מבית דין הראשון בחכמה ובמנין2

 .06רמב"ם ,משנה תורה ,הקדמה
נמצא ,רבינא ורב אשי וחבריהם ,סוף גדולי חכמי ישראל ,המעתיקים תורה שבעל פה ,ושגזרו גזירות,
והתקינו התקנות ,והנהיגו מנהגות ,ופשטה גזירתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל ,בכל מקומות
מושבותם 2ואחר בית דין של רב אשי ,שחיבר הגמרא ,וגמרו בימי בנו ,נתפזרו ישראל בכל הארצות
פיזור יתר ,והגיעו לקצוות ואיים הרחוקים ,ורבתה קטטה בעולם ,ונשתבשו הדרכים בגייסות ,ונתמעט
תלמוד תורה ,ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות ,כמו שהיו מקודם ,אלא מתקבצים
יחידים השרידים ,אשר ה' קורא ,בכל עיר ועיר ,ובכל מדינה ומדינה ,ועוסקין בתורה ,ומבינים בחיבורי
החכמים כולם ,ויודעים מהם דרך המשפט היאך הוא 2וכל בית דין שעמד אחר הגמרא ,בכל מדינה
ומדינה ,וגזר או התקין או הנהיג ,לבני מדינתו ,או לבני מדינות רבות ,לא פשטו מעשיו בכל ישראל,
מפני ריחוק מושבותיהם ושבוש הדרכים 2והיות בית דין של אותה המדינה יחידים ,ובית דין הגדול של
שבעים ואחד בטל ,מכמה שנים קודם חיבור הגמרא ,לפיכך אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג
מדינה האחרת ,ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה ,שגזרה בית דין אחר במדינתו 2וכן אם למד אחד
מהגאונים ,שדרך המשפט כך הוא ,ונתבאר לבית דין אחר ,שעמד אחריו ,שאין זה דרך המשפט הכתוב
בגמרא ,אין שומעין לראשון ,אלא למי שהדעת נוטה לדבריו ,בין ראשון בין אחרון2
ודברים הללו ,בדינים גזירות ותקנות ומנהגות ,שנתחדשו אחר חיבור הגמרא 2אבל כל הדברים שבגמרא
הבבלי ,חייבין כל ישראל ללכת בהם ,וכופין כל עיר ועיר ,וכל מדינה ומדינה ,לנהוג בכל המנהגות,
שנהגו חכמי הגמרא ,ולגזור גזירותם ,וללכת בתקנותם 2הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא ,הסכימו
עליהם כל ישראל 2ואותם החכמים שהתקינו ,או שגזרו ,או שהנהיגו ,או שדנו דין ,ולמדו שהמשפט כך
הוא ,הם כל חכמי ישראל ,או רובם ,והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה ,דור אחר דור ,עד משה
רבינו עליו השלום2

 .07ר' משולם ראטה ,שו"ת קול מבשר ,חלק ג סימן יג
שאלה :על דבר שהוצע בוועידת רבנים ,להכריז חרם מטעם רבני הארץ ,שלפיו אסור יהיה לכל יהודי
לדרוך על אדמת גרמניה ,וכמה רבנים הסכימו להצעה 2אמנם מצד ההשקפה הפוליטית ,ההגיונית
והמוסרית צודקת מאוד הצעה זו ,ואין ספק שלאחר מעשי הזוועות וההשמדות שעוללו לנו הגרמנים
באכזריות נוראה ,שלא הייתה כמותה מימות עולם ,גם בלא הכרזת הרבנים כל יהודי ימנע עצמו ויהי
לבו נוקפו מלהציג כף רגלו על אדמתם הטמאה 2אבל בכל זאת אני מוצא חובה להעיר בזה ,כי הכרזת
חרם של הרבנים ,כפי שהוצע ,אינה נכונה מצד הדין והיא גם נגד ההלכה ,לפי דעתי ,מחמת שני
טעמים ,שיבוארו לפנינו:
א 2ראשית דבר ,אין כוחנו יפה בדור זה להכריז על חרם ולגזור איסור חדש על כל יהודי בכל העולם2
הרא"ש במסכת שבת (ב ,טו) כתב" :תמיהני איך יכלו הגאונים לחדש גזרה אחרי שסתם רב אשי
הש"ס" ,וכן כתב הרא"ש במסכת נידה (י ,יג)" :לא ידעתי אנה רמוזה גזרה זו בהש"ס וכו' ,ואין לנו
אלא מה שאנו מוצאין בהש"ס"222
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ובשו"ת ריב"ש ,סי' רעא ,האריך לחלוק על גזרת מהר"ם הלוי (הוא ר' מאיר הלוי מווינה ,שהיה ראש
גדולי אשכנז בדורו ,והריב"ש בעצמו מחשיבו מאוד ומתארו "הנשר הגדול" וכו') ,שגזר על קהילות
צרפת ,וכתב שאין לחוש לה כלל" :כי רק הנשיא שבסנהדרי גדולה ,בהסכמת הסנהדרין כולם או רובם,
יכול לגזור גזרות על כל ישראל לאסור דברים המותרין 222אבל חכמים יחידים לא היו גוזרים גזרות על
כל ישראל ,כי אם לבני עירם או מדינתם ,כי האחרים אין להם לקבל גזרותיו וכו' ,ואין לרבנים יחידים
לגזור ולאסור במלכות אחרת חוץ לממשלתם דברים המותרין מדין התלמוד'222"2
ובאמת מבואר כדעת הרא"ש והריב"ש בדברי הרמב"ם בהקדמה לחיבורו הגדול [משנה תורה] 222ואני
מתפלא על הריב"ש ,שלא הביא סעד לדעתו מלשונו הזהב של הרמב"ם ,שמבואר ככל דברי הריב"ש
ממש 2ובאמת אנו רואים ,כי גזרות ותקנות של רבנו גרשום מאור הגולה ,שחי בימי רב האי גאון ,לא
נתפשטו בכל המדינות 2וכן גזרת קטניות בפסח ,ועוד רבות כאלה 2וכיצד נוכל בזמננו ,בדור יתום כזה,
ליטול עטרה לעצמנו בגזרה חדשה על כל ישראל?
ב 2טעם שני יש במניעת גזירת-חרם זו מצד הדין 2במסכת עבודה זרה ,לו ,ב ,ועוד בכמה מקומות
בגמרא ,נאמר " שאין גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב ציבור יכול לעמוד בה" 2והרמב"ם ,הלכות
ממרים (פ"ב ,הלכה ה) ,כתב " :בית דין שנראה להן לגזור גזרה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג ,צריכין
להתיישב בדבר ולידע תחילה אם רוב הציבור יכולין לעמוד בהן או אם אין יכולין לעמוד ,ולעולם אין
גוזרין גזרה על הציבור ,אלא אם כן רוב הציבור יכולין לעמוד בהן "2והרי"ף והרא"ש לא הביאו דין זה,
מפני שהם לא הזכירו אלא מה שנהוג בזמן זה ,ודין זה אינו שייך בזמננו ,שאפילו אם רוב הציבור יכול
לעמוד בהן ,אין לגזור גזרות מדעתנו אחר חתימת התלמוד ,כמו שביארתי למעלה2
אבל אכתי יש נפקותא גם לדידן ,לעניין גזרת הקהל ותקנותיהם וחרמי צבור ,כדאיתא במסכת ב"ב ח,
ב" :ורשאין בני העיר להסיע על קיצתן" [פירוש :לקנוס על מי שעובר על תנאים שקצבו אנשי העיר]2
ומבואר בפוסקים ,דכל בית דין ומנהיגים שבעיר הם כבית דין הגדול לגבי ציבור שבעירם ,ויכולין לגזור
ולתקן כפי ראות עיניהם 2ובגזרות אלו שייך גם כן הדין "אם רוב צבור יכולין לעמוד בהן" 2ובאמת
הובא דין זה בש"ע ,בהגהות הרמ"א ,ביו"ד סימן רכח ,סעיף נ ,וסי' שלד ,סעיף טו ,ומקורו משו"ת
תרומת הדשן ,שקהל או רב שגזרו חרמות שאין הציבור יכולין לעמוד בהם ,אין צריכין לקיימם222
ובנידון שלנו הוא גם כן גזרה שאין רוב הציבור יכולין לעמוד בה ,כי יוצאי גרמניה ירצו לנסוע לשם
לסדר את ענייני רכושם ,אף שלא ירצו להשתקע שם2
ופוק חזי הרמב"ם ,הלכות מלכים פ"ה ,הלכה ז כתב" :מותר לשכון בכל העולם ,חוץ מארץ מצרים
וכו' 2בשלושה מקומות הזהירה התורה שלא לשוב למצרים וכו' "2ובגמרא ,סוכה נא ,ב אמרו ,שאנשי
אלכסנדריה נענשו ונהרגו משום שעברו על איסור זה" :לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד "2והסמ"ג
והגהות מיימוני והרדב"ז ובעל "כפתור ופרח" והפר"ח ב"מים חיים" נתקשו מאוד למצוא יישוב ,על
מה סמכו כמה גדולים ,וביניהם הרמב"ם עצמו ,לשכון במצרים 2וכל אנשי חיל לא מצאו ידיהם בתירוץ
ברור ומספיק 222ובסיום דברי הרדב"ז שם" :וא"ת תקשי לרבנו הרמב"ם ,שהרי נשתקע במצרים ,ויש
לומר דאנוס היה על פי המלכות ,שהיה רופא למלך ולשרים 2וגם אני נתיישבתי שם זמן מרובה ללמוד
תורה וללמדה ,וקבעתי שם ישיבה ,וכי האי גוונא מותר 2ושוב באתי לירושלים"2
צא ולמד :ישיבת מצרים ,שהיא איסור תורה ,לא היה יכול הציבור לעמוד בו ,והוכרחו לחפש היתר 2על
הראשונים אנו מצטערים ,ועכשיו אתה בא להוסיף עליהם גזרה חדשה? וגזרה זו קשה עוד יותר ,כי
במצרים לא נאסר אלא להשתקע ולדור שם בקביעות ,אבל לסחורה ולפרקמטיה מותר ,כמבואר
בירושלמי ,סוף "פרק חלק" ,וברמב"ם ,הלכות מלכים 2ועכשיו בהצעה זו רוצים לגזור ולהחרים ,שכל
יהודי יהיה אסור לו לדרוך על אדמת גרמניה אפילו בדרך עראי ואקראי בעלמא 2וזה בלא ספק דבר שלא
יוכל הציבור לעמוד בו ,ויגרום מכשול וחילול כבוד התורה וכבוד הרבנים ,נושאי דגלה2
ומה שאומרים ,שמגורשי ספרד גזרו חרם שלא לשוב לספרד ,לא מצאתי זאת בשום ספר ,ושמועה זו
אין לה יסוד נאמן 222ואף אם נכונה שמועה זו ,אין ראיה מכאן ,כי מגורשי ספרד יכלו לגזור על בני
מדינתם ולקבל על עצמם שלא ישובו 222אבל כיצד נוכל לגזור על כל ישראל? בדורנו נתיישבו באמת
יהודים בספרד ,ונוסדו שם קהילות אחדות ,כאשר שמעתי מפי אנשים שדרו שם 2ואם כן ,בין אם
התיישבות זו הייתה בהיתר או באיסור ,יצאה לנו מזה הוכחה ברורה ,כי חלילה לנו לקבל את ההצעה
הנ"ל שהועמדה על הפרק2
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מנהג
ח 2הלכות שמקורן במנהג
 .08ספר זכריה פרקים ז-ח
ַארבָ עָ ה לַחֹּ ֶדש הַ תְ ִּשעִּ י בְ כִּ סְ לֵו( :ב) וַיִּ ְשלַח בֵ ית אֵ ל
ַארבַ ע לְ ָד ְר ָיוֶש הַ מֶ לְֶך הָ יָה ְדבַ ר ְי ֹּדוָד אֶ ל זְ כ ְַריָה בְ ְ
(א) ַויְהִּ י בִּ ְשנַת ְ
ׂשַ ר אֶ צֶ ר וְ רֶ ֶגם מֶ לְֶך וַאנָשָ יו לְ חַ לוֹּת אֶ ת פְ נֵי ְי ֹּד ָוד( :ג) לֵאמֹּ ר אֶ ל הַ ּכֹּ הנִּים אשֶ ר לְ בֵ ית ְי ֹּד ָוד צְ בָ אוֹּת וְ אֶ ל הַ נְבִּ יאִּ ים
לֵאמֹּ ר הַ אֶ בְ ּכֶה בַ חֹּ ֶדש הַ ח ִּמ ִּשי הַ ָנזֵר ּכַאשֶ ר עָ ִּׂשיתִּ י זֶה ּכַמֶ ה שָ נִּים:
ישי
(ד) ַויְהִּ י ְדבַ ר ְי ֹּדוָד צְ בָ אוֹּת אֵ לַי לֵאמֹּ ר( :ה) אֱמֹּ ר אֶ ל ּכָל עַ ם הָ ָארֶ ץ וְ אֶ ל הַ ּכֹּהנִּים לֵאמֹּ ר ּכִּ י צַ ְמתֶ ם וְ סָ פוֹּד בַ ח ִּמ ִּ
ּובַ ְשבִּ יעִּ י וְ זֶה ִּשבְ עִּ ים שָ נָה הצוֹּם צַ ְמ ֻתנִּי ָאנִּי( :ו) וְ כִּ י תֹּ אכְ לּו וְ כִּ י תִּ ְשתּו הלוֹּא אַ תֶ ם הָ אֹּ כְ לִּ ים וְ אַ תֶ ם הַ שֹּתִּ ים( :ז)
ּוש ֵלוָה וְ עָ ֶריהָ סְ בִּ יבֹּתֶ יהָ וְ הַ ֶנגֶב
שנִּים בִּ הְ יוֹּת יְרּושָ ִּ ַלם ישֶ בֶ ת ְ
הל ֹּו א אֶ ת הַ ְדבָ ִּרים אשֶ ר קָ רָ א ְי ֹּדוָד בְ יַד הַ נְבִּ יאִּ ים הָ ִּרא ֹּ
וְ הַ ְשפֵ לָה ישֵ ב2
ישי וְ צוֹּם הַ ְשבִּ יעִּ י
(ח ,יח) ַויְהִּ י ְדבַ ר ְי ֹּדוָד צְ בָ אוֹּת אֵ לַי לֵאמֹּ ר( :יט) ּכֹּה ָאמַ ר ְי ֹּדוָד צְ בָ אוֹּת צוֹּם הָ ְרבִּ יעִּ י וְ צוֹּם הַ ח ִּמ ִּ
ְהּודה לְ ׂשָ ׂשוֹּן ּולְ ִּׂש ְמחָ ה ּולְ מֹּ ע ִּדים טוֹּבִּ ים וְ הָ אֱמֶ ת וְ הַ שָ לוֹּם אֱהָ בּו:
וְ צוֹּם הָ ע ִּׂש ִּירי יִּהְ יֶה לְ בֵ ית י ָ

אבן עזרא שם
(ג) הנזר  -שינזרו מכל מעדנים ומאכל רק יבכו והנה הכהנים לא ידעו להשיב כי אין זה הצום כתוב בתורה רק
הם קבלו עליהם בראותם חרבן בית ראשון ,והנה הנביא התנבא והשיב בסוף הפרשה:
(ו) וכי  -הטעם אתם האוכלים ואתם הצמים מה תתנו לי או מה תפעלו בי והנה אני לא צויתי אתכם את הדבר
הזה:
(ז) הלא  -רק צויתי הדברים ביד הנביאים ,ומי הוא שהתנבא על פי להתענות?
(ח ,יח) ויהי  -עתה ישיב תשובה על שאילת הצום 222ולא הזכיר הכתוב תענית אסתר וכבר עבר זמן אחשורוש ,כי
אין כתוב במגלה קביעת יום התענית ,כי כל ישראל התענו שלשה ימים בניסן 2ובדברי הכתוב "דברי הצומות
וזעקתם" אין פירושו כאשר חשבו רבים ,וככה פירושו :שקיימו וקבלו על נפשם ימי הפורים לשמוח בהם ,אף
על פי שלא צוום הנביאים ,רק הבנים הם חייבים לעשות מה שקבלו אבותם ,כאשר קבלו על נפשם דברי הצומות
אלה הארבעה הנזכרים ,ולא היו מפי נביא2
והנה התשובה שישימו אלה הימים שהיו בוכים וסופדים בהם ימי ששון ושמחה ,וישמרו מצות השם על פי
הנביאים ,וזהו "והאמת והשלום אהבו" ,כאשר כתוב "אמת ומשפט שלום" ,וזאת התשובה שהשיב הנביא היא
כנגד השואלים "האבכה בחדש החמישי?" ,שלא היו שומרים התורה שצום השם והיו שואלים אם ישמרו מה
שקבלו אבות על עצמם? והנה השיב הנביא יותר טוב הייתם עושים אם הייתם שומעים דברי השם ותניחו דברי
האבות ,מאשר תשמרו דברי האבות ותניחו דברי השם הם הצדיקים הגמורים2

 .09בבלי ,ברכות לא ע"א
תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה ,אלא מתוך הלכה פסוקה2
והיכי דמי הלכה פסוקה?
אמר אביי :כי הא דרבי זירא ,דאמר רבי זירא :בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם
כחרדל יושבת עליה שבעה נקיים2

 .31משנה ,בבא מציעא ז ,ב
שו ְֹּמ ֵרי פֵ רוֹּת אוֹּכְ לִּ ין מֵ הִּ לְ כוֹּת ְמ ִּדינָה ,אבָ ל ֹלא ִּמן הַ תו ָֹּרה2
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 .30מסכת סופרים פרק יד ,הלכה ח
בשיר השירים קורין אותו בלילי ימים טוב ים של גליות האחרונים חציו בלילה אחד וחציו בלילה השני2
רות במוצאי יום טוב ראשון של עצרת עד חציו ומשלים במוצאי יום טוב האחרון 2ויש אומרים בכולן
מתחילין במוצאי שבת שלפניהם ,ונהגו העם כך ,שאין הלכה נקבעת עד שיהא מנהג 2וזה שאמרו "מנהג
מבטל הלכה"  -מנהג ותיקין ,אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה ,אינו אלא כטועה בשקול הדעת2

 .30תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ ע"ב
בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא ,אתו בנייהו קמיה דרבי יוחנן ,אמרו לו:
אבהתין אפשר להו ,אנן לא אפשר לן ,אמר להו :כבר קיבלו אבותיכם עליהם ,שנאמר "שמע בני מוסר
אביך ואל תטש תורת אמך"2
בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מארוזא ,אתו ואמרו ליה לרב יוסף ,אמר להו :ניכלה זר באפייהו2
איתיביה אביי :דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור (נא ע"א) אי אתה רשאי להתירן בפניהם! 222
אלא אמר רב אשי :חזינן אי רובן אורז אכלי לא ניכלה זר באפייהו ,דילמא משתכחא תורת חלה
מינייהו ,ואי רובן דגן אכלי ניכלה זר באפייהו דילמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על
החיוב2

ט 2מנהג מבטל הלכה
 .33ירושלמי יבמות ,פי"ב ה"א (סו ע"א)
תני :אמר רבי יוסי :מעשה שהלכתי לנציבין וראיתי שם זקן אחד ,ונמתי לו בקי לך ר' יהודה בן בתירה
מימיך? ונומה לי :רבי ,שולחני הייתי בעירי ,ועל שולחני היה תדיר 2ונמנתי לו :ראית חולץ בימיך ,במה
היה חולץ ,במנעל או בסנדל? אמר לי :רבי ,וכי יש סנדל במקומינו? ואמרתי :מה ראה רבי מאיר לומר
אין חולצין במנעל?
ר' בא רב יהודה בשם רב :אם יבא אליהו ויאמר שחולצין במנעל – שומעין שלו 2שאין חולצין בסנדל –
אין שומעין לו 2שהרי הרבים נהגו לחלוץ בסנדל 2והמנהג מבטל את ההלכה2
רבי זעירה רבי ירמיה בשם רב :אם יבוא אליהו ויאמר שאין חולצין במנעל – שומעין לו 2שאין חולצין
בסנדל – אין שומעין לו ,שהרי הרבים נהגו להיות חולצין בסנדל 2והמנהג מבטל את ההלכה2

 .31ירושלמי ,בבא מציעא ,פ"ז ה"א
מתניתין 2השוכר את הפועלין ואמר להן להשכים ולהעריב ,מקום שנהגו שלא להשכים ולהעריב – אינו
יכול לכופן 2מקום שנהגו לזון – יזון ,לספק מתיקה – יספק ,הכל כמנהג המדינה 2מעשה בר' יוחנן בן
מתיה שאמר לבנו :צא ושכור לנו פועלין ,ופסק עמהן מזונות ,וכשבא אצל אביו אמר לו :אפילו את
עושה לן כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן ,שהן בני אברהם יצחק ויעקב ,אלא עד
שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להן :על מנת שאין לכם אלא פת וקטנית בלבד 2רשב"ג אומר :לא היה
צריך ,הכל כמנהג המדינה2
גמרא 2אמר רב הושעיה :זאת אומרת המנהג מבטל את ההלכה 2א"ר אימי :כל המוציא מחבירו עליו
להביא ראייה ,חוץ מזו2
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י 2מקור תוקפו הנורמטיבי של מנהג
 .35פילון ,על החוקים המיוחדים ד019-051 ,
"לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים" (דברים יט ,יד) – מצווה זו נאמרה לא רק על נחלות וגבולות
הקרקע ,כדי למנוע קנאה ,אלא כדי לשמור על מנהגי הקדמונים ,כי מנהגים הם חוקים שלא נכתבו2
הכרעות של אנשי קדם אינן חרותות בלוחות אבנים או בניירות שעש יאכלם ,אלא בנפשותיהם של אלה
שיש להם חלק באותה החוקה 2כי מ לבד הנחלות חייבים הבנים לרשת מהוריהם את מנהגי האבות ,שעל
פיהם נתחנכו ושעמהם חיו מילדותם ,ואין לזלזל בהם משום המסורת הבלתי כתובה ,כי המציית
לחוקים הכתובים בלבד אינו ראוי לשבח ,מכיון שהוא מוזהר על ידי ההכרח ואימת העונש ,אבל מי
1
שנאמן לחוקים הבלתי כתובים ומראה שצדקתו הוא מרצונו החופשי ראוי לשבח2

 .36מדרש משלי ,פרשה כב ,כח (ילקוט שמעוני משלי ,רמז תתקס)
ַאל תַ ּסֵ ג גְ בּול ע ֹּולָם אשֶ ר עָ ׂשּו אבוֹּתֶ יָך (משלי כב ,כח) 2אל תסג גבול עולם – אמר רבי שמעון בן יוחאי:
אם ראית מנהג שעשו אבותינו אל תשנה אותו ,כגון אברהם תקן תפלת השחרית 222ויצחק תיקן תפלת
המנחה ,ויעקב תיקן תפלת ערבית ,שלא תאמר :אף אני אוסיף אחרת ,שנאמר "אשר עשו אבותיך"2
מה עשו אבותיך? א"ר יוחנן :לא עשו אבותיך להם לבדם ,אלא עשוה לכל הדורות2

 .37שאילתות ,שאילתא עו
ומנלן דמנהגא מילתא היא? אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן דכתיב "שמע בני מוסר אביך ואל
תטוש תורת אמך"2

 .38טור חושן משפט סימן שסח
שאלה לרב שרירא גאון 2ראובן שנאבדו כליו או נגנבו או נטלום לסטין ובאו ליד עכו"ם וקנאם ישראל
אחר ממנו בפחות משויים ,ובאו הבעלים ותבעום מיד זה שקנאם ,ואמר לו (=המוצא) כבר נתייאשת
מהן ,והשיב ראובן :יש לי עדים שלא נתייאשתי וחיפשתי אחר הכלים עד עתה ,ועוד כי מנהג אצלינו כל
מי שיאבד ממנו ממון בין בגניבה בין בליסטין ויפול ביד ישראל אחר – שיחזירנו לבעליו ויטול מה
שהוציא עליו ,ואתה בא לשנות המנהג 2ואם המחזיק טוען נתייאשת ,והתובע טוען לא נתייאשתי
ואשבע שלא נתייאשתי ,ואין עדים בדבר ,במה יתברר שיתייאש?
תשובה 2אם הבעלים מרדפין אחר הכלים שנאבדו לו ודאי לא נתייאשו ,וזה שקנאם צריך להחזירם 2ואם
אמר בעל הכלים דברים שניכר מהן שנתייאש אין לו לחזור על הקונה לתבעו222
ומה שכתבת שיש מנהג במקומכם ש הקונה מהלסטין וגנבים מחזיר לבעלים ונוטל מה שהוציא ,אם
בודאי כך הוא – חייב כל אדם לבלתי שנות מנהגם ,דאמרינן :מנלן דמנהגא מילתא היא? שנאמר "אל
תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים" ,וכל שכן בדבר שיש בו תקנה גדולה והסרת מריבה ,לפיכך עשו
כמנהגכם ולא תשנו ,ושלום2

 .39ספר מגן אבות (למאירי) הקדמה
ולהוציא לאור תעלומות זאת המבוכה אמר במקום אחר "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"
(משלי י"ז ו') ,ואין ספק על מלת זקנים שהיא נאמרת במקום חכמים ,אין זקן אלא מי שקנה חכמה
(קידושין לב ע"ב) והמושפעים מהם נקראים בנים ,כעניין בני הנביאים (מ"ב ב ג)2

1

על פי תרגומו של אורבך ,חז"ל ,עמ'  ,259וראו שפרבר ,מנהגי ישראל ,כרך א ,עמ' כב; צ' וולפסון ,פילון,
כרך א ,עמ'  ;122אלון ,המשפט העברי ,עמ' .724
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ואמר "בני בנים" ,להורות על המשך שפע חכמתם דור אחר דור ,כי החכמים הם המשפיעים לזולתם,
והמושפעים מהם יקראו בנים להם ,ויקראו אבות אצל המושפעים מהם ג"כ ,וכן לאורך ימים דור אחר
דור 2ואמר כי כשהמושפעים יאחזו נתיבות משפיעם ,וילכו בדרך הנהגתם ,יהיה עטרה וכבוד לזקנים
ההם ,בהיצמח מהם צמח צדק מזכיר מעלתם והולכים במסילתם ,וכן הם תפארת לבנים כשתהיה
ההנהגה ההיא הישרה אצלם מיד אבותיהם ורבותיהם וחכמיהם הקדומים 2כי כבוד הוא לכל משפחה
ולכל המדינה ולכל מחוז ,היות במשפחה או במדינה או במחוז ,גדולים ונקובי שם ,תתייחס הנהגתם
אליהם ,והוא עניין "ותפארת בנים אבותם" ,והוא מה שאמרו בירושלמי" :ואל תבוז כי זקנה אמך" –
אלו המנהגות 2ואחר שכן ,ראוי לכל חכם ולכל בן מעלה להעמיד מנהג מקומו על מתכונתו ,לבלתי
השיג גבול האבות הקדומים והחכמים הראשונים לשנות מנהג מקומו ללא צורך ולא סיבה 2וגם אם
ידמן לו חולק עליהם ,ראוי לו להשתדל בהעמדתו ,אחר שלא יתבאר סתרו בראיה ,וכ"ש בהיות יד
האמת איתו לעזור ולהועיל2

 .11תשובת רב האי גאון ,תמים דעים ,סימן קיט (אוצה"ג ,ראש השנה עמ' )60
ואם יאמר אדם :אם תש"ת העיקר הרי תר"ת בטלה ,ואם תר"ת העיקר הרי תשר"ת בטלה! תחלת
תשובתנו לומר :מנין אנו יודעים כי יש עלינו מצוה לתקוע ביום הזה? ועיקר התורה הכתובה מנין אנו
יודעים כי היא תורת משה שכתבה מפי הגבורה? אלא מפי עם ישראל 2הנה אלו המעידים עליה גם הם
מעידים כי במעשה 2יצאנו ידי חובתנו 32וכי כן העתיקו (=קבלו) בקבלה מפי נביאים הלכה למשה
מסיני2
ודברי הרבים היא המוכיח על כל משנה ועל כל גמרא 2ויותר מכל ראיה מזה "פוק חזי מה עמא דבר"
(ברכות מה ע"א) ,וזה העיקר והסמך 2ואחר כך אנו מביטים בכל הדברים שנאמרו במשנה או בגמרא
בענין הזה ,ומה שיעלה מהם ויתרץ כאשר את נפשותינו מוטב ,ואם יש בה כלום שלא יתכוין כאשר
בלבבנו ולא יתברר בראיה – אינו עוקר את העיקר2

יא 2הסתמכות על מנהג במקרה של ספק
 .10תוספתא מסכת פסחים פרק ד ,יא
פעם אחת חל י"ד להיות בשבת ,שאלו את הלל הזקן :פסח מהו שידחה את השבת? אמר להם :וכי פסח
אחד יש לנו בשנה שדוחה [את השבת]? הרבה משלוש מאות פסחים יש לנו [בשנה ,ודוחין] את השבת2
חברו עליו כל העזרה 2אמר להם :תמיד קרבן צבור דוחה את השבת ,אף פסח קרבן צבור דוחה את
השבת222
אמרו לו מה יהא [על העם] שלא הביאו סכינין ופסחים למקדש? אמר להם [הניחו להם ,רוח הקודש
עליהן ,אם אין נביאים הן בני נביאים הן 2מה עשו ישראל באותה שעה? מי שפסחו טלה טמנו בצמרו,
גדי קשרו בין קרניו ,והביאו סכינין ופסחים למקדש ,ושחטו את פסחיהן 2בו ביום מנו את הלל נשיא
והיה מורה להם בהלכות הפסח2
2
3
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כלומר בתקיעת תש"ת או תר"ת.
השוו אדר"נ נו"א פט"ו " :מעשה באדם אחד שעמד לפני שמאי ,אמר לו :רבי כמה תורות יש לכם? אמר לו:
שתים ,אחת בכתב ואחת בע"פ .אמר לו :את שבכתב אני מאמין לך את שבע"פ איני מאמין לך .גער בו
והוציאו בנזיפה .בא לפני הלל ,אמר לו :רבי כמה תורות נתנו? אמר לו :שתים ,אחת בכתב ואחת בע"פ .אמר
לו :בכתב אני מאמינך ,בע"פ אין אני מאמינך .אמר לו :בני שב .כתב לי אלף בית .אמר לו :מה זה? אמר לו:
אלף ,אמר לו :אין זה אלף אלא בית ,אמר לו :מהו זה? אמר לו :בית ,אמר לו אין זה בית אלא גימל .אמר לו:
מניין אתה יודע שזה אלף וזה בית וזה גימל? אמר לו :כך מסרו לנו אבותינו הראשונים שזה אלף וזה בית וזה
גימל ,כשם שקבלת זו באמונה כך קבל עליך זו באמונה.

 .10בבלי ,פסחים ,סו ע"א
תנו רבנן :הלכה זו נתעלמה מבני בתירא ,פעם אחת חל ארבעה עשר להיות בשבת שכחו ולא ידעו אם
פסח דוחה את השבת אם לאו ,אמרו :כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו? אמרו
להם :אדם אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ,ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ,ויודע
אם פסח דוחה את השבת אם לאו 2שלחו וקראו לו 2אמרו לו :כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את
השבת אם לאו? אמר להם :וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת ,והלא הרבה יותר ממאתים
פסחים יש לנו בשנה שדוחין את השבת 2אמרו לו :מנין לך? אמר להם :נאמר מועדו בפסח ונאמר
מועדו בתמיד ,מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת2
ועוד קל וחומר הוא ,ומה תמיד שאין ענוש כרת דוחה את השבת פסח שענוש כרת אינו דין שדוחה את
השבת? מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא עליהם ,והיה דורש כל היום כולו בהלכות הפסח 2התחיל
מקנטרן בדברים 2אמר להן :מי גרם לכם שאעלה מבבל ואהיה נשיא עליכם? עצלות שהיתה בכם שלא
שמשתם שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון2
אמרו לו :רבי ,שכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו? אמר להן :הלכה זו שמעתי ושכחתי ,אלא הנח
להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן 2למחר מי שפסחו טלה תוחבו בצמרו ,מי שפסחו גדי
תוחבו בין קרניו 2ראה מעשה ונזכר הלכה ,ואמר כך מקובלני מפי שמעיה ואבטליון2

 .13בבלי ,ברכות דף מה ע"א
[משנה (ו ,ח) :הַ שוֹּתֶ ה מַ יִּם לִּ צְ מָ א ֹּו ,אוֹּמֵ ר שֶ הַ ּכֹּל נִּהְ יָה בִּ ְדבָ ר ֹּוַ 2רבִּ י טַ ְרפוֹּן אוֹּמֵ ר ,בו ֵֹּרא נְפָ שוֹּת ַרבוֹּת]2
אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי ,ואמרי לה לרב יוסף :הלכתא מאי? אמר ליה :פוק חזי מאי עמא דבר2

 .11ירושלמי ,פאה פ"ז ה"ו (לד,ב)
רבי ירמיה בעי קומי רבי זירא :כדברי מי שהוא עושה אותו (=את הנטע רבעי) כנכסיו ,מהו שיהא חייב
במעשרות? אמר ליה :כיי דאמר רבי יהושע בן לוי 2דאמר רבי אבון בשם ריב"ל :לא סוף דבר הלכה זו,
אלא כל הלכה שהיא רופפת בבית דין ואין את יודע מה טיבה ,צא וראה מה הציבור נוהג ונהוג 2ואנן
חמיין ציבורא דלא מפרישין2

יב 2צמצום תוקפו של המנהג
 .15שו"ת הרא"ש כלל נה סימן י
ובענין ממון ,יש כח ביד בית דין לתקן תקנות בענין ממון לפי הזמן והצורך ,אפילו להעביר מדין תורה
וליטול מזה וליתן לזה 2כדתניא בפ"ק דבתרא (ח ע"ב) :ורשאין בני העיר להתנות על השערים והמדות
ועל שכר הפועלים ולהסיע על קיצתן; פירוש להסיעו ,להעביר [אדין] מדברי תורה על קיצתן שעשו2
ואמרינן ביבמות ,פרק האשה רבה (פט ע"ב) :אמר ר' יצחק :מנין שהפקר בית דין הפקר :שנאמר :וכל
אשר לא יבא לשלשת ימים בעצת הזקנים והשרים יחרם כל רכושו 2רבי אלעזר אומר מהכא :אלה
הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות ,וכי מה ענין ראשים אצל אבות,
אלא לומר לך :מה האבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו ,אף ראשים מנחילין [את העם] כל מה
שירצו2
וכל זה בתקנה שבית דין מתקנים ומפקירים ממון זה ונותנין אותו לזה; אבל על פי המנהג ,לא ידעתי
איך יתנו ממונו של זה לזה? דבשלמא בענין איסור ,מתפשט המנהג שנהגו כל בני המדינה לנהוג איסור
בדבר אחד ,אף על פי שבשאר מדינות נוהגין היתר; כגון תרבא דאיתרא ,שבני ארץ ישראל אוכלין
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אותו ,ובני בבל נהגו בו איסור; וכן עשיית מלאכה בערבי פסחים ובט' באב וכיוצא בהן 2אבל ממון ,מה
שייך מנהג? תקנת נישואין שעשו חכמים הראשונים ,אינו מפורש בה ,ואפילו לא ברמז ,שנתנו כח
לאשה להנחיל נכסיה למי שתרצה! והדור שעמדו אחריהם והתחילו במנהג זה ,שהאשה מנחלת נכסיה
למי שתרצה ,וכתבו הסופרים וחתמו העדים ,ודאי מנהג של טעות היה!
ואף אם היה באותו הדור דיין שדן לקיים מה שכתבו הסופרים ,ועל ידי כך פשט המנהג ,אין זה המנהג
שראוי לסמוך עליו לענין הוצאת ממון ,דאי אפשר להוציא ממון אלא בתקנת בית דין! ודאי אם היה
הדיין מפרש דבריו ,שהוציא הדין מתוך תקנת הראשונים ,היינו שומעין לו 2אבל ראיתי דברי הדיין שדן
מתחלה שהאשה יכולה להנחיל למי שתרצה ,והוא לא פירש שהוציא דין זה מתוך התקנה ,אלא נראה
לו לדון כך ,ולאו כל כמיניה להוציא ממון אלא בהפקר ב"ד!
וכן שמעתי מדיין אחד שעמד אחר הדיין הראשון ,ודן כדיין הראשון ,ולא היה יכול לברר זה מתוך
התקנה ,אלא היה דן כפי המנהג וכפסק הדיין הראשון ,ואמרתי שאין זה מנהג שראוי להוציא ממון על
ידו2
הלכך ,אפילו נהגו כן דור אחר דור ,ע"פ הראשונים פשט טעות המנהג וצריך לבטלו ,כי הוא לעבור על
דברי תורה ,להעביר נחלה מן הראוי ליורשה שלא על פי הפקר בית דין 2ועוד ,כי חכמי התקנה
הראשונים הטילו חרם שלא לעבור על התקנה ולא להוסיף עליה ולא לגרוע ממנה 2וחכמי הדור שעמדו
אחריהם ,אם נמלכו לשנות את התקנה ,בגרעון או בתוספת ,היו צריכין לעשות קיבוץ והסכמה להתיר
תחלה את החרם שהטילו הראשונים ואח"כ יחדשו מה שירצו; וכל זמן שלא עשו זה ,אין כח במנהג
לבטל את התקנה 2נאום אשר בן הרב רבי יחיאל זצ"ל2

 .16שו"ת הריב"ש סימן מד
תחלה בא בתוך האגרת ,כי יש אנשים לומדי תורה שלא לשמה ,ויתיצבו בעדת אל לאסור את המותר,
ויאמרו כן פשט המנהג 2ולהתיר את האסור ביד רמה ,כי כן כתוב בתורה :על פי התורה וכו' ואפילו
מזידים 2עד כאן2
ובזה אומר לך ,כי יש דברים מותרין מן הדין ,וישראל נהגו בהן אסור מעצמן ,שלא בתקנת חכמים,
לגדר ולהתקדש במותר להם 2ובמנהג כזה ,אסור לעבור עליו כגופי תורה כשמנו של גיד הנשה; שאמרו
חכמים ז"ל (חולין צא) :שמנו של גיד מותר ,וישראל קדושים נהגו בו אסור 2וכן :בנות ישראל החמירו
על עצמן ,שאפילו רואות טפת דם כחרדל ,יושבות עליה שבעה נקיים (ברכות לא) 2ויש מנהג ,שנהגו בו
במקצת מקומות ,ולא נהגו כן במקומות אחרים 2ובזה ,כל שבני המקום שנהגו בו איסור ,ידעו שהדבר
מותר מן הדין ,אלא שרצו להחמיר על עצמן לעשות סייג לתורה ,בני המקום ההוא ,שנהגו בו איסור,
אסורין לנהוג בו היתר ,משום :אל תטוש תורת אמך2
וכן נמי מחלוקת בין החכמים ,זה אוסר וזה מתיר ,והמקום ההוא נהגו כדברי האוסר; כההיא דפרקא
קמא דחולין (יח ,):דמוגרמתא ,דרב ושמואל 2ואם אם הלך אחד מהם ממקום שנהגו בו אסור למקו'
שנוהגין בו היתר ,חייב לנהוג כחומרי מקום שיצא משם ,כל שדעתו לחזור למקומו 2וזו היא ששנינו
(פסחים נ) :מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים ,עושין; מקום שנהגו שלא לעשות ,אין עושין2
ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין ,או ממקום שאין עושין למקום שעושין ,נותנין עליו חומרי
מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא משם; ואל ישנה אדם מפני המחלוקת (פסחים ,ד ,א)222
וכן מקום שנהגו איסור לגדר ,בדבר שהוא מותר ,ובאו בניהם לעקור המנהג ולבטלו לגמרי ,אינן רשאין2
והיינו דבני בישן ,דנהוג דלא הוו אזלי מצור לצידון במעלי שבתא; ואע"פ שהוא מותר להם מן הדין,
כדאיתא (בפ"ק דשבת יט); אתו בניהו לקמיה דר"י ,אמרי ליה :אבהתין הוה אפשר להו ,אנן לא אפשר
לן ,מאי? אמר להו :כבר קבלו עליהון אבהתכון ,וכתי' :ואל תטוש תורת אמך (פסחי' נ 2):אמנם ,הדבר
שהוא מותר גמור לדברי הכל ,ונהג בו אסור לא לגדר ,אלא מפני שטועה ,וסבור שהוא אסור מן הדין,
בזה אם בא לישאל כמו שנשאלין על הנדר ,נשאל ומתירין לו 2כמו שמוזכר בירושלמי ,הביאו הרי"ף
ז"ל בהלכות (בפ' ערבי פסחים)2
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והמקום הנוהגין היתר בדבר שהוא אסור גמור לדברי הכל ,אין מניחין אותן על מנהגם בשום פנים2
כדאמרינן (בפ"ק דר"ה טו :):כי נהגו במקום איסורא ,מי שבקינן להו? ואם הם בלתי מקבלים תוכחת,
ואינם שומעים לקול מורים ,ולמלמדים לא יטו אזנם ,מניחין אותן 2ומוטב שיהו שוגגין ואל יהיו מזידין;
כמו שאמרו כן (ביצה ל) גבי תוס' יוה"כ ,אע"פ שהוא מן התורה 2זהו מה שראוי להורות בעניני
המנהגות2

יג 2התנגדות לקודפיקציה
 .17שו"ת הרמ"א סימן כה (תשובת ר' ישראל בנו של ר' שלום שכנא)
ומה שכתב וז"ל "שידוע שכל האשכנזים נמשכים אחר התוספות" עכ"ל ,אמת שכתב מהר"ם מרוטנבורג
ז"ל שדרכו היה לפסוק כהרי"ף ז"ל היכא דלא פליגי עליה התוספות ,מכלל דיש לפסוק כתוספות ,והיינו
מטעם דאינהו הוו בקיאים בספרים יותר מכל אדם אשר על פני האדמה ,וכיון דפליגי עליו ודאי טעמא
רבה אית להו 2ומינה דהלכה כהפוסקים כהרא"ש והמרדכי דהוו בתרייהו טובא כדפליגי עלייהו ,דמהאי
טעמא הלכה כבתרא ,דהוא חזא טעמא דקמא ואפילו הכי פליג ,שמע מינה ידע דלית בה מששא ,אבל
קמא דלמא אי הוה שמע טעמא דבתרא הוה הדר ביה ,על כן יש לפסוק כתוספות היכא דלא פליגי פוסקים
עלייהו 2אמנם היכא דפליגי (פוסקים בתראי כהרא"ש והמרדכי עלייהו) הלכה כוותייהו2
וכן קבלתי הלכה למעשה מאדוני מורי אבי הגאון רבן ומאורן של כל בני הגולה מהר"ר שלום המכונה
שכנ"ו ,זקצ"ל ה"ה הכ"מ (=זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא ,הריני כפרת משכבו) ,אשר
העמיד תלמידים הרבה מסוף העולם ועד סופו ,מפיו חיים ומימיו שותים 2וחי נפשי עולמים דזמנין סגיאין
בקשתי עם הרבה לומדים ממנו שיעשה פוסק ,ותשובתו היתה מחמת רוב חסידותו וענותנותו אשר היה
עניו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה ,ואמר :יודע אני דשוב לא יפסקו כי אם כאשר אכתוב ,מטעם
דהלכה כבתרא ,ואין רצוני שיסמכו העולם עלי ,רצה לומר ,כגון היכא דאיכא פלוגתא ביני רבוותא והוא
יכריע או לפעמים יחלוק ,ואין לדיין כי אם מה שעיניו רואות 2לכן יעשה כל אחד כפי הוראת שעה כאשר
עם לבבו 2ומהאי טעמא לא עשה נמי רבו הגאון מהרי"ף שום ספר ,גם שום תשובה ששלחו למרחוק לא
העתיקו בביתם אלו הגאונים מהאי טעמא ,אף כי היה נחשב בעיניהם כיוהרא.
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מושב שלישי

ריאליזם משפטי
ערך :אריה אדרעי
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 2.ספקנות כללים :ריבוי כללים; ריבוי דעות; ריבוי משמעויות
 2.אילו נתנה התורה חתוכה  -א 2ירושלמי סנהדרין ,פרק ד ,הלכה א-ב; ב 2פסיקתא רבתי (איש
שלום) פרשה כא2
 2.מחלוקת במתיבתא דרקיעא  -בבלי בבא מציעא פו2
 29אלו ואלו דברי אלהים חיים – א 2תוספתא סוטה פרק ז ,הלכה יא-יב; ב 2מהר"ל מפרג ספר
באר הגולה באר הראשון פרק ה; ג 2בבלי עירובין יג ע"א; ד 2בבלי גיטין ו
' 28האמת בשני דברים'  -א 2אוצר הגאונים ,ראש השנה לד ,א (עמ'  ;)77 ,7.ב 2רש"י ,כתובות
נז;
 20שבועת יורשים במקום אביהם – דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד  -א 2משנה שבועות ,פרק ז
משנה ז; ב 2בבלי שבועות מח; ג 2רא"ש

 2.המשפט כמכשיר לקידום יעדים בחברה
א 2השופט בוחר כלל
 27הסתמכות על דעת יחיד  -א 2משנה עדויות א ,ד'; ב 2תוספתא עדויות א ,ד; ג 2בבלי נידה ט
ע "ב;
 20קורבן ספק זבה ויולדת (פסק הלכה כאמצעי לחץ על הסוחרים) – א 2משנה כריתות א ,ז; ב2
ר"ע מברטנורה שם; ג 2תפארת ישראל שם; ד 2ריטב"א בבא בתרא קסו2
 27הדסים קטומים (כנ"ל) – א 2משנה סוכה ג ,ד; ב 2בבלי סוכה לד ע"ב; ג 2תוספות שם2
 23שו"ת חתם סופר ,קובץ תשובות סימן נח  -בעניין הלנת המתים
 2.5שו"ת נהר מצריים סימן מו -מז בעניין קבורת המאבד עצמו לדעת
 2..הרב קוק בפולמוס השמיטה  -א 2אגרות ראיה חלק ב' ,אגרת תקנ"ה; ב 2אגרות ראי"ה חלק א',
אגרת שיא; ג 2שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן סג
 2..פולמוס הפרדת הקהילות – א 2שו"ת מהר"ם שיק; ב 2מכתבו של הרב גודז'ינסקי
 2.9גיור במקום חשש נישואי תערובת  -א 2שו"ת מלמד להועיל חלק ב (יו"ד) סימן פג; ב 2שו"ת
משפטי עוזיאל בשאלות הזמן סימן סה2

ב 2שופט סוטה מן הכלל
 2.8מעשה בבני רוכל  -א 2משנה בבא בתרא ,ט ,ז; ב 2רשב"ם שם; ג 2בבלי בבא בתרא קנו
 2.0היחס לעובר על השמיטה -א 2תענית פרק ג משנה א; ב 2ירושלמי תענית פ"ג ה"א ,סו ב-ג; ג2
הרב קוק מבוא לשבת הארץ עמ' ח-ט2
 2.7מרי בר איסק  -א 2בבא מציעא לט ע"ב; ב 2רמב"ם הלכות עדות פ"ג הי"ב; ג 2רבי יצחק
עראמה ,עקדת יצחק שמות מג2
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ג 2שופט פוסק על פי מוסר נוהג אף בניגוד לכללים
 2.0כפיה לגרש אשה שלא ילדה – א 2רמב"ם אישות טז ,ז; ב 2שו"ת הריב"ש סימן טו2
ד 2שופט מייצר כלל
 2.7מצווה על היתומים לפרוע חוב אביהם  -א 2בבלי כתובות צא  --מעשה קטינא דארעא; ב2
רש"י כתובות צ"א ד"ה 'מצוה'; ג 2רמב"ם הלכות מלוה ולוה יא; ד 2שו"ת הרשב"א ח"ג סימן
קיד2
 2.3כוח בית הדין לפעול על פי הצרכים החברתיים אף בלא כלל  -ענישה שלא מן התורה  -א2
בבלי יבמות צ; ב 2ירושלמי חגיגה ב ,ב; ג 2שו"ע חו"מ סימן ב; ד 2שו"ת הרשב"א ח"א סימן
תקנ"א :קנס למזלזלים בקידושין; ה 2שו"ת הרשב"א ח"ג סימן שצג :סמכות דיינים ממונים2

 29האינטואיציה של הפוסק – פסיקה קודמת להנמקה
 2.5א 2ספר מנהגי החתם סופר ב ,טז (עמוד כב); ב 2שו"ת גורן דוד (הרב א' ד' דויטש תלמיד
החת"ס) חלק ב עמ קעג; ג 2ראב"ן סימן יט

 28הנמקה נסתרת
 2..נעל המסומר בשבת – א 2משנה שבת ו ,ב; ב 2דברים רבה עקב; ג 2ירושלמי שבת ו ,ב2
 2..היתר גילוח בחול המועד  -א 2שו"ת נודע ביהודה (מהד' תניינא) ,אורח חיים ,סימן צט; ב2
שו"ת חת"ס (או"ח) קנד2
 2.9גיור בארץ ובחו"ל – א 2הרב אונטרמן שבט מיהודה ,א ,עמד שעו2
 2.8חידוש היתר מכירה בדורות האחרונים  -א 2משפט כהן ,סימן נח; ב 2הרב קוק ,מבוא לשבת
הארץ עמ' נט
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".אילו ניתנה התורה חתוכה"
א 2ירושלמי סנהדרין ,פרק ד ,הלכה א-ב
אמר רבי יוחנן כל שאינו יודע לדון את השרץ לטהרו ולטמאו ק' פעמים אין יכול לפתוח בזכות; כיצד
דנין השרץ? אמר רבי ינאי :מה אם הנחש שממית – טהור ,עכבר שאין ממית ,אינו דין להיות טהור? -
או חילוף :עכבר שאין ממית – טמא; נחש שממית  -אינו דין להיות טמא? התיב רבי פינחס :הרי עקרב
ממית ,והרי הוא טהור? אשכח תני ,אמר :הוא נחש הוא עקרב; אמר רבי :תלמיד וותיק היה לרבי ,והיה
מטהר את השרץ ומטמאו מאה פעמים; אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה; אמר רבי יעקב בר
דסאיי :ההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה
[הלכה ב'] "דיני ממונות מטין כו'" 2אמר רבי ינאי :אילו ניתנה התורה חתוכה ,לא היתה לרגל עמידה,
מה טעם? "וידבר יי' אל משה"  -אמר לפניו רבונו של עולם ,הודיעיני היאך היא ההלכה! אמר לו:
"אחרי רבים להטות"  -רבו המזכין  -זכו ,רבו המחייבין  -חייבו ,כדי שתהא התורה נדרשת מ"ט פנים
טמא ומ"ט פנים טהור  -מיניין ודגל"ו; וכן הוא אומר "אמרות יי' אמרות טהורות כסף צרוף בעליל
לארץ מזוקק שבעתים" ,ואומר "מישרים אהבוך"2
ב 2פסיקתא רבתי (איש שלום) פרשה כא
[דבר אחר פנים בפנים וגו'] אמר ר' תנחום בר' חנילאי :אילו ניתנה תורה חתוכה לא היתה עמידת רגל
למורה שיורה ,שאם טמא  -יש מטמאין כיוצא בו ,ואם טיהר  -יש מטהרין כיוצא בו; אמר ר' ינאי:
תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה ניתנה לו ארבעים ותשע פנים טהור וארבעים ותשע פנים טמא,
מניין "ודגלו עלי אהבה" (שיר השירים ב' ,ד'); אמר לו :האיך עבידת? אמר לו :רבו המטמאין – טמא,
רבו המטהרין – טהור; אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן :תלמיד וותיק היה לו לר' עקיבא והיה יודע
לדרוש את התורה בארבעים ותשע פנים טהור שלא מאותו הטעם ,אמרין ההוא תלמידא קטא מן טורא
דסיני2
 2.מחלוקת במתיבתא דרקיעא  -בבלי בבא מציעא פו2
אמר רב כהנא :אישתעי לי רב חמא בר ברתיה דחסא :רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה 2אכלו ביה
קורצא בי מלכא ,אמרו :אכא חד גברא ביהודאי דקא מבטל תריסר אלפי גברי מישראל ירחא בקייטא
וירחא בסתוא מכרגא דמלכא 2שדרו פריסתקא דמלכא בתריה ולא אשכחיה ]222[ 2ערק ואזיל לאגמא2
הוה יתיב אגירדא דדקולא וקא גריס2
קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן  -טמא ,ואם שער לבן קודם לבהרת  -טהור2
ספק ,הקדוש ברוך הוא אומר :טהור ,וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא 2ואמרי :מאן נוכח  -נוכח
רבה בר נחמני 2דאמר רבה בר נחמני :אני יחיד בנגעים ,אני יחיד באהלות 2שדרו שליחא בתריה ,לא הוה
מצי מלאך המות למקרב ליה ,מדלא הוה קא פסיק פומיה מגרסיה 2אדהכי נשב זיקא ואויש ביני קני,
סבר גונדא דפרשי הוא 2אמר :תינח נפשיה דההוא גברא ,ולא ימסר בידא דמלכותא 2כי הוה קא ניחא
נפשיה אמר :טהור ,טהור 2יצאת בת קול ואמרה :אשריך רבה בר נחמני שגופך טהור ,ויצאתה נשמתך
בטהור2
" 29אלו ואלו דברי אלוקים חיים"
א 2תוספתא סוטה פרק ז ,הלכה יא-יב
[ ]222ועוד אחרת דרש [=ר' אליעזר]" :דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים"  -מה דורבן זה מכוין
את הפרה להביא חיים בעולם ,אף דברי תורה אינן אלא חיין לעולם ,שנאמר" :עץ חיים היא וגו'"; או
מה דורבן זה מיטלטל ,יכול אף כך דברי תורה? ת"ל – "וכמסמרות נטועים"; או אינן חסירין ולא
יתירין? תלמוד לומר " -נטועים"  -מה נטיעה פרה ורבה ,אף דברי תורה פרין ורבין; בעלי אסופות -
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אילו שנכנסין ויושבין אסופות אסופות ואומרין על טמא טמא ועל טהור טהור ,על טמא במקומו ועל
טהור במקומו2
שמא יאמר אדם בדעתו הואיל ובית שמיי מטמין ובית הלל מטהרין ,איש פלוני אוסר ואיש פלוני מתיר
 למה אני למד תורה מעתה? ת"ל 'דברים' 'הדברים' 'אלה הדברים'  -כל הדברים נתנו מרועה אחד ,אלאחד בראן ,פרנס אחד נתנן ,רבון כל המעשים ברוך הוא אמרן; אף אתה עשה לכך חדרי חדרים ,והכניס
בה דברי בית שמיי ודברי בית הלל דברי המטמאין ודברי המטהרין; אמר להם – אין דור יתום שר'
ליעזר שרוי בתוכו2
ב 2מהר"ל מפרג ספר באר הגולה באר הראשון פרק ה
ובפרק קמא דחגיגה (ג ב)" ,דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד"
(קהלת יב ,יא) 2למה נמשלו דברי חכמים לדרבונות ,לומר לך מה דרבון מכוון את הפרה לתלמיה ,אף
דברי תורה מכוונים את לומדיהן מדרכי מיתה לדרכי חיים 2אי מה דרבון זה מטלטל ,אף דברי תורה
מטלטלים ,תלמוד לומר "וכמסמרות נטועים" 2אי מה מסמר זה חסר ולא יתיר ,אף דברי תורה חסירים
ולא יתירים ,תלמוד לומר "נטועים" ,מה נטוע זה פרה ורבה ,אף דברי תורה פרים ורבים" 2בעלי
אסופות" אלו תלמידי חכמים ,שיושבים אסופות [אסופות] ועוסקין בתורה 2הללו מטמאין הללו
מטהרין ,הללו אוסרין הללו מתירין ,הללו פוסלין הללו מכשירין 2ואם תאמר האיך אני לומד תורה
מעתה ,תלמוד לומר "נתנו מרועה אחד" ,אל אחד נתנם ,פרנס אחד אמרם ,מפי אדון כל המעשים ברוך
הוא ,שנאמר (שמות כ ,א) "וידבר ה' את כל הדברים האלה לאמר" ,עד כאן2
[ ]222ואמר בעלי אסופות 2פירוש ,כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד ,ואי אפשר שלא יהיה
חלוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים בשכלם 2כי כל דבר ודבר ,אי אפשר שלא יהיה בחינה יותר מאחת
לדבר אחד 2שאף אם הדבר טמא ,אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה אל טהרה של מה 2וכן אם הדבר
טהור ,אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה 2ובני אדם מחולקים בשכל ,ואי אפשר שיהיו כל
שכל בני אדם על דרך אחד ,כמו שיתבאר 2ולכך כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת כפי חלוק שכלם 2ועל
זה קראם 'בעלי אסופות' ,רוצה לומר שיושבים אסופות ועוסקים בתורה ,שאף שהם מחולקים בשכלם,
מכל מקום הם מתאספים יחד 2וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות המחולקות2
ואמר שמא תאמר אם כן האיך אני לומד תורה מעתה ,על זה אמר (קהלת יב ,יא) "כלם נתנו מרועה
אחד" 2אל אחד נתנן ,פרנס אחד אמרן ,מפי אדון כל המעשים 2וביאור זה ,כי השם יתברך כאשר נתן
תורה לישראל ,נתן כל דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא 2ואמר שדין זה יש בו בחינה לזכות ,ויש בו
בחינה לחובה 2ודין של איסור והיתר ,יש בדין זה בחינה להיתר ,ויש כאן בחינה לאסור 2וכן כשר ופסול,
יש בחינה אחת הפך האחרת 2כמו שבעולם נמצא דבר מורכב מהפכים 2ותוכל לומר על העץ שהוא
מתיחס אל יסוד המים ,וכן הוא האמת שיש בו מן המים 2ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האויר ,וכן הוא
האמת שיש בו יסוד האויר 2ולא תמצא דבר פשוט לגמרי 2וכן בתורה ,אין דבר אחד טמא לגמרי שלא
יהיה בו צד טהרה ,ויש בו צד טומאה גם כן 2וכאשר אחד למד על דבר אחד טהור ,ונתן טעמו ושכלו
לטהרה ,הרי אמר בחינה אחת כפי מה שהוא 2והאומר טמא ,ואמר טעמו ,זה אמר גם כן בחינה אחת2
והיינו דאמר שכולם הם מפי אדון המעשים 2ולמה הוצרך לומר כאן 'מפי אדון כל המעשים' ,ומה ענינו
לכאן 2אלא רוצה לומר כמו שהשם יתברך אדון כל המעשים ,וממנו נמצא עולם המורכב שיש בו דברים
מתחלפים ,ויש אחד הפך השני 2וכך הוא דבר זה ,שכל דבר יש לו בחינות מתחלפות ,שאין העולם
פשוט שלא יהיה בו חילוף בחינות 2אם כן המטמא והמטהר ,זה למד תורה כמו השני ,כי לכל אחד
ואחד יש לו בחינה בפני עצמו ,והשם יתברך ברא את הכל ,והוא ברא הדבר שיש בו שתי בחינות 2רק
לענין הלכה למעשה אין ספק שהאחד יותר עיקר מן השני 2כמעשה ה' ,אף כי הדבר הוא מורכב ,מכל
מקום אין זה כמו זה ,רק האחד יותר עיקר 2שהרי העץ שהוא מורכב מארבעה יסודות ,העיקר שגובר בו
הוא יסוד הרוח ,כמו שידוע 2וכן אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות ,כולם נתנו מן השם יתברך ,רק
כי אחד מהם יותר עיקר ,והוא מכריע ,והוא הלכה 2מכל מקום אל תאמר כי דבר שאינו עיקר אינו נחשב
כלום ,זה אינו ,כי השומע כל הדעות הרי השיג הדבר כפי מה שיש לדבר בחינות מתחלפות ,והרי למד
תורה כפי מה שהוא הדבר ,שיש לו בחינות מתחלפות 2רק לענין הלכה אחד מכריע על השני2
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ב 2בבלי עירובין יג:
אמר רבי אבא אמר שמואל :שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה כמותנו והללו
אומרים הלכה כמותנו 2יצאה בת קול ואמרה :אלו ואלו דברי אלהים חיים הן ,והלכה כבית הלל 2וכי
מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים ,מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין
היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי 2ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן2
ג 2בבלי גיטין ו:
אמר רב יוסף :מאן לימא לן דר' אביתר בר סמכא הוא? ועוד ,הא איהו דשלח ליה לרב יהודה :בני אדם
העולין משם לכאן הן קיימו בעצמן "ויתנו (את) הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו" (יואל ד') ,וכתב
ליה בלא שירטוט ,וא"ר יצחק :שתים כותבין ,שלש אין כותבין ,במתניתא תנא :שלש כותבין ,ארבע אין
כותבין! א"ל אביי :אטו כל דלא ידע הא דר' יצחק לאו גברא רבה הוא? בשלמא מילתא דתליא בסברא
 לחיי ,הא גמרא היא ,וגמרא לא שמיע ליה; ועוד ,הא ר' אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה ,דכתיב:"ותזנה עליו פילגשו" (שופטים י"ט)  -רבי אביתר אמר :זבוב מצא לה ,ר' יונתן אמר :נימא מצא לה,
ואשכחיה ר' אביתר לאליהו ,א"ל :מאי קא עביד הקב"ה? א"ל :עסיק בפילגש בגבעה ,ומאי קאמר?
אמר ליה :אביתר בני כך הוא אומר ,יונתן בני כך הוא אומר ,א"ל :ח"ו ,ומי איכא ספיקא קמי שמיא?
א"ל :אלו ואלו דברי אלהים חיים הן ,זבוב מצא ולא הקפיד ,נימא מצא והקפיד 2אמר רב יהודה :זבוב
בקערה ,ונימא באותו מקום ,זבוב  -מאיסותא ,ונימא  -סכנתא 2איכא דאמרי :אידי ואידי בקערה ,זבוב -
אונסא ,ונימא  -פשיעותא2
' 28האמת בשני דברים'
א 2אוצר הגאונים ,ראש השנה לד ,א (עמ' )77 ,7.
תשובת שאלה לרבינו האי גאון ז"ל על התקיעות שהתקין רבי אבהו (בבלי ,ראש השנה לד ,א) []222
ועוד ,מקודם רבי אבהו מה היו עושין והוא חובה של כל שנה ושנה ,ולא ייתכן מימות נביאים ראשונים
ועד ימות רבי אבהו שהניחו שנה אחת בלא תקיעה ,ואם החובה ידועה אצלם ,מה תיקן להם רבי אבהו?
והתיקון לא יהא אלא על דבר שנסתפק ונתערבב 2ואנו אומרים שלא יתכן להיות אמת בשני דרכים ,אלא
אם התרועה היא האמת ,השלושה שברים אינם חשובים ,ואם השלושה שברים הם העיקר ,התרועה לאו
כלום היא []222
תשובה ]222[ :ומה שכתבתם 'אנו אומרים שלא יתכן האמת בשני דברים' ,בודאי כן הוא ,אלא מיהו רק
בזמן שאותם שני דברים מכחישים זה את זה ,אבל בזמן שזה כשר וזה כשר ,ייתכן להיות האמת בשני
דרכים ,השברים אמת ותרועה כשרה גם ביבבות []222
ב 2רש"י ,כתובות נז2
הא קמ"ל  -דהיכא דאשכחן אמוראי דפליגי אהדדי ,כל חד אליבא דנפשיה ,ותרי אמוראי אחריני דפליגי
בפלוגתא דהנך אמוראי ,ואית לן לפרושי מילתא בתרי לישני ,חדא מינייהו מיפלגי תרי אמוראי אליבא
דנפשייהו ,שכל אחד אומר סברא שלו ,כגון רבי יוחנן ורבי יהושע ,ואינך תרי אמוראי[ ,אליבא דחד] לא
מיפלגי אלא אמרי חדא מלתא וחדא מן לישנא ,מיפלגי תרי אמוראי אליבא דחד ,כגון רב דימי ורבין,
ומשויא מלתא דתרי אמוראי קמאי חדא מלתא  -שבקינן ההיא לישנא דמיפלגי תרי אמוראי אליבא
דחד ,ונקטינן ההיא דמיפלגי תרי אמוראי אליבא דנפשייהו ,דכי פליגי תרי אליבא דחד ,מר אמר הכי
אמר פלוני ומר אמר הכי אמר פלוני  -חד מינייהו משקר ,אבל כי פליגי תרי אמוראי בדין או באיסור
והיתר ,כל חד אמר הכי מיסתבר טעמא  -אין כאן שקר ,כל חד וחד סברא דידיה קאמר ,מר יהיב טעמא
59

להיתירא ומר יהיב טעמא לאיסורא ,מר מדמי מילתא למילתא הכי ומר מדמי ליה בעניינא אחרינא,
ואיכא למימר 'אלו ואלו דברי אלהים חיים הם' ,זימנין דשייך האי טעמא וזימנין דשייך האי טעמא,
שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי מועט2
 20דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד  -שבועת יורשים במקום אביהם2
א 2משנה שבועות ,פרק ז משנה ז
כשם שאמרו  --הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא בשבועה ,ועד אחד מעידה שהיא פרועה  -לא תפרע
אלא בשבועה ,מנכסים משועבדים ומנכסי יתומים  -לא תפרע אלא בשבועה ,והנפרעת שלא בפניו  -לא
תפרע אלא בשבועה  --וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה :שבועה שלא פקדנו אבא ולא אמר לנו
אבא ,ושלא מצינו בין שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע 2רבי יוחנן בן ברוקה אומר :אפילו נולד הבן
לאחר מיתת האב ,הרי זה נשבע ונוטל 2אמר רבן שמעון בן גמליאל :אם יש עדים שאמר האב בשעת
מיתתו שטר זה אינו פרוע הוא נוטל שלא בשבועה2
ב 2בבלי שבועות מח2
וכן היתומין לא יפרעו 2ממאן? אילימא מלוה ,אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה? הכי קאמר:
וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה 2רב ושמואל דאמרי תרוייהו :לא שנו אלא שמת
מלוה בחיי לוה ,אבל מת לוה בחיי מלוה  -כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה ,ואין אדם מוריש
שבועה לבניו 2שלחוה קמיה דר' אלעזר :שבועה זו מה טיבה? שלח להו :יורשין נשבעין שבועת יורשין
ונוטלין 2שלחוה בימי רבי אמי ,אמר :כולי האי שלחי לה ואזלי! אי אשכחינן בה טעמא ,מי לא שלחינן
להו? אלא אמר רבי אמי ,הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא :עמד בדין ומת  -כבר נתחייב מלוה לבני
לוה שבועה ,ואין אדם מוריש שבועה לבניו ,לא עמד בדין ומת  -יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין
[ ]222איקלע רב נחמן לסורא ,עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונא; אמרו ליה :ליתי מר נעקרא להא
דרב ושמואל ,אמר להו :איכפלי ואתאי כל הני פרסי למעקרא להא דרב ושמואל? אלא הבו דלא לוסיף
עלה [ ]222אמר רב חמא :השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר ,האי דיינא דעבד
כרב ושמואל  -עבד ,דעבד כרבי אלעזר  -עבד 2אמר רב פפא :האי שטרא דיתמי ,לא מקרע קרעינן ליה
ולא אגבויי מגבינן ביה; אגבויי לא מגבינן ביה ,דלמא סבירא לן כרב ושמואל; ומקרע לא קרעינן ליה,
דהאי דיינא דעבד כרבי אלעזר  -עבד 2ההוא דיינא דעבד כרבי אלעזר ,הוה צורבא מרבנן במתיה ,אמר
ליה :אייתינה איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרבי אלעזר! אמר ליה :לכי תייתי 2אתא לקמיה דרב
חמא ,א"ל :האי דיינא דעבד כרבי אלעזר  -עבד2
ג 2רא"ש ,שם
[ ]222אע"ג דאיתמר בהאי לישנא ,אין הדין בשניהם שוה ,אלא מדאמר רב נחמן הבו דלא לוסיף עלה
[ ]222שמעינן דסברי אע" ג דלית הלכתא כרב ושמואל ללמוד מדין זה דבר אחר הדומה לו  -מכל מקום
בדין זה לא רצו לבטל דבריהם ,ולכתחלה עבדינן כוותייהו ,וכרבי אלעזר לא עבדינן לכתחלה ,ודיינא
דעבד כרבי אלעזר עבד ולא מהדרינן עובדא2
אמר רב פפא האי שטרא דיתמי לא מיקרע קרעינן ליה עד דגדלי יתמי ,דלמא משכחי דיינא דעבד כרבי
אלעזר 2פירוש :בית דין או אפוטרופוס שלהן ,כל זמן שלא בא לידי דין אין מחויבים לקורעו ,הואיל
ובתחלה עבדינן כרב ושמואל כל זמן שלא בא לידי דין ,דודאי אם בא לפני הדיין צריך לפסוק לכתחלה
כרב ושמואל 2ואם כן מחויב הוא לקרעו ,אבל בית דין ,שהן אביהן של יתומין או אפוטרופוס ,מניחין
השטר ברשות היתומים וכשיגדלו היתומים ויכולין לישבע  -שמא יזדמן להם דיין שישביעם ויגבה להם
חובו2
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המשפט כמכשיר לקידום יעדים בחברה
א 2השופט בוחר כלל
 27הסתמכות על דעת יחיד
א 2עדויות פרק א ,משנה ד'
ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין שאם יראה בית דין את
דברי היחיד ויסמוך עליו שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול ממנו בחכמה
ובמנין היה גדול ממנו בחכמה אבל לא במנין במנין אבל לא בחכמה אינו יכול לבטל דבריו עד שיהיה
גדול ממנו בחכמה ובמנין:
ב 2תוספתא עדויות (צוקרמאנדל) פרק א ,הלכה ד
לעולם הלכה כדברי המרובין לא הוזכרו דברי היחיד בין המרובין אלא לבטלן ר' יהודה אומ' לא הוזכרו
דברי יחיד בין המרובין אלא שמא תיצרך להן שעה ויסמכו עליהן וחכמ' אומ' לא הוזכרו דברי יחיד בין
המרובים אלא מתוך שזה אומ' טמא וזה אמ' טהור זה אמ' טמא כדברי ר' אליעזר אמרו לו כדברי ר'
אליעזר שמעתה:
ג 2בבלי נדה ט:
תניא ,אמר להם רבי אליעזר לחכמים :מעשה בריבה אחת בהיתלו שהפסיקה שלש עונות ,ובא מעשה
לפני חכמים ואמרו דיה שעתה 2אמרו לו :אין שעת הדחק ראיה2
מאי שעת הדחק? איכא דאמרי :שני בצורת הוו ,איכא דאמרי :טהרות אפיש לעבידא ,וחשו רבנן
להפסד דטהרות 2ת"ר ,מעשה ועשה רבי כר' אליעזר ,לאחר שנזכר אמר :כדי הוא ר' אליעזר לסמוך
עליו בשעת הדחק 2מאי לאחר שנזכר? אילימא  -לאחר שנזכר דאין הלכה כר' אליעזר אלא כרבנן,
בשעת הדחק היכי עביד כוותיה? אלא  -דלא איתמר הילכתא לא כמר ולא כמר ,ומאי ,לאחר שנזכר -
לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה ,אלא רבים פליגי עליה ,אמר :כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו
בשעת הדחק.
 20קורבנות לספק זבה ויולדת
א 2משנה כריתות ,פרק א משנה ז
האשה שיש עליה ספק חמשה זיבות וספק חמשה לידות  -מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ,ואין
השאר עליה חובה; חמש לידות ודאות חמש זיבות ודאות  -מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ,והשאר
עליה חובה 2מעשה שעמדו קינים בירושלים בדינרי זהב ,אמר רבן שמעון בן גמליאל :המעון הזה! לא
אלין הלילה עד שיהו בדינרין  --נכנס לבית דין ולימד :האשה שיש עליה חמש לידות ודאות חמש
זיבות ודאות  -מביאה קרבן אחד ואוכלת בזבחים ,ואין השאר עליה חובה  --ועמדו קינים בו ביום
ברבעתים2
ב 2ר' עובדיה מברטנורא ,שם
נכנס לבית דין ולימד כו'  -אע"פ שהיקל בשל תורה ,ולימד דבר שאינו כהלכה  -משום עת לעשות לה'
עשה כן ,שאלמלא כן לא ימצאו ,וימנעו העניות מלהביא אפילו אחד ,ויאכלו קדשים בטומאת הגוף2
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ג 2תפארת ישראל ,שם
ד אף על גב שיש כח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה בשב ואל תעשה (יבמות צ ,)2על כך פנים הכא
שלא לצורך עקר דבר תורה לגמרי ,דטפי הוה ליה למדרש להו דמדאניסי מחמת היוקר אינן עוברין בבל
תאחר ,דאונס רחמנא פטריה (נדרים כז ,)2ויביאו שאר הקינין לכשיזולו ,ולמה ליה לפטרן לגמרי? נראה
לי ,דמשום דאז לא היו שומעות העשירות מלהמתין ,ולא יזלו הקינין עדיין ,להכי בכל כהאי גוונא
אומרים לאדם חטא בקל כדי להתבטל ממצוות עשה ,כדי שיזכה חבירך בחמור ,שינצלו מכרת ,היכא
דלא פשע חבירו []222
ד 2ריטב"א ,בבא בתרא קסו2
[ ]222ויש אומרים דאפילו לרבנן אין השאר עליה חובה מן התורה אלא רשות ,ורבנן עשאוה חובה
להחמיר עליהם ,וכשהוקרו קינין בא רשב"ג ולימד לאוקומא אדין תורה ,וכן היה מפרש הרב הר"ם2
 28נטילת הדסים קטומים
א 2משנה סוכה ,פרק ג משנה ד
רבי ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו
קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס
אחד וערבה אחת2
ב 2בבלי ,סוכה לד:
אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כרבי טרפון 2ואזדא שמואל לטעמיה ,דאמר להו שמואל להנהו
דמזבני אסא :אשוו וזבינו ,ואי לא  -דרישנא לכו כרבי טרפון - 2מאי טעמא? אילימא משום דמיקל -
ולידרוש להו כרבי עקיבא דמיקל טפי!  -תלתא קטומי  -שכיחי ,חד ולא קטום  -לא שכיח2
ג 2תוספות ,שם
ולדרוש להו כר"ע דמיקל טפי :תימה ,הא לא סבירא ליה כר"ע אלא כרבי טרפון! ויש לומר ,דכל זה מן
הדיוק שבא להוכיח דשמואל לטעמיה דכרבי טרפון סבירא ליה ,דאי מפחיד להו במידי דלא סבר כדי
שימכרו בזול היה לו להפחידם מר"ע דמיקל טפי ,ודחי  -אדרבא מפחדי טפי מרבי טרפון ,דתלתא
קטומין שכיחי מחד דלא קטים ומעולם לא תשמע דסבר כרבי טרפון2
 23שו"ת חתם סופר ,קובץ תשובות סימן נח - 4בעניין הלנת המתים
שיל"ת ,פ"ב עש"ק י"ב אדר שני תקצ"ז לפ"ק 2שלום וכל טוב לידיד נפשי הרב הגאון הגדול המפורסם
המופלג כש"ת מהור"ר צבי הירש חיות נ"י אב"ד ור"מ דק"ק זאלקווי יצ"ו2
יקרתו הגיעני עם הכנסת שבת ,טרם אשים עיני על נעימת אריכת דבריו ,אשיב מיד להוציא מלבו הטהור
על מה שכתבתי במכתבי הקודם החדש אסור מן התורה ,הנה לא כתבתי ערלה וכלאים ופגול לא ירצה,
כי אם החדש ,כי מזקנים אתבונן שראוי להיות ממקימי התורה ,ונזהרו מלפתוח פתח ולחפש קולות
לפריצי עמינו ,אשר אותם הם מבקשים ,ואם ימצאו סדק כמחט של סדקית ,יפרצו פרץ על פני פרץ,
 4מהר" ץ חיות הגיב במכתב לתשובה הראשונה של החתם סופר (יו"ד סימן של"ח) ,ובתשובה זו הוא מגיב
למכתבו של מהר"ץ חיות הנדפס בספרו דרכי ההוראה ח"ב סי' א'  -ג' .הערות השוליים הנוגעות לתשובה זו,
מכאן ואילך ,הן של המהדיר.
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יראה רומכ"ת בתשובות מיימוני בחלק ד' בה' שמחות על דבר קל לישא אשה בתוך שלש רגלים שמתה
אשתו ,כתב וז"ל' :תן לבך לדברים ,פן יצא פרצות גדרים ,ואיש הישר בעיניו יעשה ,כי יתלו הדבר
בגדולים ,ויפרצו בו שועלים' ,אני כתבתי הלנת מתים יש בו עשה ולא תעשה כי על כל פנים הרמב"ן
כתב כן 5ואין נפקותא לדינא בזמן הזה 6וטוב להעלות האיסור 2ומר נ"י נתלה בדיעה דחויה חות יאיר
[סי' קל"ט] שכתב שכל עיקרו אינו רק מדרבנן ,ואין מגלין הדבר ,כי בעוה"ר רבו אלו בזמנינו עד
שיאמרו אין אנו חוששין לדברי רבנן ה' לא צוה ,ובעוה"ר הגאון בעל נודע ביהודא נכשל בזה במה
שרצה וסמך להתיר בשעת הדחק ובהפסד מרובה כתיבת גוי בחנות בשבת ,ונעזר מדיעה דחוי' ברמ"א
הלכות שבת סי' ש"ו שכתב גלחות לאו דאורייתא ,והוא יפה פסק לסמוך באמירה לנכרי דרבנן על דיעה
זו ,עיין נודע ביהודא מהדורא תנינא חלק או"ח סימן כ"ט וסימן ל"ג ,אולם במחילת כבודו היקר
האמבטי 7והרשעים כותבים בשבת על דעת שהוא דרבנן ,והם אינם חוששין לאיסור דרבנן ה' לא צוה,
ובכזה נאמר [אבות א' י"א] חכמים הזהרו בדבריכם ,ובזמן הזה בודאי רבים ישתו הבאים אחריהם,
וכבר רבים שתו ]222[ 2ומ"ש רו"מ מן שו"ת הרשד"ם ,לא כתב 8אלא לסמוך על עד מפי עד בשבויה,
ומטעם ספק ספיקא ,ורומכ"ת הוסיף להקל אף בחליצה אשר לא נזכר בדבריהם ,אולי בספר משא משה
אשר הביא רו"מ נזכר כן ,כי זה הספר אינו ת"י ,ואם (לא) [לו] נמצא כן לאחרון אחד ,לא מפיו אנו
חיים ,ולמה לנו לגבב קולות ולפרסמם ]222[ 2במי שהחשיך [שבת קנ"ג ע"ב] אמרינן עוד אחרת היתה
ולא רצו חז"ל לגלותה ,ויעיין רומכ"ת נודע ביהודא מה"ת חיו"ד סימן פ' ,דברי השואל גנובים מספר
בשמים ראש ,ותשובת הגאון נו"ב איננה מספקת ,ומוטב היה שלא להדפיס תשובה זאת שלא ליתן יד
לפשעים המשחיתים בתער ,ות"ל יתברך אני כתבתי בזה תשובה ארוכה 9ועלתה בידי בעזרת השי"ת,
ודברי עשו פרי בעירי ובמקומות המקשיבים לקולי ,היינו החדש אסור מן התורה בכל מקום ובכל זמן,
ובזמן הזה יותר ויותר ,והרוצה להתנאות לפני השי"ת ועם עדת בני ישראל הכשרים העומדים על
משמרתם משמרת הקודש באמונה ,וכאשר אני מונה את רו"מ בתוכן אשר מגמתו לגדור גדר ולעמוד
בפרץ ,יתחדש כנשר נעוריו ורע לא יבוא במגוריו ,וה' ירום כסאו והוד קרן תפארתו ,ויהא רעוא שאהיה
שליח לדבר ,כי הנני לטובתו בכל עת ועונה ,יקראני ואענהו מוקירו ואוהב נפשו 2משה הקטן סופר
מפ"פ דמיין2
 2.5שו"ת נהר מצריים סימן מו (ר' רפאל אהרן בן שמעון ,הרב הראשי במצרים) קבורת המאבד עצמו
לדעת2
המאבד עצמו לדעת אין מתעסקים עמו ולא מספידין אותו ולא מתאבלים עלו ולא קורעים ולא חולצים2
אבל עומדים עליו בשורה ואומרים עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים [ 2שו"ע יורה דעה,
סימן שמ"ה א'] 2ומהריק"ש ז"ל פירש הדברים בהרחבה וז"ל []222

 5בפירושו על התורה דברים כ"א כ"ב ,ובתורת האדם ענין הקבורה .הדברים מוסבים על דברי מהר"ץ חיות
בדרכי ההוראה הנ"ל רסי' ג' ,שהביא מתשו' חות יאיר סי' קל"ט ,שרצה לחדש דאיסור הלנת מתים הוא מדרבנן
ואין עוברין עליו בלאו ,וע"ז השיבו החת"ס בתשובה הנ"ל דבפשטות הא דאמרה תורה כי קבור תקברנו,
הכוונה שהעובר על זה בשום מת עובר על עשה ול"ת ,והשיב המהר"ץ ,שם רסי' ד' ,שהח"ס הפריז על המדה
במה ששינה ושלש הרבה פעמים בתשובתו האחרונה שיש בהלנת מתים עשה ולא תעשה וכו' עיי"ש ,שמסיים:
והרמב"ן יחיד בדבר דכתב בספרו תורת האדם שער הקבורה דמלין מתו עובר בעשה ול"ת ,וע"ז השיב מרן כאן
שעכ"פ הרמב"ן כתב כן ... .ברם ,הרמב"ן לאו יחידאה הוא בזה ,עיין חינוך מצוה תקל"ז שכתב שהוא מ"ע,
 6הנה גם אי נימא דהלנת מתים יש בו איסור לאו ממש ,מ"מ פשיטא שאין לוקין עליו ,דהרי הוא לאו שאין בו
מעשה ,וכ"כ המנחת חינוך סוף מצוה תקל"ז.
 7ע"ד רש"י דברים כ"ה י"ח ,משל לאמבטי וכו'.
 8ר"ל הרשד"ם[ ,מכאן והלאה מהמילואים :עיין בספר דרכי ההוראה הנ"ל [במילואים (אות א')] ,ריש סימן ב',
ושם לא נזכר מן הרשד"ם ,אלא משו"ת חות יאיר ונחלת שבעה ,ואולי ס"ל כן גם הרשד"ם]
 9עיין שו"ת חאו"ח סי' קנ"ד ד"ה הארכתי בזה.
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אמ"ה [אמר הכותב] בדורנו זה אשר הפרוץ מרובה 2ואבדה האמונה ונתרופפה היראה מאד לדאבון
לבב 2ראוי והגון לכל רב ומו" צ היושב על כסא ההוראה להיות נוטה ראשו ורובו לצד החומרא בענין
מעל"ד [=מאבד עצמו לדעת] 2כאשר יגישו לפניו את משפטו 2ואחרי שהרב המו"צ חקר ודרש והתברר
לו שהמעל"ד לא היה שכור ,ולא מבולבל בעתו ,ולא בעל יסורים ומכאובים קשים ,שהיה סובל ורק
טרף נפשו באפו ברגזו ובחמתו 2ובפרט אם הוא מפורסם לאיש בלי דת ,דינו בו ככל חומר הדין שכתב
מהריק"ש בדין מעל"ד מבלי התחסד לבקש לו קולות להעבירו מסוג מעל"ד2
והנה בשמים עדי וסהדי במרומים 2כי בשנם הראשונות לשבתי על כסא ההוראה בקריה עליזה זאת
מצרים יע"א נמס לבי כדונג ורעדה אחזתני מראות ברע 2כי ענין מעל"ד היה כאב מצוי מאד 2וכמה
איבדו עצמם לדעת על סיבה קלה 2או בעבור כבוד מדומה 2או לחשק טינוף הזמה אשר לא השיג וכהנה
מהסיבות אשר תיו הקיקלון רשום עליהם 2ואני שנסתי מתני וגמרתי בלבי לגדור את הפרץ הזה אם יהיה
ה' עמדי אשר הושיבני לכסא שופט 2ובמקרה הראשון שבא לידי אחר הבירור שאיבד על"ד מחמת רוגז
וקצף ולא היה שיכור ומבולבל וכו' נתתי עליו חומר הדין ככל אשר כתב מרן מהריק"ש ז"ל ,ולא נתתי
אל לבי לתור ולחפש בדברי הפוסקים למצוא צד קולא אשר אולי אמצא בדבריהם ז"ל 2כי לבי הומה
עלי מאד שראיתי שנשתרבב הנגע הזה מערי אירופא וילדי נכרים השפיקו להתלמד מן המקולקלים
שבאומות אשר זה דרכם בכל שנה מאבדים עצמם לדעת למאות ולאלפים על סבת מה בכך 2כי אין להם
אמונת השארות הנפש 2ולא דין וחשבון בשאול אשר הוא הולך שם 2ולא יראת אלהים 2וע"כ בהציק
להם הזמן מעט קט לא יקבלו דין שמים באהבה ובשעה מועטת יוציא עצמו למרחב ע"י המות אשר יקר
לו 2לא כאלה חלק יעקב אשר הוזהרנו על רציחת הנפש ושמירתה ואנחנו מאמינים באמונת הגמול
והעונש על כל המעשה אחר המות 2ברוך אלוהינו שהבדילנו מן הטועים 2ועוד אחריו בזמן לא רחוק
אירע עוד מאורע שאיבד עצמו לדעת אשר נתברר לי ענינו וגם עליו נטיתי קו הדין לכל חומרותיו
בפרהסיא ותהי העיר לחרדת אלהים 2וכאשר ראו כל זאת אלה רופפי אמונה שהעונש החמור כזה יעטה
עליהם חרפה ועל משפחתם אחריהם 2בהיות נעדר מהם כל כבוד המתים וכיוצא 2מאז חדלו רוגז ותלי"ת
[ותודה לאל יתברך] שנגדרה הפרצה כמעט כולה ומאותו זמן עד היום אין פר ץ ואין צוחה כן יהיה
תמיד 2וגם פי מלאתי תוכחות מוסר בדרשות ברבים לעת מצוא2
ועל כן הרב והמו" ץ תהיינה עיניו פקוחות לראות מה הזמן דורש ממנו להיות עומד לגדור פרץ 2ובפרט
בדורותינו אשר מלחמת החיים קשה כקריעת י"ס 2ומרי נפש רבים המה 2ה' ימתיק להם את חייהם
ברחמיו המרובים 2וע"כ אין לו להתחסד יותר מהמדה 2וממ"נ למאי יחוש אם בשביל כבוד החיים של
משפחת המת הלא אין נגרע מכבודם בשגם יהיה המת מעל"ד לכל חקותיו ומשפטיו 2ואם יחוס על נפש
המת הלא בכל כבוד אשר נעשה לו אין בכח אנושי למלטו ממשפטי העונשים הצפויים לו מאת הבורא
ית"ש על אשר שלח ידו בפקדון שאינו שלו 2ובהדי כבשי דרחמנא למה לן 2ואדרבא בהחמירו על
מעל" ד אחד לעשות בו משפט כתוב אחרי שנתברר לו ענינו 2הלא הוא יתן חיים למרי נפש אחרים שלא
יעשו כמעשהו 2והוא והם יבחרו בחיים ויוסיפו לו ולהם שנות חיים2
ב 2שו"ת נהר מצריים ,סעיף מז
עובדא היה במצרים באשה חולנית חלה ארוך באופן שנתקלקלו כל האיברים הפנימים 2והרופאים נלאו
לרפאותה ולא נרפאה רח"ל 2ולבסוף אמרו הרופאים נואש לרפאותה ולחייה 2ופעם אחת מעצמת
מכאוביה רח"ל אשר תקפו עליה 2וביודעה כי אין לה ארוכה ומרפא השליכה עצמה מהחלון ואחרי זמן
מועט מתה 2והריתי שאין לה דין מעל"ד כלל 2וק"ו הדברים ממ"ש הרב בית לחם יהודה אשכנזי ז"ל
[ ]222שאם המית עצמו מחמת שמתירא ליפול ביד שופטי הגויים שמענין עינויים גדולים אין לזה דין
מעל"ד 22כ"ש בנדו״ד [כל שכן בנידון דידן] דהיא מעונית ונדכית ביסורים קשים ומרים 2והרי היא מתה
בחייה רח״ל וגברא קטילא היא2
וכ״ש שיש לחשוש ט ובא שמא נטרפה דעתה מעצמת מכאוביה וכיוצא שאין לה תקוה להתרפא רח״ל2
וגם ידעתיה שהיתה מן הנשים הכשרות שעמדה לפני לדין עם בעלה בהיותה בחיים עד״פ ומצבה היה
מכאיב הלב 2ועל כן צויתי לעשות לה כבודה הראוי ולקברה בין בני משפחתה ולהתאבל עליה כדת2
ודברים ברורים הם לכל מבין2
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 2..הרב קוק בפולמוס השמיטה
א 2אגרות ראיה חלק ב' ,אגרת תקנ"ה
ב״ה ,עה״ק יפו ת״ו ,כ״ד סיון תרע״ג2
לכבוד ידידי ורב רחימאי הרב הגאון האמיתי פאר הדור מוהר"ר יעקב דוד רידב״ז שליט״א []222
ובאמת כל יסוד כונתי גלויה היא לתוכן רוחות ב״ה ,שהיא רק לחזק את כל קדושת ישראל וקדושת
אה״ק ובכללה קדושת השמיטה ג״כ 2כי אם נתנהג להכנס במצב החיים של המתישבים בקודש ,ולהקל
כמה דאפשר ע״פ הוראת ההפקעה במקום שאין שום דרך אחר ,ועם זה נעורר אותם באהבה להבינם,
שדרך זה דרך דחוק ומסוכן הוא ,וראוי לכל אשר זיק יראת שמים בלבבו להתרחק ממנו בכל יכלתו ,אז
רבים ילוו עלינו ,לקים את המצוה כמאמרה באהבה ,ולא נפגש נגודים ומשטמות על דרכנו ,ולא יוכלו
לומר לנו שאנו מחריבים את ישוב אה״ק ,וממילא יתעורר החשק ג״כ בלב רבים משלמי אמוני ישראל
לבא להתנחל בא״י 2כי יחשבו בעצמם ממה נפשך ,אם יהיה לנו היכולת לקיים את השמיטה כמאמרה
הרי בודאי זכינו בחלק טוב ,שהננו יושבים באה״ק ומקיימים את המצות התלויות בה וביותר מצות
שמיטה הכללית ,ואם ח״ו יהיה ההכרח גורם ,שבשנים הראשונות לישובנו ,נהיה מוכרחים לסמוך על
היתר ההפקעה ,הלא גם בזה לא יצאנו מדרך התורה ,והננו ככל המון בית ישראל שסומכין בכמה
ענינים על היתרים של דוחק ע״פ הוראת חכמים ,עד אשר ירחיב ד׳ לנו ,ולא נצטרך לבא לידי מדה זו2
וע״י רבוי ההתנחלות של שלמי אמונים במושבות ,יגדל כח הקדושה ,ופורקי העול יהיו מוכרחים
להתבטל ,וסוף כל סוף יבא הדבר בעה״י בקרוב שישתנה המצב לטובה ולא יצטרכו כלל להוראת שעה
זו2
אבל ע״י ההכרזה והפרסום שההיתר אין לו כל יסוד ,וכל מי שסומך עליו הוא חלילה עבריין ,ויוצא מן
הכלל ד׳ ישמרנו ,מתרפות הידים של שלמים ויראים לבא לא״י ,כאשר כתבו לי מחו״ל זה כמה 2כי
בעוה״ר הנס הגלוי של ״וצויתי ברכתי״ אין אנחנו ראויים עדיין שיתגלה בפועל ,מפני כמה סיבות ,או
מפני נפילת הדור ,או מפני הספיקות בענין גוף השמיטה ,וע״פ דרך הטבע אי־אפשר לישוב לעמוד
בהתחלתו אם לא ימצא איזה דרך של היתר לפחות לכמה ענינים של שביעית ,וממילא גורם הדבר
שיראים ממעטים לבא ,ובאים ברובם רק ריקים שאינם דואגים כלל על איסור והיתר 2וממילא מרחיק
כ" ג בחומרתו את קדושת השביעית מהופיע על ארץ הקודש ,ואני בנטייתי לקולא בתורת הוראת שעה
במקום הכרח גדול ,ובהראותי בדרכי נועם עד כמה אנו צריכים להשתדל לצאת ממבוכה זו ,ולדרוש את
קדושת השביעית כמצוותה בכל כחנו ,הנני מקרב ומחזק את קדושת השמיטה בארץ הקודש בעה"י []222
ומה שתמה על מה שכתבתי שלא התרתי יותר מרבנים מפורסמים גדולים וטובים זולתי ,ואמר שהם
התירו הוראת שעה ,ולא שיתמשך יותר יותר  -בודאי הם התירו הוראת שעה מפני ההכרח שהיה בזמנם,
ובשמיטה העברה היה ההכרח הרבה יותר גדול מבשמיטות הקודמות ,מגודל העניות וריבוי הפועלים,
בייחוד התימנים ,שהיו צפויים ממש לגוע ברעב2
וכבר ספרתי כמדומה לכבוד גאונו ,כי בשמיטה הראשונה שעלתה ביד המחמירים לאסור על עקרון את
ההפקעה ,ראיתי שכתבו אח"כ במכתב של בקשת תמיכה ,שהיו ממש מקרים של מתת נפשות ברעב חס
וחלילה שם 2ויאמר נא כבוד גאונו האם יש בנו כוח לשער את גודל הערך של נפש אחת מישראל ,ואם
אין כדאי להיכנס גם בפרצה היותר דחוקה במקום שיש חשש סכנת נפשות כל כך קרוב]222[ 2
ואני חושש לצאת לחו"ל ,מצד עצם חיבת קדושת ארץ הקודש ומצד הכהונה ,אע"פ שיש בזה דרכי
קולות אינם מתיישבים כל כך על לבבי ,והפירוש הפשוט שבדחז"ל נראה שהאיסור במקומו עומד גם
בזמן הזה 2וגם אני חושש להרבות פרסום על האיסור של ההפקעה בשעת הדחק ,כמו שכתבתי לכבוד
גאונו ,שיודע אני שזה גורם התמעטות להתרחבות ישוב ארץ הקודש ,בייחוד גורם הדבר להרחיק יראים
ושלמים מישוב ארץ ישראל ,וכל יסוד השתדלותנו צריך להיות דווקא להרבות כניסת יראי ד' בארץ
הקודש 2וב"ה נתכוננה כעת מושבה חדשה ע"י בני ביאליסטוק ,והתנו מפורש בתקנות המושבה ,שהכל
צריך להתנהג על פי התורה והמצווה ,וזה גורם חיזוק גדול להרמת קרן התורה והיראה האמיתית ,שהוא
בודאי כל יסוד הישוב2
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ב 2אגרות ראי"ה חלק א' ,אגרת שיא
ואם לא יוציאו לחו" ל את הסחורה את היין ואת תפוחי זהב והשקדים וכיו"ב ,ממש תשם הארץ חלילה,
ויחר הישוב החדש והיזק רוחני שעל ידי פרסום האיסור תיסתם הדלת של הכניסה לארץ ישראל,
לבנותה בבנין של נטיעה וזריעה ומסחר ביבולה לפני כל שומרי אמוני ישראל ,ואז יהיו הבאים רק
משליכי הדת אחרי גום ,ואין שעור לנפילת היהדות בארץ ישראל בכלל ,שתוכל להיות נצמח מזה 2כי
עכשיו אע"פ שבאים ג"כ חופשים ,מ"מ בכל מושבה נמצאים ובאים ג"כ בעלי תורה ויראה והם
מתאזרחים בתור בעלי בתים חשובים ומתוך כך מוסדי הדת מתחזקים 2אבל אם תיסגר הדלת לגמרי
בעד יראי ה' [ ]222אין שיעור לנפילה הרוחנית ]222[ 2ושאם יחשבו שכל מה שעושים יעשו באיסור והם
רשעים ועבריינים אז מתוך הייאוש והקצף יוכל הדבר לבוא לנתיקת עול והפרעת התורה והמצוות
בכמה עניינים עד שיצמח מזה חלילה חורבן גדול לכללות היהדות בארץ הקודש2
ג 2שו"ת משפט כהן (ענייני ארץ ישראל) סימן סג
[ ]222ומש"כ הדר"ג שי' בקונט' ,שכיון שמפקיעין קדושת הארץ ע"י המכירה אין כאן ישוב א"י ,הנה
כבר האריך בכפתור ופרח (פ"י) ,שקדושת ארץ ישראל וקדושת המצוות תרי מילי נינהו ,ואפילו
כשנפקעה קדושת המצוה ע"י נכרי מ"מ מצוה רבה יש בישוב אה"ק מפני קדושתה העצמית ,שזהו כעין
קדושת שכינה שבביהמ"ק דלא בטלה 2וק" ו שתכלית הישוב הוא ענין של דורות ,וע"י חזוק הישוב
והתרבות אחינו ב"י באה"ק תהיה הגאולה בקרוב יותר ,כי זהו פשוט שהגאולה תלויה ברבוי אחינו עם
קדוש באה"ק ,וממילא נזכה לקיים הכל ,והוי כחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה 2ואע"פ
שלא יפלא משמו יתברך למהר ישועה ,גם בלא שום התחלה ממעשינו ,מ"מ כך גזרה חכמתו ית',
שנהיה אנחנו מתחילים בסבוב התחלת קץ המגולה ,שהוא נשיאת ענף ופרי של הרי ישראל לעמו
ישראל ,אשר קרבו לבא 2וכיון שע"י חומרא דשביעית יעוכב ענין הישוב ,ויתרשלו ידי רבים מקנין
קרקע ,כאשר ידעתי שהרבה אומרים בחו"ל ,שכיון שעדיין אינה ניכרת ברכת הארץ לעשות התבואה
לשלש השנים א"כ א"א להם לשבות ,וכשיעבדו הלא יעברו עד"ת ,ע"כ הם מתרחקים מאה"ק ,אבל
כשמודיעים שכפי המדה של הדחק יש צדדי היתר ,והצדדים הללו אינם נופלים מכל דרכי היתר של
הדברים הדחוקים הרבה ,כסירכות וחדש וכיו"ב בהוראות רבות ,שסומכים ע"ד יחידים ,אז יתרצו רבים
לבא ,וכפי רבוי שיבתם של גאולים תתרבה הברכה העליונה להחיש גאולה ,ואז נקיים הכל בבירור,
באופן שיהיה לנו שילומים על כל צערנו ממה שאנו מוכרחים להשתמש בהיתירים דחוקים ,ויעננו ד'
במרחב2
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 200פולמוס הפרדת הקהילות
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א 2מהר"ם שי"ק
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יסוד הדברים בפסיקה של הרב יצחק דב במברגר ,שהורה ליהודים שלא להינתק מן הקהילה הרפורמית,
במקום שבו הללו מבטיחים כי תינתן לאורתודוקסים האפשרות לשמור על מנהגם (שחיטה ,חינוך ,מקווה
וכו') .חברו הרש" ר הירש יוצא נגד הדברים באופן חריף ,וטוען שההיפרדות היא הכרחית .חילופי הדברים
ביניהם פורסמו בחלופת מכתבים גלויים בעיתונות דאז; עמדתו של הרש"ר הירש תורגמה והועתקה באופן
חלקי לספר תשובותיו 'שמש מרפא' (חילופי הדברים המלאי ם תורגמו לעברית ופורסמו ע"י סידלר).
המהר" ם שיק התייחס גם הוא למחלוקת ,ונקט כעמדתו של הרש"ר הירש .דברי הרב גודז'ינסקי המובאים
בהמשך הם תיאור מאוחר של מחלוקת זו.
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ב .מכתבו של הרב גודז'ינסקי פורסם בספר זיכרון למרן הרב יחיאל יעקב וינברג זצלה"ה
(עזריאל הילדסהיימר וקלמן כהנא עורכים) ירושלים  ,0969עמ' .1-0
אין ספק בעיני שלא נחלקו הרבנים הצדיקים מוהרש"ר הירש ומהרי"ד באמבערגער זצ"ל
בהוראות ודינים .רק השקפותיהם היו שונות כל אחד על פי דרכו בקדש לשם שמים .ובאשר
השקפה זו מאירה ביותר לחכם המכיר את מקומו החי ודר באותו גליל וקהלה ,יודע כל תכונות
אנשי הקהלה ופרטיהם קשרו אתם בכל הנימים המקשרים מפקח על צרכיהם ,לו עין בחן לשום
לב בעיון היטיב למשאלות הדת ויכול לראות גם את הנולד לדור יבוא .ועל כן לפי הראה ,לא
נשאלו להכריע פתרון השאלה החמורה מגדולי עולם מאורות הגולה בכל תפוצות ישראל []...
אשר בהיותם בריחוק מקום לא יוכלו להתערב בזה ולא מצאו די עז בהשקפתם להכריע וסמכו
בזה על הרבנים הצדיקים החונים במקומם [ ]...מה שאמרו [' ]...ניחא ליה לחבר דלעיבד איסורא
קלילא דלא ליעבד ע"ה איסורא רבה' [ ]...שם משקל האסורים ידועים [ ]...אבל בדבר התחברות
עם הפוש עים לדעת המפרידים רואים בזה סכנה גדולה להיהדות שילמדו ממעשיהם ושישפיעו
בהתקרבותם על דר נולד לרעה .מובן שדבר הנוגע ליסוד היהדות זהו איסור חמור .ולדעת
המקרבים רואים בזה מצוה רבה לבלי להרחיק חלק מעם ישראל ולזכותם ואינם רואים שום
הפסד להיראים הנבדלים בנוגע לצרכי היהדות .וכן אין זה ענין למה שאמרו 'וכי אומרים לאדם
חטא בשביל שיזכה חבירך' כי לדעת המקרבים אין בזה על חטא ועון ואדרבא מצוה היא לזכות
את הרבים .ולפי זה מה שרואים המפרידים עבירה גדולה בהחבור רואים בזה המקרבים מצוה.
והספק לפי זה בעיקר המעשה אם הי מצוה או עבירה".

 2.9גיור במקום חשש נישואי תערובת
א 2שו"ת מלמד להועיל חלק ב (יו"ד) סימן פג
מבואר בש"ע י"ד סי' רס"ח סעיף י"ב דאין מקבלין גר שבא להתגייר בשביל שנתן עיניו באשה יהודית
[ ]222והנה אם ברור בעיני הב"ד שעושה לשם שמים אף דנתן עיניו גם באשה יהודית יש להתיר לקבלו2
והנה בנ"ד דכבר נשא היהודית בדיניהם והיא כבר הפקירה עצמה לו ומעוברת ממנו דבר ברור שתנשא
לו אף שלא יתגייר ,א"כ רגלים לדבר דעושה לשם שמים 2ועוד דאם לא נקבלנו ,תנשא לו באיסור
דאורייתא דיהודית לגוי אסורה מדאורייתא ,וא"כ טוב שנקבלנו משתנשא לו באיסור 2ואי קשיא הא אין
אומרין לו לאדם חטא בשביל שיזכה חברך ,ואיך יעשה ב"ד האיסור שיקבלו גר שלא נתגייר לש"ש כדי
להציל את האשה מאיסור גדול מזה שכל ימיה באיסור הא היא פשעה בדבר ,ע"ז י"ל חדא דאע"ג
דתחילתה בפשיעה דהפקירה עצמה לנכרי מ"מ סופה כאונס דכיון דהיא מעוברת ממנו אינה יכולה
לסבול בושתה שלא להנשא לו ,ומתיראת ששום איש לא ישאנה מעתה ותצטרך לישב גלמודה כל ימיה,
ולכל הפחות דמי נ"ד למה שכ' תוס' שבת ד' ע"א ד"ה וכי דכיון שממציאה עצמה לזנות דומים
לאנוסים 2ועוד דאם תנשא לגוי גם זרעה שמצד הדין הם יהודים גמורים יהיו נמשכים אחר אביהם
לגיותו ,ויהיו פושעים ,ואלה הצאן מה חטאו2
וע"כ טוב שיעשו ב"ד איסורא זוטא לקבל את הגר ולהרגילו בדת יהודית שיצא ממנו זרעא מעליא2
ומ"מ יזהירו ב"ד את הגוי להשמר ולהזהר בכל דת יהודית ובפרט בשבת ובמאכלות אסורות ,וטוב
לקבל ממנו הבטחה במקום שבועה (איידעזשטאטטליכע פערזיכערונג) על זאת2
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ב 2שו"ת פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן סה
לכבוד מעלת ותהלת הרב הגדול מעוז ומגדול כמוהר"ר יהודה ליאון כלפון יצ"ו רב מק"ק טיטוואן2
שלום וברכה בחבה נעימה 2מכתבו מיום כ"ד טבת דנא הגיע לידי במועדו ,מסבת טרדותי הרבות
ותכופות התאחרה תשובתי עד האידנא ואתו הסליחה 2ועתה הנני כותב חוות דעתי בעזרת צור ישועתי2
בימינו אלה יש בינינו בעו"ה אנשים מבני ישראל שנזדווגו עם נשים נכריות יש מהם נשואים עפ"י
נמוסיהם  222ויש שאינם נשואים שיש להם נכריות מיוחדות להם מרצונם ודרים עמהן כאיש ואשתו
ונולדו להם בנים ורוצים לגיירם ולהכניסם לדת ישראל והבנים הזכרים יש מהם שכבר נמולו ועדיין לא
טבלו 2והאנשים האלה יש מהם שומרי דת כסתם יהודים שבזמן הזה ,לאלה גמרנו לגייר את נשותיהם
עפ"י מ"ש האחרונים 222אבל יש אחרים שאינם שומרי דת שבתות וי"ט ומאכלות אסורות ומצות עשה
ול"ת ,ואנחנו נבוכים איך לעשות כן רוצים הם לגייר בניהם ואת נשיהם וכפי הנראה עיקר חפצם הוא
לגייר את הבנים ולגבי הנשים כשאנו אומרים להם איך יתכן שהנשים תהיינה גויות לגדל בנים יהודים
אז הם אומרים שגם הנשים מוכנות להתגייר ואפשר שגם הנשים ניחא להן להיות בדת א' עם בעליהם
ובניהן ולא נבדלות בדת 2והנה האנשים האלה אעפ"י שאינם שומרים דת ומצוות כנ"ל מ"מ אינם
פוקרים לגמרי ואינם רוצים להבדל מתוה"ק ולהחשב מחוץ לדת ח"ו ובשם ישראל יכנו ולפי הנראה
חפצים הם להכניס בניהם תחת כנפי השכינה מלב ונפש2
ובכן ,על מבוכה זו ישבתי לדרוש ולתור בחכמה לדעת איך לעשות עפ"י דתוה"ק וכו'2
תשובה ]222[:ובדורנו זה אחראית וקשה מאד נעילת דלת בפני גרים לפי שהיא פותחת שערים רחבים
ודוחפת אנשים ונשים מישראל להמיר דתם ולצאת מכלל ישראל או להטמע בגוים ויש בזה משום
אזהרת רז"ל :לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת (סוטה מ"ז) 2ואדם מישראל שנטמע או שנדחה
מישראל נהפך לאויב ישראל בנפש ,כמו שההיסטוריא מעידה על זה בהרבה מקרים והרבה דורות וגם
אם לא נחוש ונאמר ילך החבל אחרי הדלי ,מכל מקום לבניהם ודאי שאנו חייבים לקרבם לא מבעיא אם
הם בני ישראלית שבניה הם ישראלים גמורים אלא אפילו אם הם בני גוייה הרי מזרע ישראל המה,
ואלה הם בבחינת צאן אובדות ,וירא אנכי שאם נדחה אותם לגמרי על ידי זה שלא נקבל את הוריהם
לגרות נתבע לדין ויאמר עלינו :את הנדחת לא השיבותם ואת האובדת לא בקשתם (יחזקאל ל"ד)
וגדולה היא תוכחה זאת מאותה התוכחה של קבלת גרים (יו"ד סי' רס"ה סעיף י"ב) ועל כגון זה נאמר:
הוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה (אבות פ"ב מ"א) 2מטעם זה הנני אומר
מוטב לנו שלא נסור מדברי רבותינו שמסרו הלכה זאת לפי ראות עיני הדיינים שכוונתם לשם שמים2

ב 2שופט סוטה מן הכלל
 2.8מעשה בבני רוכל
א 2משנה בבא בתרא ,ט ,ז
המחלק נכסיו על פיו רבי אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף
ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה2
אמרו לו :מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנו כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה ומתה
וקיימו את דבריה 2אמר להן :בני רוכל תקברם אמן2
וחכמים אומרים בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול ,רבי יהושע אומר בשבת
אמרו קל וחומר בחול ,כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ,רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר
לגדול2
ב 2רשב"ם שם :אמר להן אין מביאין ראיה מבני רוכל  -דרשעים היו והלואי שתקברם אמם כדמפרש
טעמא בגמרא ,וקנסא הוא דקנסום רבנן לקיים מתנת אמם לבתה בלא קנין2
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ג 2בבלי בבא בתרא דף קנו:
אמר להן :בני רוכל תקברם אמן וכו' 2מאי טעמא קא לייט להו? אמר רב יהודה אמר שמואל :מקיימי
קוצים בכרם היו 2ורבי אליעזר לטעמיה ,דתנן :המקיים קוצים בכרם  -רבי אליעזר אומר :קדש ,וחכמים
11
אומרים :לא קדש ,אלא דבר שכמוהו מקיימין2
 2.0היחס לעובר על השמיטה
א 2משנה תענית ג ,א
סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה אבל צמחים ששנו מתריעין עליהם מיד וכן שפסקו גשמים בין
גשם לגשם ארבעים יום מתריעין עליהם מיד מפני שהיא מכת בצורת2
ב 2ירושלמי תענית פ"ג ה"א ,סו ב-ג( ,מהדורת האקדמיה ללשון העברית עמ' )0.3
תני כשם שמתריעין עליהן בשאר ימי שבוע כך מתריעין עליהן בשביעית מפני פרנסת אחרים ,מהו מפני
פרנסת אחרים? חברייא אמרי מפני פרנסת גוים ,רבי זעורא אמר מפני פרנסת חשודים 2אתייא דרבי
זעורה כר' ,ודחברייא כרבי פינחס בן יאיר;
דרבי זעורה כרבי :חד ספר הוה חשיד על פירות שמיטתא ,אייתוניה גבי רבי ,אמר לון :ומה יעביד
עליבא ובגין חייו הוא עבד ,ודחברייא כרבי פינחס בן יאיר :רבי בעא מישרי שמיטתא סלק רבי פינחס
בן יאיר לגביה אמר ליה [ ]222ידע רבי דלא הוא מסכמא עימיה []222
ג 2הרב קוק ,שבת הארץ (עמ' ח-ט)
רצונו של רבי להתיר שביעית הוא כמו שפרשו המפרשים ,מפני שלדעתו שביעית בזמן הזה דרבנן,
שלכן יש כח ביד בית דין להתיר מפני הדחק ,שאין הצבור יכולין לעמוד בה ,הדברים מוכיחים ,שהיה
פשוט באמת ששביעית בזמן הזה דרבנן [ ]222ורבי רצה להקל יותר מפני שנמצא ,לדעתו ההיתר מפורש
בתורה ומפני הדחק ומפני תיקון החשודים רצה להמנות להתיר לגמרי ,והדבר היה תלוי באמת בחכמי
הדור וכיון שלא הסכימה דעתו של ר' פנחס בן יאיר ,שהיה גדול הדור וקדוש עליון ,ראו שמן השמים
הוא שלא יותר דין שביעית [ ]222אלא שלרבי הכל הוא בחדא מחתא ,דכיון דסבר ,שבאמת היה ראוי
להתיר מפני הדחק ,למד זכות על העוברים מפני דחקם והצריך גם להתפלל עליהם שיצליחו למצא את
מחיתם ,אף על פי שהם עושים באיסור2
 2.7מרי בר איסק
א 2בבא מציעא לט:
מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי ,אמר ליה :פלוג לי! אמר ליה :לא ידענא לך 2אתא לקמיה דרב
חסדא ,אמר ליה :שפיר קאמר לך שנאמר "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרוהו" (בראשית מ"ב) מלמד
שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן 2אמר ליה :זיל אייתי סהדי דאחוה את 2אמר ליה :אית לי סהדי,
11

ראה :ח' בן מנחם ' ,יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לסטיית שופט מן הדין' ,שנתון המשפט
העברי ח' (תשמ"א) ,עמ'  2..9על פי הירושלמי ,רשעותם של בני רוכל הייתה עבירה על דיני כלאים2
מעשה זה מהווה עבירה לכל הדעות ,ומכאן לומד פרופ' בן מנחם שלפי הירושלמי אין מחלוקת במשנה
על כך שבני רוכל היו רשעים ,אלא רק על השאלה איזה משמעות יש לייחס לכך 2בבבלי ,לעומת זאת,
ר שעותם של בני רוכל מועמדת על מצב של מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים ,ומכאן ניתן ללמוד
שלשיטת הבבלי מחלוקתם של חכמים ורבי אליעזר איננה עקרונית ,ואיננה עוסקת בעצם סמכות הדיין
לסטות מן הכלל2
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ודחלי מיניה ,דגברא אלימא הוא 2אמר ליה לדידיה :זיל אנת אייתי סהדי דלאו אחוך הוא 2אמר ליה:
דינא הכי? המוציא מחבירו עליו הראיה! אמר ליה :הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברך 2אמר ליה :סוף
סוף אתו סהדי ולא מסהדי! אמר ליה :תרתי לא עבדי2
ב 2רמב"ם הלכות עדות פרק ג הלכה יב
כל מי שיש לו ראיה בעדים  -מטפל בעדים עד שיביאם לבית דין; ואם ידעו בית דין שבעל דינו אלם
וטען התובע שהעדים מתפחדים מבעל דינו שיבואו ויעידו לו  -הרי בית דין כופין את בעל דינו שיביא
הוא העדים; וכן כל כיוצא בדברים אלו דנין בהן לאלם2
ג 2רבי יצחק עראמה ,ספר עקדת יצחק  -שמות ,שער מג
לפי שכבר תקשה למאמר "כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול" ,כשתאמר כי גם במשפטיו יתברך
חוייבו הבלבול והמבוכה בכל מה שינגדו הכוללים [=הכללים המשפטיים] אל המקרים הפרטיים 2דרך
משל ,כלל גדול בדיני ממונות" :המוציא מחבירו עליו הראיה" (בבא מציעא ב ע"ב); או" :חזקה אין
אדם פורע תוך זמנו" (בבא בתרא ה ע"א) 2וכבר יקרה שהתובע תובע דין אמת ואין לו ראיה ,או
שהנתבע פרע תוך זמנו ואין רואה ,וכיוצא באלו העניינים 2ואז לא יִּמלֵט :אם שישפוט השופט לפי
האמת הפרטי ,וִּ יעַ ול אל המשפט הכולל; או שישפוט צדק לפי המשפט הכולל ,וִּ יעַ ול אל האמת הפרטי2
ויהיה תשובתך בזה" :צדיק וישר הוא" ,כי הוא הצדיק המניח הנמוס [=החוק] ,והוא החסיד המַ ישיר
אותו ומשלימו בכל מה שיבא הצורך ,עד שבזה יצדק כי הוא אל אמונה מבלי עוול כלל []222
אמנם החסיד הוא אשר ישלים את הנִּמוס הזה ומיַשר אותו בכל מה שיבוא הצורך לצאת מהצדק ההוא
– כולל לסִּ בה מן הסִּ בות שהמניח עצמו אילו היה אז נמצא לא היה דן אותו לפי הנמוס הכולל ההוא;
וכגון דא אמרינן התם (ב"מ לט ):הכי דיינינן לך ולכל אלמי חברך []222

השופט פוסק על פי המוסר הנוהג אף בניגוד לכללים
 2.0כפייה לגרש אישה שלא ילדה
א 2רמב"ם הלכות אישות פרק טו ,הלכה ז
לא ישא אדם עקרה וזקנה ואילונית וקטנה שאינה ראויה לילד ,אלא אם כן קיים מצות פריה ורביה ,או
שהיתה לו אשה אחרת לפרות ולרבות ממנה 2נשא אשה ושהתה עמו עשר שנים ולא ילדה הרי זה יוציא
ויתן כתובה או ישא אשה הראויה לילד ,ואם לא רצה להוציא  -כופין אותו ומכין אותו בשוט עד
שיוציא [] 222
ב 2שו"ת הריב"ש סימן טו

12

לדייני ומנהיגי קהל תנסי"ש יצ"ו2
מליצי ריעי ,ראיתי שאלתכם ,על דבר האיש אנשמואל עראמה ,שרצה לישא זקנה אחת בת תשעים שנה
או יותר ,והיא אלמנת אנבונפוש פרג' מבלנסיא' 2והקהל מיחו בידו ,ולא נתנו לו רשות לישאנה 2לפי
שאינו נושאה לשם נשואים ,אלא שנתן עיניו בממון; כי הזקנה הנזכרת ,יש לה כמו פ' כפולות של זהב,
ועוד שאין לו בנים []222
12

תקציר השאלה והתשובה :גבר ביקש לשאת אישה בת  ,35ונטען לגביו כי הוא עושה זאת בשל חמדת
ממונה בלבד ,וכי כל עוד לא קיים פריה ורביה – הוא אינו רשאי לשאת אישה שאינה יכולה להוליד
ילדים 2הריב" ש פוסק שלמרות הכלל התלמודי האוסר זאת ,רשאי האיש לשאת את האישה2
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תשובה :מי שאין לו בנים ,אין לו לישא אשה אלא בת בנים 2ומי שיש לו בנים ,וכבר קיים מצות פריה
ורביה ,נושא אשה אע"פ שאינה בת בנים 2כדתנן (בפ' הבא ע"י סא :):לא יבטל אדם מפריה ורביה
אא"כ יש לו בנים; ב"ש אומרים שני זכרים ,וב"ה אומרים זכר ונקבה ,דכתיב :זכר ונקבה ברא אותם2
ואמרינן בגמ'; דאין לו בנים ,נושא אשה בת בנים; יש לו בנים ,נושא אשה דלאו בת בנים 2וכך הם דברי
הרמב"ם ז"ל (פט"ו מה' אישות)" :לא ישא אדם עקרה וזקנה ואילונית וקטנה שאינה ראויה לילד,
אא"כ קיים מצות פריה ורביה ,או שהיתה לו אשה אחרת לפרות ולרבות ממנה" 2ובודאי שאם לא קיים
מצות פריה ורביה ,ואין לו אשה אחרת ראויה לבנים ,ובא לישא אשה שאינה בת בנים ,שורת הדין
שב"ד מונעין אותו מלישאנה 2שהרי שנינו (יבמות סד) :נשא אשה ,ושהתה עמו י' שנים ולא ילדה ,אינו
רשאי ליבטל 2בברייתא תניא עלה :יוציא ויתן כתובה ,שמא לא זכה ליבנות ממנה 2ובכתובות (עז)
אסיקנא ,דכופין אותו בשוטים להוציא ,ואע"ג דהיא אמרה דיירנא בהדיה בסהדי 2לפי שאין כפיה זו
מצד האשה ,אלא אע"פ ששניהם רוצין לעמוד יחד ,ב"ד כופין אותו להוציאה ,כדי שיקיים מצות פריה
ורביה באחרת; דכל כמה דאגידה בי' ,לא יהבי ליה אחריתי; כדאמרינן (בפ' אע"פ סד) 2ואם בשהתה
עמו י' שנים ולא ילדה ,שעדיין לא הוחזקה להיות עקרה ,שהרי כשגרשה זה מותרת לינשא לשני,
ואעפ"כ כופין הראשון בשוטים לגרש ,שמא לא זכה ליבנות ממנה ,ואע"פ שכבר נשואה לו 2כל שכן
הוחזקה להיות עקרה [ ]222וה"ה לזקנה ,וכ"ש הוא ,שהרי העקרה מקרה הוא שקרה לה מחמת חולי,
ואפשר להתרפאות ממנו ]222[,מה שאין כן בזקנה ,שאין לה רפואה; שמכיון שפסק ממנה הארח מחמת
זקנה ,שוב אין לה תקנה מדרך הטבע]222[ 2
אמנם ,כל זה שורת הדין לפי הגמ' ,אבל מה נעשה שלא ראינו בימינו ,ולא שמענו מכמה דורות ב"ד
שנזקק לזה ,לכוף ולהוציא באשה ששהתה עם בעלה עשר שנים ולא ילדה ,או שהיא זקנה ,ואף אם אין
לו בנים; ומן הדין היה על לב"ד לכוף אותו או להוציאה או לקחת עליה אשה בת בנים ואפי' אם יש לו
כמה זכרים עדיין לא קיים מצות פריה ורביה אם אין לו זכר ונקבה ,כדברי ב"ה ,וכמש"כ למעלה []222
וכן לא ראינו ב"ד שנזקק למחות במי שנושא קטנה ,ואע"פ שהגיע הוא לפרק חיוב פו"ר ,ואין לו בנים,
ואע"פ שדינה כזקנה כמש"כ הר"ם ז"ל 2ואפי' מי שיש לו בנים ,אין לו לישא קטנה; כמ"ש (בפ' כל היד
יג :):דהני דנסבי קטנות מעכבין את המשיח 2וכן אמרו (קדושין מא) :אסור לאדם שיקדש את בתו עד
שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה; ומימינו לא ראינו מי שמיחה בזה 2וכן בבת כהן או בת תלמיד חכם
לעם הארץ ,וכן בת ע"ה לת"ח2
ולזה ,אם היו ב"ד נזקקין לדקדק ע"פ שורת הדין בענייני הזווגים לכפותם ,היו צריכין לכפות את כלם,
ורוב הנשים הבאות בימים היו יוצאות ונוטלת כתובה ונדוניא ,וליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא,
ותרבה הקטטה והמריבה 2ולזה העלימו חכמי הדורות את עיניהם בעניני הזווגין ,שלא למנעם ,אין צ"ל
שלא להפרידם ,כל ששניהם רוצים ,ואין בנשואין ההם לא משום ערוה ,ולא משום אסור קדושה 2ודי
להם לדונם ע"פ הדין כשיש מחלוקת בין איש לאשתו על זה ,ונגשו אל המשפט ושפטום ע"פ התורה2
ולכן ,בנדון שלפניכם ,אם הזקנה ההיא ניחא לה דליפוק עלה שמא דאישות ,ושיהיה לה הבעל במקום
בן ,חוטרא לידה ומרה לקבורה ,ומצאה זה שרוצה לישאנה מפני דוחקו ,ואם אין לו בנים ,אם תרצו
להעלים עיניכם ,כאשר נהגו בהרבה קהלות גדולות וטובות מלאות חכמים ואנשי מעשה ,הרשות
בידכם ]222[ 2אמנם ,אם תרצו להחמיר עליו ,ולהיות מדת הדין הגמור מתוחה כנגדו ,מפני שהטיח דברים
כנגד הדיין וקצת מבני קהלכם ,לפי מה שבא בשאלתכם ,הרשות בידיכם 2שאין לו לדיין ,אלא מה
שעיניו רואות]222[ 2
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השופט מייצר כלל
 2.7מצווה על היתומים לפרוע חוב אביהם
א 2בבלי כתובות צא  --מעשה קטינא דארעא
ההוא גברא דהוו מסקי ביה מאה זוזי ,שכיב ,שבק קטינא דארעא דהוה שויא חמשין זוזי ,אתא בעל חוב
וקטריף ליה ,אזול יתמי יהבו ליה חמשין זוזי ,הדר קטריף לה ,אתו לקמיה דאביי ,אמר להן :מצוה על
היתומים לפרוע חוב אביהן ,הני קמאי מצוה עבדיתו ,השתא כי טריף בדין קטריף 2ולא אמרן  -דלא
אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי דארעא קטינא ,אבל אמרו ליה הני חמשין זוזי דמי ארעא קטינא  -סלוקי
סלקוה2
ב 2רש"י כתובות צא :מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן  -משום כבוד אביהן ,אלא שאין לבית דין
לכופן על כך דלאו מצות עשה מפורשת היא כסוכה וכלולב אלא מצוה בעלמא דרבנן2
ג 2רמב"ם הלכות מלוה ולוה פרק יא
מצוה על היתומין לפרוע חוב אביהן מן המטלטלין שהניח ואם לא רצה היורש ליתן אין כופין אותו ואם
תפס ב"ח מחיים גובה מהן []222
ד 2שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קיד
ולפעמים ,אפילו מחמת שעבוד בעל חוב דאביהם מוציאין מידן ,ואפילו בשוטי ,משום דמצוה על
היתומים לפרוע חובת אביהם 2והיכי דמי :כגון ,שירשו מאביהן מטלטלין ,והיתומים גדולים ,דהוו להו
בני מעבד מצוה ,ושאין לאחרים עליהם חוב ,דאילו הוה עליהם חוב מצד עצמן ,בכי הא ודאי מצוה
עליהם טפי לפרוע חובת עצמן ,מלפרוע חובת אביהן 2וכן נמי :בשישנן כאן ,ואפשר לכופן בגוף ,אבל
אם אינן כאן ,אין יורדין לנכסיהם [ ]222וכדמוכחא לי מתניתין דפרק מי שמת ,דקתני :מי שנפל הבית
עליו ועל אביו ,עליו ועל מורישיו [ ]222ומדפליגי בהכין בכפיית בית דין היא מתניתין ,ואוקמה רב נחמן
משמיה דזעירי ,דאמר משמיה דשמואל :במצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם2
 2.3כוח בית הדין לפעול על פי הצרכים החברתיים אף בלא כלל  -ענישה שלא מן התורה
א 2בבלי יבמות צ:
ת"ש ,א"ר אלעזר בן יעקב :שמעתי ,שב"ד מכין ועונשין שלא מן התורה ,ולא לעבור על דברי תורה -
אלא לעשות סייג לתורה; ומעשה באדם אחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים ,והביאוהו לב"ד
וסקלוהו ,לא מפני שראוי לכך  -אלא שהשעה צריכה לכך; ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו
תחת התאנה ,והביאוהו לבית דין והלקוהו ,לא מפני שראוי לכך  -אלא שהשעה צריכה לכך! מיגדר
מילתא שאני2
ב 2ירושלמי חגיגה ,פרק ב הלכה ב2
אמ' ר' אליעזר בן יעקב :שמעתי שעונשין שלא כהלכה ,ועונשין שלא כתורה 2עד איכן? רבי לעזר בי
רבי יוסי אמר :עד כדי זימזום; רבי יוסה אומר :בעדים אבל לא בהתרייה 2מעשה באחד שיצא לדרך
רכוב על סוסו בשבת ,והביאוהו לבית דין וסקלוהו 2והלא שבות היית? אלא שהיתה השעה צריכה להן2
שוב מעשה באחד שיצא לדרך ואשתו עמו ופנה לאחורי הגדר ועשה צרכיו עמה ,והביאוהו לבית דין
והלקוהו 2והלא אשתו היית? אלא שנהג עצמו בביזיון2
ג 2שולחן ערוך חושן משפט סימן ב
כל בית דין ,אפילו אינם סמוכים בארץ ישראל ,אם רואים שהעם פרוצים בעבירות (ושהוא צורך שעה)
(טור) ,היו דנין בין מיתה בין ממון ,בין כל דיני עונש ,ואפילו אין בדבר עדות גמורה 2ואם הוא אלם,
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חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים ( 2ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואים לגדור פרצת
הדור) (טור בשם הרמב"ם בפרק כ"ד מסנהדרין) 2וכל מעשיהם יהיו לשם שמים; ודוקא גדול הדור ,או
טובי העיר שהמחום בית דין עליהם 2הגה :וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כב"ד הגדול ,מכין
ועונשין ,והפקרן הפקר כפי המנהג; אעפ" י שיש חולקין וסבירא ליא דאין כח ביד טובי העיר באלה ,רק
להכריח הצבור במה שהיה מנהג מקדם או שקבלו עליהם מדעת כולם ,אבל אינן רשאים לשנות דבר
במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי ,או להפקיע ממון שלא מדעת כולם (מרדכי פ' הגוזל בתרא),
מכל מקום הולכין אחר מנהג העיר; וכל שכן אם קבלום עליהם לכל דבר ,כן נ"ל (ועיין בי"ד סימן
רכ"ח דיני תקנות וחרמי צבור)2
ד 2שו"ת הרשב"א ,חלק א סימן תקנא - 13קנס למזלזלים בקידושין
שאלת אדננו המלך ירום הודו צוני לדון בכתבו 2על ענין אחד שאירע כאן באלמנה אחת שאחד
מקרוביה היה נכנס בכל יום בביתה 2יום אחד יצא אותו קרוב לבית הכנסת וסידור תפלות בידו והלך
לבית האלמנה ועדים עמו ונתן אותו סידור תפלות בפני עדים ואמר לה הרי את מקודשת לי 2וצוה לסופר
הקהל לכתוב בשטר קבלת עדותן והלכו מן הארץ 2והאלמנה נתרעמה למלך שאלו הקדושין לא היו
ברצונה אכן שלא מדעתה ואני לא יכולתי לברר הענין מפי עדי הקדושין מפני שהלכו להם אם היו
מדעתה אם לאו 2ועכשו צעקה בפני האלמנ' ואמרתי שאצוה למקדש לתת לה גיטא וליסר בשבטים את
המקדש 2הודיעני מה אדון בדבר זה2
תשובה :באמת הדעת נותנת שנהג בה זה מנהג רמאות ואינה מקודשת 2אלא שמחמת חומר העדיות אין
אנו יכולין לדון בהם מאומד הדעת ואין אני רואה לה היתר אלא בגט שיתן מדעתו 2אבל ראוי לקנסו
בממון לפי מה שיראה לדיין הממונה מן המלך שלא ילמדו הרואים לעשות כן 2וכל בית דין יפה רשאין
לעשות מן הדין כן כדאמרינן (ב"מ פ"ג דף ל"ט ב') הכי דיינינא לך ולכל אלמי חבירך 2ואפילו לקנוס
בגופו אם היה בית דין יפה משום מיגדר מלתא 2כמו שאמר במי שרכב סוס בימי יונים שהביאוהו לבית
דין וסקלוהו 2לא מפני שהיה ראוי לכך אלא משום שהשעה צריכה לכך כדאיתא פרק האשה רבה (דף
כ') 2וכן שמעון בן שטח תלה שמנים נשים באשקלון לא מפני שהדין כן אלא לצורך השעה 2דבית דין
מכין ועונשין שלא מן הדין דרב הונא קץ ידא כדאיתא בסנהדרין בפרק ארבע מיתות (דף כ"ח ב') 2ואלו
רצה לתקן הקהלות או כל קהלה וקהלה לגדור בפני תקלות אלו 2יעשה תקנה במעמד כלם ויפקיעו
מעתה ועד עולם או עד זמן שירצו כל ממון שינתן לשום אשה מקהלה הפקעה גמורה הפקר גמור אלא
אם כן תקבלם האשה מדעתה ומדעת אביה או בפני פלוני ופלוני כמו שירצו 2וכן מצאתי לרב שרירא
גאון שכן נהג הוא ואבותיו ואמר לצבור אחר לנהוג כן 2וכן ילמד אדם לתוך ביתו וילמוד לנערותיו
לאסור עצמן על דעת המקום ועל דעת הרבים בלא שום פתח היתר וחרטה כל ממון שינתן לה בתורת
קדושין אפילו תקבלם מדעתה אם לא בפני פלוני ופלוני 2וכן הודעתי אני פעמים לבנות עירנו2

ה 2שו"ת הרשב"א חלק ג סימן שצג  -סמכויות 'הברורים' – הדיינים הממונים מטעם הקהל
עמדתי על כל טענות הקונדרס הזה ,ורואה אני :שאם העדים נאמנים אצל הברורים ,רשאים הן לקנוס
קנס ממון או עונש הגוף ,הכל לפי מה שיראה להם ,וזה מקיים העולם 2שאם אתם מעמידין הכל על
הדינין הקצובים בתורה ,ושלא לענוש אלא כמו שענשה התורה :בחבלות ,וכיוצא בזה ,נמצא העולם
חרב ,שהיינו צריכים עדים והתראה 2וכמו שאמרו ז"ל :לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על
דין תורה 2וכ"ש בחוצה לארץ ,שאין דנין בה דיני קנסות ,ונמצאו קלי דעת פורצין גדרו של עולם ,נמצא
13
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תקציר השאלה והתשובה :אדם הגיע לביתה של אלמנה ונתן לה בפני עדים ספר ,ואמר לה הרי את
מקודשת לי; לאחר מכן ,האישה התרעמה על כך בפני הדיינים ואמרה שהקידושים לא היו מדעתה 2כיוון
שהעדים אינם בנמצא (ולא ניתן להוכיח פסול בקידושין) ,הרשב" א משיב שהדרך היחידה היא להמתין
לכך שהאיש יתן גט 'מדעתו' ,אולם מוסיף כי ניתן לקנוס את האיש ואף לייסר אותו בעונשים גופניים –
על מנת להענישו ולהרתיע אחרים מן המעשה.

העולם שמם ,וכבר קנס (צ"ל :קנסו) ז"ל קנסות במכה את חבירו ביד או בהרכיבה ,וכו' ,כדאיתא בריש
פרק המניח את הכד 2ואעפ"י שאלו דיני קנסות הן ,ואין דנין אותן בבבל ,כדאיתא התם בריש פרק
המניח את הכד ,מכל מקום ,בכל מקום ומקום דנין לעתים בכיוצא בהן לגדור את הדור 2וגדולה מזו
אמרו בפרק נגמר הדין :בשמעון בן שטח שתלה שמונים נשים באשקלון ביום אחד ,ואעפ"י שאין תולין
אשה ,ושאין דנין שנים ביום אחד ,ואעפ"י שאין אמרו טעמא :שלא לעבור על דברי תורה ,אלא לעשות
סייג לתורה 2וכך אמרו ביבמות בפרק האשה רבה :באחד שרכב על סוס בשבת בימי יונים ,והביאוהו
לב"ד ,וסקלוהו; ובאחד שהטיח את אשתו תחת תאנה ,והלקהו; וכל זה שהיתה השעה צריכה לכך 2וכן
עושין בכל דור ודור ובכל מקום ומקום ,שרואין שהשעה צריכה לכך ,ולייסר השוטים והנערים המטים
עקלקלותם 2והנה אמרו :דרב הונא ,שהיה מבבל ,קץ ידא ,כדאיתא בריש פרק כל היד; ובסנהדרין,
בריש גלותא ,דאמר :אי ודאי קטל נפשא ,לכהיוה לעיניה; ואעפ"י שאין קציצת אבר בדיני התורה ,אלא
הכל לגדר ולצורך שעה 2ולפיכך ,ברורים אלו שעשו זה ,אם ראו צורך השעה לענוש ולקנוס ממון או
גוף לתיקון המדינה ולצורך השעה ,כדין עשו; וכ"ש בדאיכא הורמנא דמלכא; וכענין ר' אלעזר בר'
שמעון בריש פרק השוכר את הפועלים 2ומכל מקום ,הברורים צריכין להתיישב בדברים ,ולעשות
מעשיהן אחר המלכה ,ולהיות כונתם בכל עת לשמים2

פסיקה על פי האינטואיציה של השופט ,הקודמת להנמקה2
 201א 2ספר מנהגי החתם סופר ,פרק ב' ,אות ט"ז ,הערה י"ז (עמ' כב)
פעם אחת שאל ֹּו [=את החתם סופר] בנו הגאון בעל הכתב סופר על מהירות תשובתו אפילו בעניינים
חמורים 2אז השיב לו :ידעתי בני ידעתי ,כי לא דבר קטן הוא ושמעתתא בעי צילותא 2אבל דע כי בכל
דור ודור מעמיד ה' איש על העדה להאיר להם הדרך ולהתיר ספיקות שלהם ,ויען כי רובם ככולם
שואלים דבר ה' מפי נראה בעליל כי מן השמים מסכימים לזה 2וברוך ה' למדתי ככל הצורך וכוונתי
בלתי לה' לבדו ,על כן איני חושד להקב"ה שיכשיליני חס וחלילה ובודאי יסכים להוראתי ,ואם הראיה
לפעמים אינה אמת מכל מקום מן הדין אמת הוא2
ב 2שו"ת 'גורן דוד' (הרב אהרון דוד דייטש – תלמיד החת"ס) ,חלק ב' (עמ' קעג)
שמעתי מרבנו הגדול בעל החת"ס ז"ל [ ]222ואמר על עצמו כשבא לו איזה שו"ת בקראו השאלה טרם
יעיין ,צריך הוא לכוון דעתו לכך שאין כוונתו להכריע לא להאיסור ולא לההיתר [ ]222רק כשמתכוון
דעתו שרוצה להשיב לדורשיו האמת שהוא אמת לפני נותן התורה ית"ש ,ואחרי זה מה שעולה בדעתו
להשיב – זה תופס לאמת ,אע" פ ששוב ישיב השואל ויקשה לו מגמרא או מפוסקים ,שאם היה נזכר
בשעת הכתיבה מש"ס זה או מפוסק [זה] היה נזכר וחוזר מהוראתו ולא היה טורח להעמיד סברתו ודינו,
אך מאחר שהעלים הקב" ה בפעם ראשון והוא יודע בעצמו שהיה מחפש בעיניו אחר האמת ,נותן לב
להציל דבריו הראשונים לצדקם ולהעמידם בעומק העיון2
ג 2ספר הראב"ן ,סימן יט
מעשה במגנצא בימי רבותינו ר' קלונימוס ב"ר יהודה ובימי מורי ר' אליקים ב"ר יוסף ,ואני אליעזר ב"ר
נתן אחריהם ,ושאר חכמי הקבלה ,והובא לפניהם [מעי] דק קטן של כבש [ ]222וישבו ודנו בהלכה
והסכימו כולם להיתר ,כי אמרו לא טרפו חכמים (חולין נח ):אלא ב' מעִּ ין היוצאין מב' מקומות ,כעין
בעוף שיוצאין מן הקורקבן [ ]222ושוב מעשה פעם אחת אני אליעזר ראיתי מעי א' של כבש בבהמה
אחרת כמוהו ,ובשנת תתק"ל [= ]..87לפרט הובא לפני [ ]222והכשרתיו ,והיה רבי שמואל חתני יושב
לפני והתחיל דן לפני בהלכה ,ואמר לי אינך יכול ללמוד למעי מהלכה זו לא איסור ולא היתר 222ואמרתי
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בלבי – אפשר דאסור ורבותי שהזכרתי יורו בה היתר? הלא אין הקב"ה מביא תקלה ע"י הצדיקים!
ובדקתי בתרנגולין ובאווזין ומצאתי האי 'כנגדו' דלא כפירוש רבותי שפירשו על הקורקבן ,אלא [ ]222מן
המעי [ ]222ועתה יש לי לפרש הלכה על בוריה ולהעמיד דברי רבותי שהכשירו []222

הסתרת הנימוק האמיתי של השופט
איסור נעילת סנדל המסומר
א 2שבת ,פרק ו משנה ב
לא יצא האיש בסנדל המסומר ,ולא ביחיד בזמן שאין ברגלו מכה []222
ב 2דברים רבה (ליברמן) פרשת עקב
מהו שיצא אדם בסנדל מסומר בשבת? כך שנו רבותינו :אסור לצאת בסנדל מסומר בשבת ,ולמה כן?
אמר רבי יוחנן :בשעת השמד היו הפולחין 14לובשין סנדלים מסומרים ,והיו עושין רושם בארץ ,והיו
בנות ישראל יוצאות ורואות את סנדליהן רשומות בארץ ,והיו מתייראות ומפילות 2את מוצא בשעה
שנכנסו השונאים לירושלם ,היו מחרפין ומגדפין ומחרקין בשיניהם ונכנסין במנעליהם מסומרים והיו
עושים רושם בתוך העזרה ,שנאמר' :שאגו צורריך בקרב מועדיך' (תהלים ע"ד ד) ,ובשעה שהחריבו
אותו היו אוכלין ושותין ושמחים בהר הקדש ,שנאמר' :כי כאשר שתיתם על הר קדשי' (עובדיה א' טז)2
ג 2ירושלמי שבת ,פרק ו הלכה ב
מפני מה גזרו על סנדל מסומר? יש אומרים שהיו רואות את ראשו ומפילות ,ויש אומרים שהיו שומעות
קולו ומפילות ,ויש אומרים על ידי שהיו נדחקין זה בזה והורגין זה את זה ]222[ 2ולא בשעת השמד גזרו?
מכיון שעבר השמד  -יהא מותר! לא עמד בית דין וביטל 2מעתה  -אפילו בחול! לאו אורחיה דבר נשא
15
מיהוי ליה תרין סנדלין חד לחולא וחד לשובתא2
 2..היתר גילוח בחול המועד
א 2שו"ת נודע ביהודה (מהד' תניינא) ,אורח חיים ,סימן צט
[ ]222וע"ד אשר תמה על אשר ביארתי בספרי נודע ביהודה בחלק א"ח סימן י"ג להחזיק פסקו דר"ת
בגילוח בחוה"מ נגד כל הפוסקים 2הנה לשונו של מעלתו הוא בזו הלשון :ובעיקר ענין זה תמהני על
השליט הגדול הזה מי דחקו לכנוס בפרצה דחוקה לקיים דברי יחיד במקום שכל הפוסקים הראשונים
והאחרונים אחד מהם לא נעדר לדחות פסק זה ובפרטות בדור פרוץ שבימינו יש לחוש שפושעים יכשלו
גם בכמה ענינים אחרים אם יראו שמתירין נגד הש"ע וכל האחרונים ועכ"פ לא היה לפרסם היתר זה
בספר 2עכ"ל מעלתו נר"ו:
הנה עיקר התמ יה אין לה שחר ולמה לא אצדיק הצדיק דמעיקרא הוא ר"ת במקום שאני רואה דבריו
נכונים וכי משוא פנים יש בדבר אפילו אם היה באיסור תורה האמת עד לעצמו וק"ו באיסור דרבנן 2אבל
באמת טעות הוא בידו דמעלתו 2ואני לדעתי לא התרתי מה שאסרו הראשונים והאחרונים רק מצאתי
חילוק בדבר לפרש דברי ר" ת במקום שספו תמו כל התמיהות שתמהו עליו 2והם הראשונים והאחרונים
שתמהו עליו הוא מפני שלא עלה על דעתם לפרש דבריו כן והיו מפרשים דבריו שבכל ענין מתיר לכך
 14חיילי רומי (ליברמן).
 15ראה :ש' ליברמן ,יוונית ויוונות בארץ ישראל ,ירושלים ,תשמ"ד; מדברים אלו בירושלמי לומד ליברמן
שהגזירה נועדה למנוע מן הציבור לנעול סנדלים מסומרים בכל עת ,גם בחול וגם בשבת ,וחכמים ,אשר ידעו
שגזירתם בענייני שבת תתקבל בציבור ללא עוררין ,הסתמכו על ההנחה שהציבור לא ייחד סנדלים מיוחדים
לשבת ,ובדרך זו אסרו למעשה את לבישת הסנדל המסומר דרך קבע.
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נחלקו עליו נמצא שאין ביני ובין הפוסקים ראשונים מחלוקת בעצם הדין רק מחלוקת בפירוש כוונתו
של רבינו תם 2ומה שכתב בפרטות בדור פרוץ שבימינו שפושעים יכשלו גם בכמה ענינים אחרים בזה
שום מורא לא יעלה על ראשו וכי מדמין באיסורין זה לזה 2אבל אהובי הואיל ודפק על פתחי אגיד לו
האמת בזה וזמן רב הייתי פוסח על שתי השעיפים אם לפרסם דברים אלו בספר או לא 2ואגיד ליה
גופא דעובדא:
זה שנים רבות כמו י"ב או ט" ו שנים נשאלתי דין זה הלכה למעשה לאחד שהיה נחוץ לו הגילוח
בחוה"מ 2ובררתי אז דין זה ורשמתי לעצמי ולהנשאל הסתרתי הטעם ותליתי לו כאילו הוא הוראת
שעה 2ואמרתי לו מה שהתרתי לך היה לי טעם שהיה שייך רק בפעם ההיא ולא לעתיד והעלמתי ההיתר
ממנו 2ואמנם טעמי היה לא בשביל חשש של מעלתו שיקילו גם בענינים אחרים אבל היה טעמי הואיל
במקומות אחרים נכשלים בהשחתת זקן בתער שהוא חמשה לאוין ולמה אפתח להם שערי ההיתר
בחוה"מ ומי יתן למצוא מקום להחמיר בכמה זמנים 2וכמו שנה קודם שהתחלתי להדפיס ספרי
והתחלתי לסדר ולחפש באמתחות הכתבים שלי את כל התשובות גמרתי בלבי להעלים תשובה זו ושלא
להדפיסה מטעם הנ"ל 2אבל כאשר עיינתי בזה ראיתי בלבי אדרבה לאידך גיסא בשביל שהדור פרוץ
בדבר הנ"ל טוב יותר לפרסם היתר הנ" ל והטעם כמוס בלבי ולא אוכל לגלותו אם יפציר לא אשיב2
ואני שוקל הדבר בדעתי כמאמר ריב" ז אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר ושום אחד מהקדמונים לא
עלה בלבו דבר זה וצריך אני ג"כ להעלים מה שהעלימו הם 2אבל עכ"פ הכרעתי שפרסום היתר
בחוה"מ יש בו מצוה רבה וגדר ומשמרת לתורה לפריצי הדור 2ודי בזה כי כבר אמרתי אם יפציר לא
יועיל ועכשיו בא אבוא לעמק יהושפט 2בעיקר השגתו על דבר ההיתר שכתב מדסתם ר"ת מכלל שבכל
פועל מתיר וכו' 2אני תמה ל"ל לדחוקי נפשיה לפרש דברי ר" ת שיהיו מוקשים ומדוע לא נפרש דבריו
שיהיו נכונים 2ועוד גם לדבריו אינו בא אלא לעקור דברי ר"ת ולומר שאין כוונתו כפירושו אבל גוף
ההיתר ע"י פועל עני לא הושג ע"פ השגתו []222
ב 2שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן קנד
גרסינן במס' נדה נ"ב ע"ב שתי שערות האמורות בפרה ובנגעים ובכל מקום ,פירש"י בתינוק ותינוקת,
כדי לכוף ראשן לעיקרן דברי ר' ישמעאל ,ר"א אומר כדי לקרוץ בציפורן ,פירש"י לאחוז מעט ,ר"ע
אומר כדי שיהי' ניטלות בזוג ,ופירש"י שהוא שיעורא רבא (מקריצת צפורן עיין מהרש"ל) ,אר"ח אמר
מר עוקבא הלכה כדברי כולן להחמיר ,ולכאורה לאו מטעם ספק קאמר דא"כ ה"ל למימר חוששין
16
לדברי כולן ,אך קבלה היה בידי אמוראים שכן הי' הלכה למשה מסיני כדברי כולן להחמיר
[ ]222והנה בענין תגלחת בחול המועד ,הגאון בנב"י קמא חא"ח סי' י"ג התיר לא' ההולך בין השרים
([ע"ש בסוף התשובה]) בהוראת שעה לגלח בחה"מ לסמוך אר"ת באם גילח ערב הרגל יגלח בחה"מ
ע"י עני שאין לו מה יאכל ולחשדא לא חייש כמ"ש שם באורך ,וחלקו עליו גאוני דורינו []222
והנה בנב"י תנינא סי' צ"ט ק' ק"א נראה שהרגיש בחולשת הלכה זו וכתב שלא רצה להדפיסו רק מטעם
הכמוס ,ואני הולך רכיל ומגלה סוד ,כי בעו"ה רבו המשחיתים בעם בתער ואם יגדל זקנם בחול המועד
יהיה כדי לכוף ראש לעיקר ושוב אחר י"ט ישחיתוהו בתער ועוברים על כמה לאוין דאורייתא ,ע"כ טוב
להתיר איסור דרבנן בחה"מ שלא יצמחו השערות כ"כ ,ולטעמיה אזיל שלא מצא תשובה מספקת
להשואל בסי' פ' הנ"ל ודחאו כמבואר למעיין שם ,אך לפמ"ש לעיל שעכ"פ לא יצאו מידי מלקות
המשחיתים בעם דאפילו יגלחו ערב י"ט האחרון מ"מ עד מוצאי י"ט יצמחו כדי קריצת ציפורן ויתחייבו
א"כ למיעקר תקנת חכמים בכדי לא עקרינן ,ומכ"ש ליראי ה' ולחושבי שמו שאינם משחיתים זקנם למה
יגלחו בחה"מ ויעברו על איסור דרבנן בגילוי פנים ובחוזק יד על מגן []222
 16משנה נדה פ"ו מי"ב ,בבלי נב ע"ב" :שתי שערות האמורות בפרה ,ובנגעים ,והאמורות בכל מקום  -כדי לכוף
ראשן לעיקרן  -דברי רבי ישמעאל ,ר"א אומר :כדי לקרוץ בציפורן ,ר' עקיבא אומר :כדי שיהו ניטלות
בזוג ".גמרא :אמר רב חסדא אמר מר עוקבא :הלכה כדברי כולן להחמיר .רש"י" :לקרוץ  -לאחוז מעט.
שיהו ניטלות בזוג  -שיעורא רבה (דכולהו)" רמב"ם פיהמ"ש" :אמרו בתלמוד הלכה כדברי כולן להחמיר.
ויהיה הדין אם כן כמו שאבאר ,אם היו שתי השערות כדי שיהיו נטלות בזוג שהוא הפחות שבשעורין אינה
ממאנת ואינה חולצת עד שיהיו כדי לכוף ראשן לעיקרן.".
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וראה והביטה כי הגאון נודע ביהודה המתיר לא כתב אלא להוראת שעה לההולכים בין השרים ולפני
מלכים יתיצבו ,אלא שכתב שהיה ראוי שלא להדפיס ולפרסם היתר זה ברבים שלא ילמדו להקל לולי
שחשב שקולא זו הוא גדר תורה לדעתו ומ"מ לא כתב פסק להחליט גילוח היתר בחה"מ בזה"ז ,וטעם
בזה כי נהי אם יראו ת"ח וגודרי גדר להפר תורה לפי הזמן והמקומות ,יתקבצו וישאו ויתנו פה אל פה
או במכתבים ולכשיסכימו יפרסמו במכתבים ויחתמו תחתיו גדולי פארי הזמן כך עלתה במחשבתינו
להתיר איסור דרבנן פלוני מטעם כך וכך ,וכעין תקנת הקהלות ור"ת בסוף ספר תשו' מהר"מ בפראג
וכהנה ,אבל יחיד בדורו אפילו הוא חסון כאלונים וכגובה ארזים גבהו ודבריו כראי מוצקים לא יכין
להתיר אפילו מנהג קטן ממנהגי ישראל ,היום יאמר הוא כך וידפיסנו ויפרסמנו ומחר יאמר אחר כך
בסברות חלשות צנומות דקות עד שיתירו איסור דאורייתא ,כאשר אירע בעו"ה בזמנינו כי רבו פריצי
הדור והעמידו חזון לומר הלא גילוח חה"מ כמה מאות שנים נהגו אבותינו איסור ונצטערו ונתנוולו
ועתה התירו פרושים את הדבר ,כן נמי נבוא ונתיר לחלל שבת בפרהסיא בעו"ה ,והקולר תלוי אח"כ
בהגורמים ,ומשו"ה לא התיר הגאון נב"י בפרהסיא ומ"מ נכשלו בה ,ע"כ שומר נפשו יזהר וישמור ה'
רגלי חסידיו מלכד :משה"ק סופר מפפד"מ 2
 2.9גיור בארץ ישראל ובחו"ל
הרב אונטרמן שבט מיהודה ,חלק א' ,עמ' שע"ו-שע"ז
[שאלה ]:נתעוררו עכשיו שאלות גדולות אצלנו בהלכות גירות ,הנוגעות למעשה באופן דחוף 2בין
העולים החדשים שבאים ממחנות שונות ישנן זוגות של נשואי תערובת ,שהגיעו מן הגולה על מנת
להשתקע בארץ; ישנן גם ילדים שנו לדו מנשים נכריות וצריכים לקבלם לדת משה וישראל ע"י גירות
כדין תורה 2הדחיפות בדבר היא מפני החשש שכל אלה עלולים להתערב בין הציבור במשך זמן קצר
ולא יוודע מוצאם כלל 2השאלה נחלקת לשני סעיפים :א) אם אפשר לקבלם בתור גרים אחרי שכוונתם
לשם אישות ,רק מפני שנישאו ליהודי או ליהודיה לכן באו להתגייר; ב) אם נוכל להאמין להם
כשאומרים שמקבלים עליהם עול מצוות ,אחרי אשר הנהגתו של הצד היהודי מהזוג היא לעת עתה שלא
על פי התורה ,שהר הם חיים יחד; וכל שכן במקרה שהצד היהודי אינו שומר מצוות בכלל ,הרי קשה
לחשוב שהצד הנכרי ישמור מצוות לכשיתגייר []222
[תשובה ]:אמנם ,בגולה נהגו כמה רבנים מובהקים לבלי לקבל כלל גרים הבאים להתגייר בזמן
שכוונתם לשם אישות ,ומקפידים ביותר על אשה נכריה הבאה להתגייר לשם נישואין ,מפני שזרעה
כמותה ,ובכל ימי רבנותי במדינת אנגליה עמדתי בתוקף על כך ,שלא לקבל גרים לשם אישות 2אולם
שם הרי היו לנו נימוקים וטעמים נוספים שאינם שייכים כלל בשאלות שלפנינו :א 2מפני ששם,
לדאבוננו ,היה זורם נחשול של נישואי-תערובת ,העלול ח"ו להציף את המחנה ,וצריכים היינו לעצרו
בכוח; שם היה מקום לחשוב שכל גר וגיורת הנכנסים לתוך משפחות ישראל ע"י גירות מאושרת
פותחים פתח לאחרים מצעירנו שיעשו גם הם כמעשיהם ,לשאת נכריות או נכרים בערכאות ,על סמך זה
שסוף כל סוף יקבלום בי"ד לגרים ,וע"י זה הפרץ נבעה ועלול להתרחב ביותר ,ואין כאן המקום
להאריך; ב 2מפני שהגרים נשארים באותה הסביבה וחיים באווירה הקודמת ואינם מרגישים את עצמם
מנותקים מן העבר שלהם ( ולפעמים יש להם קשר תמידי עם הקרובים הקודמים והמכירים הנכריים)
ואין גר שכזה חושב ורואה את עצמו שהוא מבחינה רוחנית כקטן שנולד כשאינו מכיר את השינוי שבא
בארחות חייו 2כל זה בגר שנשאר במקומו ובאווירה שגודל וחונך בה בגיותו ,אבל כשנעקר ממקומו ובא
להתגייר אצלנו כשהוא רחוק מסביבתו ,יש להתבונן היטב []222
אולם לפי זה יוצא כי אם נתברר אחר כך שאין הגרים הללו שומרים המצוות שקבלו הרי אגלאי מילתא
שלא קבלו עליהם את היהדות אלא לפנים ואין בגירותם ממש ,ומזה יתחייב כי הגיורת לשם אישות אם
אינה מתנהגת בדת יהודית צריכים לאוסרה על בעלה ,משום שסופה מוכיח על תחילתה שלא נתגיירה
בלב שלם ,אפילו למאן דאמר כולם גרים הם ,וכל שכן שיכולים לחשוב כי ילדיהם אינם נחשבים
כיהודים – וזה דבר תמוה שלא שמענוהו מעולם 2אך לענ"ד נראה שאין לומר כן ,כי אין להוציאן
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מחזקתם ואפשר מאוד כי בשעה שקבלו עליהן להידבק בדת יהודית היתה כוונתן רצויה וקבלו עליהן
באמת לשמור כל מה שנכלל בדת זו 2וידועים הרבה מקרים כאלה שגיורות נזהרו יותר מבעליהן,
והשתדלו גם לקרב את הבעל שישמור המצווה 2ומה שלפעמים אינן שומרות המצוות עכשיו – הוא
מפני שלא עמדו בנסיון ונתקלקלו אחר כך בהשפעות לא טובות ,אבל חזקה כי עצם הקבלה היתה בלב
שלם 2ומכל שכן באלו שכבר נישאו לבעליהן בנישואין אזרחיים ויודעות שבעליהן לא ירחיקו אותן
אפילו אם לא יתגיירו ,ואם כן הרי כשהתאמצו כל כך להתגייר רצונן הוא להדבק ברצינות בדת קדשנו
ובאומה הישראלית ובעתידה ,ולכן בדיעבד ודאי נחשבות כגרי אמת 2ובמצב המיוחד שאלה העולים עם
משפחותיהם נמצאים עתה ,שעל ידי שנרחק אותם הגרים מרחפת סכנה רוחנית על המשפחה כולה,
שלא תסטה ח"ו מדרך היהדות – הרי זה הדין של בדיעבד גמור]222[ 2
 2.8חידוש היתר מכירה בדורות האחרונים
א 2משפט כהן ,סימן נח
מפני מה לא עשו זאת ההערמה בימי חז"ל ,והוא מפני שבימיהם היה קשה למצא נכרי שאינו עע"ז,
א"כ יש בזה איסור תורה במכירה עצמה [ ]222אבל בזה"ז ,דשכיח הוא באומות שלמות ב"ה ,אין חשש2
ב 2מבוא לשבת הארץ ,עמ' נט
ומה שאנו סומכים על היתר השמיטה על ידי מכירה ולא נמצא מעולם ולא נראה שסמכו על זה החכמים
הקדמונים ז"ל ,בזמן בית שני וכל ימי חכמי התלמוד הירושלמי והישוב הנמשך בארץ ישראל אח"כ
בימים הראשונים ,אין זה פלא [ ]222ומלבד כל זה ,עצם שינוי המנהג ,שבדורות הראשונים שאז לא היה
גדול כל כך הצורך ,לא נכנסו כל כך ביתר הערמה ואח"כ בדורות האחרונים ,שכשנתגבר ההכרח ,החלו
להתיר בזה ולהנהיג כן את הציבור ,זהו ענין רגיל מאוד 2ובחמץ גופא מצינו [ ]222והיינו שבכל מקום
שלא היה ההכרח גדול לא רצו חכמי הדורות לפרסם היתר של הערמה ,והיה בכלל 'כבוד אלהים הסתר
דבר' [ ]222כשהכרח מחייב להנהיג כן מפני הדחק אז בודאי מצוה להורות כן ,בדברים אלו וכיוצא בזה,
כדי להסיר המכשול מהנכשלים ולהרויח את הדחק הגדול של אותה שעה ,ומשום הכי החלו גם כן
גדולי הדורות להנהיג בפומבי את מכירת החמץ כפי הנהוג]222[ ,
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א 2מושגי יסוד
א 2.כללי כח וכללי חובה  -דינא דמלכותא דינא
א 2.2.תלמוד בבלי ,מסכת בבא קמא ,דף קיג ,עמוד ב
אמר שמואל :דינא דמלכותא דינא 2אמר רבא :תדע ,דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועברינן עלייהו 2א"ל
אביי :ודלמא משום דאייאוש להו מינייהו מרייהו! אמר ליה :אי לא דינא דמלכותא דינא היכי מייאשי?
והא לא קא עבדי כדאמר מלכא ,מלכא אמר :זילו וקטלו מכל באגי ,ואינהו אזלו וקטלו מחד באגא!
שלוחא דמלכא כמלכא ,ולא טרח ,ואינהו אפסיד אנפשייהו ,דאיבעי להו דאינקוט מכוליה באגי ומשקל
דמי2
א 2. 2.תלמוד בבלי ,מסכת בבא בתרא ,דף נד ,עמוד ב
אמר רב יהודה אמר שמואל :נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר ,כל המחזיק בהן זכה בהן; מאי טעמא?
עובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה ,ישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה ,הלכך הרי הן
כמדבר ,וכל המחזיק בהן זכה בהן 2א"ל אביי לרב יוסף :מי אמר שמואל הכי? והאמר שמואל :דינא
דמלכותא דינא ,ומלכא אמר :לא ליקני ארעא אלא באיגרתא! אמר ליה :אנא לא ידענא ,עובדא הוה
בדורא דרעותא ,בישראל דזבן ארעא מעובד כוכבים ,ואתא ישראל אחרינא רפיק בה פורתא ,אתא
לקמיה דרב יהודה ,אוקמה בידא דשני 2א"ל :דורא דרעותא קאמרת? התם באגי מטמרי הוו ,דאינהו
גופייהו לא הוו יהבי טסקא למלכא ,ומלכא אמר :מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא2
א 29 2.תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיג עמוד א
מתני' 2אין פורטין לא מתיבת המוכסין ולא מכיס של גבאין ,ואין נוטלין מהם צדקה ,אבל נוטל הוא
מתוך ביתו או מן השוק2
גמ' 2תנא :אבל נותן לו דינר ונותן לו את השאר2
ומוכסין 2והאמר שמואל :דינא דמלכותא דינא! אמר רב חנינא בר כהנא אמר שמואל :במוכס שאין לו
קצבה; דבי ר' ינאי אמרי :במוכס העומד מאליו 2איכא דמתני לה אהא :לא ילבש אדם כלאים אפי' על
גבי עשרה בגדים להבריח בו את המכס ,מתני' דלא כר"ע; דתניא :אסור להבריח את המכס ,ר"ש אומר
משום ר"ע :מותר להבריח את המכס; בשלמא לענין כלאים בהא קמיפלגי ,דמר סבר :דבר שאין מתכוין
מותר ,ומר סבר :דבר שאין מתכוין אסור ,אלא להבריח בו את המכס מי שרי? והאמר שמואל :דינא
דמלכותא דינא! א"ר חנינא בר כהנא אמר שמואל :במוכס שאין לו קצבה; דבי ר' ינאי אמרי :במוכס
העומד מאליו2
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א 2.שיקול דעת חזק  -שודא דדייני
א 2. 2.תלמוד בבלי מסכת כתובות דף פה עמוד ב
ההוא דאמר להו :נכסיי לטוביה ,שכיב ,אתא טוביה ,א"ר יוחנן :הרי בא טוביה 2אמר טוביה ואתא רב
טוביה  -לטוביה אמר ,לרב טוביה לא אמר; ואי איניש דגיס ביה  -הא גיס ביה; אתו שני טוביה ,שכן
ותלמיד חכם  -תלמיד חכם קודם ,קרוב ות"ח  -ת"ח קודם 2איבעיא להו :שכן וקרוב ,מאי? ת"ש:
[משלי כ"ז] טוב שכן קרוב מאח רחוק 2שניהם קרובים ושניהם שכנים ושניהם חכמים  -שודא דדייני2
א 2. 2.רש"י מסכת כתובות דף פה עמוד ב
שודא דדייני  -הטלת הדיינים לפי מה שיראו דיינים שהיה דרכו של מת לקרב את זה יותר מזה או מי
שבשניהן טוב ונוהג בדרך ישרה שיש לומר בו נתכוין המת לזכות2
שודא  -כמו שדי בימא [שמות טו] דמתרגמינן ירה בים הטיל בים2
א 29 2.תוספות מסכת כתובות דף פה עמוד ב
שודא דדייני  -לא כפירוש הקונטרס שפירש שיאמדו הדיינים דעתו של נותן למי רצונו ליתן יותר אלא
אומר ר"ת שהדיין יתן למי שירצה ומביא ראיה מסוף פ"ק דגיטין (דף יד :ושם) גבי הולך מנה לפלוני
ומת משלח מה שירצה שליח יעשה וקרי ליה התם שודא ,ועוד בפ' בתרא דקידושין (דף עד 2ושם)
אמרינן דנאמן דיין לומר לזה זכיתי כו' אבל אין בעלי דינים עומדים לפניו אין נאמן ,ופריך וניהדר
ונידייניה ומשני בשודא דדייני 2ואי כפירוש' הקונטרס שהדיינין אומדין דעתו של נותן אכתי ניהדר
ויעשה שודא! וכן בירושלמי למי שירצו הדיינים להחליט מחליטין ואם תאמר אם כן יתן הדיין למי
שיתן לו יותר שכר וי"ל דכל דיין דמקבל אגרא לאו דיינא הוא2

א 29חרות  -כל דאלים גבר
א 2. 29תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לד עמוד ב
ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי [=מעשה בסירה שהיו רבים עליה שניים] 2האי אמר :דידי היא;
והאי אמר :דידי היא [=זה אומר :שלי היא; וזה אומר :סירתי היא] 2אתא חד מינייהו לבי דינא ואמר:
תיפסוה אדמייתינא סהדי דדידי היא [=בא אחד מהם לבית הדין ואמר :תפסוה עד שאביא עדים ששלי
היא] ,תפסינן או לא תפסינן [=תופסים או אין תופסים]? רב הונא אמר :תפסינן; רב יהודה אמר :לא
תפסינן 2אזל ולא אשכח סהדי [=הלך המבקש ולא מצא עדים] 2אמר להו :אפקוה ,וכל דאלים גבר
[=אמר להם (לדיינים) :הוציאו את הסירה מרשותכם ,וכל דאלים גבר] ,מפקינן או לא מפקינן
[=מוציאים או אין מוציאים]? רב יהודה אמר :לא מפקינן [=אין מוציאים ,ובית הדין חייב להחליט]2
רב פפא אמר :מפקינן [=מוציאין את הסירה] 2והלכתא ,לא תפסינן [=וההלכה היא :אין תופסים]2
והיכא דתפס ,לא מפקינן [=ואם תפסו ,חייבים לדון ,ואין מוציאים] 2זה אומר של אבותי וזה אומר של
אבותי  -אמר רב נחמן :כל דאלים גבר 2ומאי שנא משני שטרות היוצאין ביום אחד ,דרב אמר :יחלוקו,
ושמואל אמר :שודא דדייני? התם ליכא למיקם עלה דמילתא ,הכא איכא למיקם עלה דמילתא 2ומאי
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שנא מהא דתנן :המחליף פרה בחמור וילדה ,וכן המוכר שפחתו וילדה ,זה אומר עד שלא מכרתי ילדה
וזה אומר משלקחתי ילדה  -יחלוקו? התם – להאי אית ליה דררא דממונא ,ולההוא אית ליה דררא
דממונא ,הכא  -אי דמר לא דמר ,ואי דמר לא דמר 2אמרי נהרדעי :אם בא אחד מן השוק והחזיק בה -
אין מוציאין אותה מידו ,דתני רבי חייא :גזלן של רבים לאו שמיה גזלן 2רב אשי אמר :לעולם שמיה
גזלן ,ומאי לא שמיה גזלן? שלא ניתן להשבון2
א 2. 29רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ג
האי כל דאלים גבר דינא הוא דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה הוא שלו עד שיביא חבירו ראיה וכל זמן
שלא יביא ראיה אף אם תגבר ידו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל
ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר
וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו
ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה
מידי:
א 29 29רשב"ם מסכת בבא בתרא דף לה עמוד ב
אם בא אחד מן השוק והחזיק בה  -בהך קרקע דאמר רב נחמן כל דאלים גבר ובא זה השלישי וחטפה
מהשנים אלו הטוענין של אבותי2
אין מוציאין אותה  -בב"ד מידו של זה השלישי ואע"ג דלא טעין מידי דשמא גם לב' הראשונים אין
להם חלק בה2
דתני רבי חייא גזלן של רבים כו'  -וסברי נהרדעי דבגזלן כי האי מיירי שגזל משנים החלוקים בדבר זה
אומר שלי הוא וזה אומר שלי2
לאו שמיה גזלן  -לכופו בדיינים להוציא מידו מה שגזל2
רב אשי אמר לעולם גזלן של רבים שמיה גזלן  -הואיל ולא טעין מידי ומוציאים מידו ומעמידין אותה
בפני שנים הראשונים שיש להם טענת אבות2
א 28 29רמב"ם הלכות שכנים פרק ג
בני הנהר משקין על הסדר ,רצה אחד מהן לסכור כדי שיחזור לו המים וישקה תחלה ואח"כ יפתח ,ואחר
רוצה להשקות תחלה כל המתגבר זכה ,ובור הקרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום 2השגת
הראב"ד :בני הנהר וכו' ובור הקרוב לאמה עד מפני דרכי שלום 2א"א בגמרא מעמיד אותה באמה
המהלכת ע"פ בורו אבל הרב ז" ל לא כתב בזה ואפשר לפי שחזר הדין לכל דאלים גבר טוב הוא שנחוש
לדרכי שלום ומי שקרוב לה הוא דאלים עכ"ל2
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א 28לקונה
א 2. 28מ' אלון ,בג"צ  .790/35ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה פ"ד נד(083 ).
דבריו של חברי נכונים ונכוחים הם ,אם יוכנס בהם שינוי "קטן "אחד בלבד ,והוא ,שכל מקום שנאמר
בהם המונח "משפט" ,יבוא במקומו המונח "הלכה" 2אכן ,ההלכה היא מערכת של איסורים והיתרים,
ההלכה מתייחסת היא לכל פעולותיו של האדם 2על כל פעולה ניתן לומר ויש לומר שהינה מותרת או
אסורה בעולמה של הלכה ,ולא קיים "חלל הלכתי" 2משום כך מערכת ההלכה ,לפי עצם מהותה,
משתרעת היא  -גם מבחינת היחסים שבין אדם לחברו ולחברתו  -על ענייני משפט ומוסר ,על תחומי
חברה ומדינה ,והמערכת המשפטית ,כפי שמושג זה מקובל אצלנו כיום ,מבחינת התייחסותה ואי-
התייחסותה לתחומים השונים ,מהווה חלק ממכלול מערכת ההלכה 2בעולמה של מחשבת היהדות קיים
המושג של "לית אתר דפנוי מיניה ,לא בעילאין ולא בתתאין" (אין מקום שפנוי הימנו ,לא במה
שלמעלה ולא במה שלמטה  -תקוני הזוהר ,תיקונא חמשין ושבע [ו])2
א 20טעות
א 2. 20תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לג עמוד א
דיני ממונות מחזירין כו' 2ורמינהו :דן את הדין ,זיכה את החייב חייב את הזכאי ,טימא את הטהור ,טיהר
את הטמא  -מה שעשה עשוי ,וישלם מביתו! אמר רב יוסף :לא קשיא :כאן  -במומחה ,כאן  -בשאינו
מומחה - 2ובמומחה מחזירין? והקתני :אם היה מומחה לבית דין  -פטור מלשלם!  -אמר רב נחמן :כאן
 שיש גדול הימנו בחכמה ובמנין ,כאן  -שאין גדול הימנו בחכמה ובמנין 2רב ששת אמר :כאן  -שטעהבדבר משנה ,כאן  -שטעה בשיקול הדעת 2דאמר רב ששת אמר רב אסי :טעה בדבר משנה  -חוזר ,טעה
בשיקול הדעת  -אינו חוזר 2אמר ליה רבינא לרב אשי :אפילו טעה ברבי חייא ורבי אושעיא?  -אמר
ליה :אין - 2אפילו בדרב ושמואל?  -אמר ליה :אין - 2אפילו בדידי ודידך?  -אמר ליה :אטו אנן קטלי
קני באגמא אנן? היכי דמי שיקול הדעת? אמר רב פפא :כגון תרי תנאי או תרי אמוראי דפליגי אהדדי,
ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ,ואיקרי ועבד כחד מינייהו ,וסוגיא דשמעתא אזלי כאידך  -היינו
שיקול הדעת 2איתיביה רב המנונא לרב ששת :מעשה בפרה (של בית מנחם) שניטלה האם שלה,
והאכילה רבי טרפון לכלבים 2ובא מעשה לפני חכמים ביבנה והתירוה 2שאמר תודוס הרופא :אין פרה
וחזירה יוצאת מאלכסנדריא של מצרים אלא אם כן חותכין האם שלה ,כדי שלא תלד 2אמר רבי טרפון:
הלכה חמורך טרפון! אמר לו רבי עקיבא :פטור אתה ,שכל המומחה לרבים פטור מלשלם 2ואי איתא,
לימא ליה :טועה בדבר משנה אתה ,וטועה בדבר משנה חוזר!  -חדא ועוד קאמר 2חדא  -דטועה בדבר
משנה אתה ,וטועה בדבר משנה חוזר 2ועוד :אי נמי בשיקול הדעת טעית  -מומחה לרבים אתה ,וכל
המומחה לרבים פטור מלשלם 2אמר רב נחמן בר יצחק לרבא :מאי קא מותיב רב המנונא לרב ששת
מפרה? פרה הרי האכילה לכלבים ,וליתא דתהדר!  -הכי קאמר ליה :אי אמרת בשלמא טעה בדבר
משנה אינו חוזר  -אלמא קם דינא ,היינו דקא מפחיד רבי טרפון ,וקאמר ליה איהו :מומחה לבית דין
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אתה ,ואתה פטור מלשלם 2אלא אי אמרת טעה בדבר משנה חוזר  -לימא ליה :כיון דאילו הואי פרה
דינך לאו דינא ולא כלום עבדת ,השתא נמי  -לא כלום עבדת2
א 2. 20תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צו עמוד ב
ההוא גברא דגזל פדנא דתורי מחבריה ,אזל כרב בהו כרבא ,זרע בהו זרעא ,לסוף אהדרינהו למריה;
אתא לקמיה דרב נחמן ,אמר להו :זילו שומו שבחא דאשבח 2אמר ליה רבא :תורי אשבח ,ארעא לא
אשבח? אמר :מי קאמינא נשיימו כוליה? פלגא קאמינא 2א"ל :סוף סוף גזילה הוא ,וקא הדרה בעינא,
דתנן :כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלה! אמר ליה ,לא אמינא לך :כי יתיבנא בדינא לא תימא לי מידי?
דאמר הונא חברין עלאי :אנא ושבור מלכא אחי בדינא ,האי אינש גזלנא עתיקא הוא ובעינא דאיקנסיה2
א 29 20רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ו
הלכה א :כל דיין שדן דיני ממונות וטעה אם טעה בדברים הגלויים והידועים כגון דינין המפורשין
במשנה או בגמרא חוזר הדין ומחזירין הדבר כשהיה ודנין בו כהלכה ,ואם אי אפשר להחזיר כגון שהלך
זה שנטל הממון שלא כדין למדינת הים ,או שהיה אלם או שטמא דבר טהור או שהורה בכשרה שהיא א
טריפה והאכילה לכלבים וכיוצא בזה הרי זה פטור מלשלם ,אף על פי שגרם להזיק לא נתכוון להזיק2
הלכה ב :טעה בשקול הדעת כגון דבר שהוא מחלוקת תנאים או אמוראים ולא נפסקה הלכה כאחד מהן
בפירוש ועשה כאחד מהן ולא ידע שכבר פשט המעשה בכל העולם כדברי האחר ,אם היה זה דיין
מומחה ונטל רשות מראש גלות ,או שלא היה נוטל רשות אבל קבלו אותו בעלי דינין עליהן ,הואיל
והוא ב מומחה חוזר הדין ,ואם אי אפשר להחזיר פטור מלשלם ,אחד הנוטל רשות מראש גלות או
הנוטל רשות מבית דין של ישראל בארץ ישראל אבל לא בחוצה לארץ כמו שביארנו2
א 28 20תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ז סימן לה ד"ה הכין חזינא
בחדא מן אילין תרתי מילי טעו דייני :או דההוא מעשה דדינא איתיה עיקר ואית ביה שמעתא או הלכתא
בהדייא ולא ידע ההוא דיינא דאית ביה מידעם דאמיד ומדמי ליה לעיקר אחרינא ,ובהכין הוה טועה
בדבר משנה; אי נמי דההוא מעשה ודאי ענף הוא ולא אמיד ביה מידעם בההיא ומדמי ליה ההוא דיינא
בעיקר דלא דאמי ליה ושייך ליה דבר מן באביה ,ובהכין הוי טועה בשיקול הדעת2
א 20 20ספר גן המלך סימן יט
/קיימא /קייטא לן במידי דאיכא פלוגתא וסוגיין דעלמא אזלא כחד מינייהו שהדיין שעושה כסברא
אחר' דהוה ליה טועה בשיקול הדעת והדר דינא 2וכפי זה קשיא בפלוגת' דרב ושמואל ור"א בהא דאין
אדם מוריש ממון שיש בו שבועה לבניו דעבדינן כרב ושמואל והכי דיינינן לכתחלה ועבדינן בה עובדא
איך קאמר תלמודא דדיינא דעבד כר"א עבד והלא זהו הפך סוגיין דעלמא 2ובדוחק י"ל דלא אמרי'
דדיינא דעבד הפך סוגיין דעלמא דהדר דינא אלא כשטועה וחושב שכך פשט המנהג ואינו כן רק להפך
אבל אם הוא חכם ואע"ג דידע שפיר דסוגיין דעלמ' כחד מינייהו מכל מקום סברתו והכרעתו נוטה היא
לסברת השניה דשפיר דמי דהא אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות והך דהכא דסוף פרק כל הנשבעין
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בהכי איירי 2שוב מצאתי בתשו' דח"ה למהרימ"ט סי' י"א דף י"ד ע"ג שכתב כדברי 2ובתשובתי כתבתי
תירוץ הגון באשה שלקח בעלה צמידיה ע"ש2

ב 2תורת המשפט
ב 2.כלל הזיהוי
מתן תורה
ב . 2.משנה מסכת חולין פרק ז משנה ו
נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה רבי יהודה אומר אף בטמאה אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב נאסר
גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להן אמרו לו בסיני נאמר אלא שנכתב במקומו:
ב 2. 2.פירוש המשנה לרמב"ם מסכת חולין פרק ז
דעת ר' יהודה האוכל כזית מגיד הנשה של בהמה טמאה חייב שתי מלקיות משום בהמה טמאה ומשום
גיד הנשה 2ואין הלכה כר' יהודה 2ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני
נאסר ,והוא ,שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת
אלא מפני צווי ה' על ידי משה ,לא מפני שה' צוה בכך לנביאים שקדמוהו ,דוגמא לכך ,אין אנו אוכלים
אבר מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי ,אלא מפני שמשה אסר עלינו אבר מן החי במה
שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור 2וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו,
אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברהם עליו השלום ,וכן גיד הנשה אין אנו נמשכים
בו אחרי אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו ,הלא תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו
לו למשה בסיני ,וכל אלה מכלל המצות2
ב 29 2.אגרות שיל"ת מכתב לרב יוסף אבן גביר
וזכרת לנו גם כן ,שתפשו עלינו באמרנו שהמילה אמנם אנחנו נצטווינו בה על ידי משה רבנו ,לא על ידי
אברהם אבינו,ומאו שאלו י" ג בריתות שנגזרו עליה אמנם היו עם אברהם 2וזה המאמר מאומרו סכלות
גדולה ,וראיה עליו שלא ידע דבר מעקרי הדת,ומאמרנו הוא האמת שאין בו ספק 2לפי שתרי"ג מצוות
שנאמרו למשה מסיני מכללן הן המילה וגיד הנשה ,אבל הדבר ,כמו שאמרו ז''ל ,נכתב במקומו ,ואמנם
אנחנו הולכים אחר ציווי סיני  ,שקיים לנו איסור גיד הנשה המוקדם והמילה המוקדמת 2וי''ג בריתות
הנזכרות במילה -ראוי לשאול אלו הסומים שהם רוצים להתחרות בבעלי העיניים ,ולומר להם :האם
הכתובים שיש באותה הפרשה של י''ג בריתות נאמרו לאברהם ,וחיברם אברהם וכתבם ,וכשבא משה
רבנו העתיק אותם הפסוקים שכתבם אברהם וכתבם הוא בתורה ,כמו שכותבים הרמאים דברי זולתם
וחרוזי זולתם ,או אם אלו הנזכרים בתורה נאמרו למשה מפי הגבורה? וכל מי שלא יאמין שאלו
הפסוקים ,עם כלך התורה כולה,נאמרו למשה מפי הגבורה -הוא בכלל האומר אין תורה מן השמיים2
ומנין הינו יודעים ,או ידע משה רבנו ,מה שנאמר לאברהם אבינו בעת שנצטווה המילה? ואמנם נודע
לנו זה ממשה נשמעו ,ממה שהודיעו ה' 2וזה הדבר מבואר ,ולא יתעלם אלא על מי שלא עיין ולא
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הסתכל בלימוד עיקרי הדת ,והאביד כל ימיו בשריגים 2אין בתורתנו חילוק ,תורה ציווה לנו משה ,כולה
ממשה מה' ,וכל מה שיש בה ממה שקדם לזולתו ,כמו שבע מצוות לנח ומילה לאברהם ,לא נאמין בו
אנחנו מפני שהדבר מוקדם ,אלא מפני הציווי האחרון המיוחד בנו ,אנחנו קהילת יעקב 2וההארכה בזה
יש בה איבוד זמן2
ב 28 2.ספר מורה הנבוכים חלק שני פרק לט
ואחר שדברנו במהות הנבואה והודענו אמתתה ,ובארנו שנבואת מרע"ה נבדלת מנבואת זולתו ,נאמר
שעל ההשגה ההיא לבדה נתחייב הקריאה אל התורה ,וזה שזאת הקריאה שקרא משה רבינו ע"ה לנו לא
קדמה כמותה לאחר ממי שקדם מאדם אליו ,ולא התאחרה אחריו קריאה כמותה לאחד מנביאינו ,וכן
יסוד תורתנו שלא יהיה בלתה לעולם ,ולזה לפי דעתנו לא היתה שם תורה ולא תהיה בלתי תורת אחת,
והיא תורת מרע"ה 2וביאור זה לפי מה שכתוב בספרי הנביאים ובא בקבלה הוא ,שכל מי שקדם
למרע"ה מן הנביאים ,כאבות ,ושם ,ועבר ,ונח ,מתושלח ,וחנוך ,לא אמר אחד מהם כלל לכת מבני אדם
שהשם שלחני אליכם וצוני שאומר לכם כך וכך ,והזהירכם מעשות כך וכך ,וצוה אתכם לעשות כך ,זה
דבר שלא העידו בו כתובי התורה ולא באה בו הגדה אמתית ,אבל היתה באה אליהם הנבואה מהשם
כמו שבארנו ,ומי שהרבה עליו השפע ההוא כאברהם ע"ה קבץ האנשים וקראם ע"צ הלמוד וההישרה
אל האמת שכבר השיגו ,כמו שהיה אברהם מלמד בני אדם ומבאר להם במופתים עיוניים שיש לעולם
אלוה אחד לבדו ושהוא ברא כל מה שזולתו ושאין צריך שיעבדו אלו הצורות ולא דבר מן הנבראים,
וירגיל בני האדם אל זה וימשכם בספורים נאים והטיב להם ,לא שאמר אליהם כלל שהשם שלחני
אליכם וצוני והזהירני ,עד שהוא כאשר צווה למול הוא ובניו ועבדיו מל אותם ולא קרא בני אדם אל זה
על דרך קריאת הנבואה ,הלא תראה לשון התורה בו ,כי ידעתיו וגו' ,הנה כבר התבאר שעל צד המצוה
לבד יעשה ,וכן יצחק ויעקב ולוי וקהת ועמרם ,על זאת הדרך היו קוראים בני האדם ,וכן תמצא החכמים
אומרים במי שקדמהו מן הנביאים בית דינו של עבר ,בית דינו של מתושלח ,מדרשו של מתושלח ,כלם
ע" ה אמנם היו נביאים ילמדו בני אדם על תכונת דורשים ומלמדים ומיישרים ,לא שיאמרו ויאמר ה' אלי
דבר אל פלוני ,כן היה הענין קודם מרע"ה ,אבל משה רבינו כבר ידעת מה שנאמר לו ומה שאמר ומאמר
כל העם לו ,היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי ,אמנם כל נביא ממנו שהיה אחר משה רבינו
כבר ידעת דברי עניניהם כלם ,והיותם כדמות המזהירים לבני אדם קוראים אותם לשמור תורת משה,
מיעדים הרע למניח אותה ומיעדים הטוב למי שתיישר להמשך אחריה ,וכן נאמין שכן יהיה הענין
תמיד ,כמ"ש לא בשמים הוא /היא /לאמר וגו' לנו ולבנינו עד עולם ,וכן ראוי שיהיה ,כי הדבר השלם
בתכלית מה שאפשר במינו ,א"א שימצא זולתו במינו אלא חסר מן השלמות ההוא ,אם בתוספת או
בחסרון במזג השוה אשר הוא תכלית שווי המין ההוא ,כי כל מזג יוצא מן השווי ההוא יהיה בו חסרון
או תוספת ,כן הענין בזאת התורה כמו שנתבאר משוויה ,ואמר חקים ומשפטים צדיקים ,וכבר ידעת
שענין צדיקים שווים ,וזה שהם עבודות אין טרח בהם ,ולא תוספת כעבודת המתבודד בהרים הפורש
עצמו מן הבשר והיין ודברים רבים מצרכי הגוף ובטלטול לעבודה וכיוצא בהם ,ולא חסרון שיביא אל
זוללות ואל שטיפה בזמה עד שיחסר שלמות האדם במדותיו ועיונו ,כשאר נימוסי האומות הסכליות,
וכשנדבר בזה המאמר בתת עלת טעמי המצות יתבאר לך משוויה וחכמתה מה שצריך שיתבאר ,ולזה
נאמר בה תורת ה' תמימה משיבת נפש ,אבל מי שיחשוב שטרחה גדול וקשה ושבה צער גדול ,כל זה
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טעות בהתבוננות ,והנה אבאר אחר זה קלותה באמת אצל השלמים ,ולזה אמר מה ה' אלהיך שואל
מעמך וגו' ,ואמר המדבר הייתי לישראל ,אלא זה כולו בערך לחשובים ,ואמנם אנשי העולה והחמס
וההתגברות ,המזיק מן הדברים אצלם והקשה שבהם ,שיהיה שם שופט ימנע ההתגברות ,וכן בעלי
התאוה והיצר הפחותים ,הקשה שבדברים אצלם מנוע לכתם בשרירות לבם בזנות ולקחת הדין מעושהו,
וכן כל חסר יראה ,שמניעת הרע אשר יבחרהו לפי גנות רוע מדותיו טורח גדול ,ואין להקיש קלות
התורה וקושיה לפי תאות כל רע פחות בעל מדות מגונות ,ואמנם תבחן לפי השלם מבני אדם ,אשר
כוונת זאת התורה שיהיו בני אדם כלם כמו האיש ההוא ,זאת התורה לבד היא אשר נקראת תורה
אלהית ,ואמנם זולתה מן ההנהגות המדיניות כנמוסי היונים והזיות הצאב"א וזולתם ,כל זה מפעולות
אנשים מנהיגים לא נביאים ,כמו שבארתי פעמים:
ב 20 2.שמות רבה (שנאן) פרשה י
ר' נחמיה אמר :ויתרון ארץ בכל הוא  -אפילו דברים שאתה רואה אותן מיותרין בתורה ,כגון תוספות
של בית ר' ותוספות של ר' נתן ,גרים ועבדים ,אף הם נתנו למשה מסיני ,כגון ציצית ומזוזה ותפילין ,אף
הם בכלל התורה 2הדא הוא דכתיב :ויתן ה' אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם
ככל הדברים [אשר דבר ה' עמכם] (דברים ט) 2אמר ריב"ל :עליהם ,ועליהם ,כל [הדברים] ככל הדברים,
המצוה ,ככל המצוה (שם /דברים /לא)  -מקרא ,משנה ,הלכה ,תלמוד ,תוספות והגדות ואפילו מה
שתלמיד וותיק עתיד לומר בפני רבו ,כולם ניתנו הלכה למשה מסיני ,שנאמר :יש דבר שיאמר ראה זה
חדש הוא [כבר היה לעלמים אשר היה מלפננו] (קהלת א)2
ב 27 2.תלמוד ירושלמי מסכת פאה פרק ב [דף טז טור ד]
הלכה ו' אמר רבי זעירא בשם רבי יוחנן אם באת הלכה תחת ידיך ואין את יודע מה טיבה אל תפליגינה
לדבר אחר שהרי כמה הלכות נאמרו למשה בסיני וכולהן משוקעות במשנה אמר רבי אבין ויאות היא
שני מינ י חיטים אילולי שבא נחום ופירש לנו יודעין היינו רבי זעירא בשם רבי אלעזר אכתוב לו רובי
תורתי וכי רובה של תורה נכתבה אלא מרובין הן הדברים הנדרשין מן הכתב מן הדברי' הנדרשין מן
הפה וכיני אלא כיני חביבין הן הדברים הנדרשין מן הפה מן הדברים הנדרשין מן הכתב רבי יודה בן פזי
אומר אכתוב לו רובי תורתי אילו התוכחות אפילו כן כמו לא זר נחשבו אמר רבי אבין אילולי כתבתי לך
רובי תורתי לא כמו זר נחשבו מה בינן לאומות אלו מוציאין ספריהן ואלו מוציאין ספריהן אילו מוציאין
דפתריהן ואילו מוציאין דפתריהן רבי חגיי בשם רבי שמואל בר נחמן נאמרו דברים בפה ונאמרו דברים
בכתב ואין אנו יודעין אי זה מהן חביב אלא מן מה דכתיב כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת
ישראל הדא אמרה אותן שבפה חביבין רבי יוחנן ורבי יודן בי רבי שמעון חד אמר אם שימרתה מה
שבפה ושימרת מה שבכתב אני כורת אתך ברית ואם לאו איני כורת אתך ברית וחרנה אמר אם שימרת
מה שבפה וקיימת מה שבכתב אתה מקבל שכר ואם לאו אין אתה מקבל שכר רבי יהושע בן לוי אמר
עליהם ועליהם כל ככל דברים הדברים מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד וותיק עתיד
להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני מה טעם יש דבר שיאמ' ראה זה חדש הוא וגו' משיבו חבירו
ואומר לו כבר היה לעולמים רבי זעירא בשם שמואל אין למדים לא מן ההלכות ולא מן ההגדות ולא מן
התוספות אלא מן התלמוד תני ר' חלפתא בן שאול היא שני מיני חיטין היא שני מיני שעורין אמר רבי
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זעירא כך היתה הלכה בידם ושכחוה היא שני מיני חי טין היא שני מיני שעורים והתנינן המחליק בצלין
לחין לשוק ומקיי' יבישין לגורן אית לך מימר שוק וגורן כך היתה הלכה בידן ושכחוה רבי חנניה בשם
שמואל אין למדין מן ההורייה הכל מודין שאין למדין מן המעשה אמר ליה רבי מנא הדא דתימר בההוא
דלא סבר ברם בההוא סבר עבד אמר ל יה בין סבר בין לא סבר בהוא דפליגא ברם בהוא דלא פליג בין
סבר בין לא סבר
מעמדו של המנהג
ב 20 2.ספר הישר (חלק התשובות) סימן מה
וכל שאינו בקי בסדר רב עמרם ובהלכות גדולות ובמס' סופרים ובפרקי דר' אליעזר ובדרבה ובתלמוד
ובשאר ספרי אגדה אין לו להרוס דברי הקדמונים ומנהגם ,כי יש עליהם לסמוך בדברים שאינם
מכחישין תלמוד שלנו אלא שמוסיפין 2והרבה מנהגים בידנו על פיהם2
ב 27 2.ספר הישר (חלק התשובות) סימן מח
ואם אינך מאמין לדברי הקדמונים ומנהגינו ,בבבלי אל תאמין כמו כן 2שהרי מצינו שחכמי התלמוד
בחרו להם תלמוד ירושלמי כדאמרינן ר' זירא הוה יתיב ק' תעניתא דלישתכח מיניה תלמודא דבבלאי
+ב"מ דף פ"ה ע"א +ור' יוחנן אמר אורייתן כשרה בנתן לא כשרן +קדושין דף ע"א ע"ב כך אמר ר'
יוחנן להך ר' זירא דלעיל +2ותו אמרינן אין שלום מן הצר זה תלמוד בבלי +חגיגה דף י' ע"א והכי
איתא התם ליוצא ולבא אין שלום (זכריה ח' פסוק י') וכו' ור' יוחנן אמר אפי' מש"ס לש"ס ופרש"י
מש"ס ירושלמי לש"ס בבלי ועיי"ש בתוס' ד"ה אפילו +ותו אמרינן במחשבים הושיבני זה תלמוד בבל
+סנהדרין כ"ג ע"א 2ועיי"ש כמה מאמרים נגד חכמי בבל +2ור' ירמיה דקרי ליה בבלאי טפשאי
+פסחים ל"ד ע"ב ,יומא נ"ז ע"א +ותו אמרינן אוירא דא"י מחכים +ב"ב דף קנ"ח ע"ב +אלא מנהגינו
תורה היא 2ומנהגינו בבבל ע"פ חכמי ארץ ישראל שהם עיקר ההוראה ולפיכך יש לסמוך על גאונינו ועל
רבנן סבוראי,,,
ב 23 2.מחזור ויטרי סימן רסה
תשובה שהשיבו קהל רומא על שירת הים דהיינו ויושע2
דעו כי שירת הים היה מנהגינו מנהג כל קהל רומא ומנהג כל קהילות אשר סביבותינו 2ומנהג כל קהילות
אשר בספרד מיום גלות ירושלם ועד עתה לומרה כל השנה כולה בכל יום ויום זולתי תשעה באב בלבד2
שאין אומרי' אותה משום אבל 2וכן בבית האבל אינו אומ' אותה כל שבעה ימים 2ומנהג אבותינו תורה
היא 2ובכמה מקומות אמרי רבותי' בתלמוד ארץ ישראל 2מנהג מבטל את ההלכה 2וכל שכן דבר זה שאין
הלכה סותרתו ואין לו זכר בכל התלמוד222
ב .5 2.שו"ת רדב"ז חלק א סימן תקמד
ועל מה ששאלת שטוענת האשה מקבלת המתנה שמנהג המדינה הוא לעשות כל שטרותיהם ע"י
סופרים עכו"ם ועדים עכו"ם אם תועיל טענה זו לזכות במתנה 2תנן בכמה דוכתי הכל כמנהג המדינה2
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וגרסינן עלה בירושלמי בפרק הפועלים אמר רבי הושעיא זאת אומרת מנהג מבטל הלכה וכתבוה בעלי
ההלכות והוכיח ר"ת ז" ל בריש בתרא ממתניתין דהשותפין דיש מנהגים דאין לסמוך עליהם אפילו
היכא דתני כמנהג המדינה וכן בא"י כגון שהוא מנהג קבוע עפ"י חכמי העיר כדאמרי' במסכת סוטה אין
הלכה נקבעת אלא עד שיהיה מנהג קבוע וזהו שאמרו מנהג מבטל הלכה פי' מנהג ותיקין אבל מנהג
שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשיקול הדעת וכמה מנהגים גרועים דלא אזלינן בתרייהו
כדפי' ר"ת ז"ל בבתרא עכ"ל 2ואע"ג [דאמרינן] בפרק הגוזל בתרא ובלבד שלא ישנו ממנהג החמרים
וממנהג הספנים אלמא דאפילו מנהג החמרים הוי מנהג 2לא קשיא דמנהג החמרים והספנים לדידהו הוי
כמנהג דותיקין לכל בני המדינה 2ומפני שכל הראשונים דברו בזה לא אאריך אבל העולה מדבריהם כי
המנהג אשר אמרו מבטל הלכה צריך שיהיה ידוע וקבוע ע"פ בקיאין ועוד חדשתי אני בתשובה בראיות
צריך שיהיה קבוע על פי רבים הילכך אם תברר האשה בשני עדים כשרים שכל שטרותיהם היו נעשים
ע"פ סופר ועדים עכו" ם אף על פי שלא היה בערכאותיהם ובכל התנאים אשר הזכירו רז"ל והובאו
שטרות אלו לפני חכמי העיר ועשו על פיהם והוקבע המנהג הרי זה מנהג המבטל ההלכה ואעפ"י שלא
בא לפניהם שטר מתנה ממש כזה לית לן בה כי כמו שנהגו בשאר שטרות אף על פי שאין בהם שאר
תנאי ערכאותיהם נהגו גם בשטר מתנה 2אבל אם העידו שהיו באים לפני חכמים שטרות העולות
בערכאותיהם ועשו על פיהם אין זו ראיה שהמנהג הוא לכתוב כל השטרות ע"פ עכו"ם דדילמא מדינא
עשו על פיהם ולא משום מנהגא עד שתביא ראיה שבאו לפניהם שטרי מתנות במטלטלין בלא דרך
מדרכי הקנין ועשו על פיו וקבעו המנהג לעשות כל שטרותיהם בעדים עכו"ם ובנימוסיהם2

ב 2.נקודת מבט פנימית
ב . 2.מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק (א) וידבר
וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר אמר להם דין אני נוהג ביניכם ובין כל הדברים שאלו לא
קיבלתם עליכם לא הייתי נפרע מכם אינו דומה מקבל לשאינו מקבל 2ר' יהודה הנשיא מושלו משל
למה הדבר דומה לאחד שנשא אשה <חשובה> אמרון לה התלקחת ליה פיסי עמריה 2כך אתם
ישראל נמשכתם לי נתמשכנתם לי נקוי שתעשו לי רצוני 2ד"א וידבר אלקים מלמד שדברים שנאמרו
כאן הן שנאמרו להלן שניהם לענין אחד מה שאי אפשר לו לפה לומר ואי אפשר לה לאוזן לשמוע2
כאן הוא אומר וידבר אלקים א ת כל הדברים האלה ולהלן הוא אומר אחת דבר אלקים שתים זו
שמעתי (תה' סב יב) ואומר הלא כה דברי כאש נאם ה' (ירמ' כג כט) מה אש זה נחלק לכמה ניצוצות
כך דבר אחד יוצא לכמה מקראות 2ד" א וידבר אלקים אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר על
ידי כך 2וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם (דב' ה ד) 2ד"א וידבר אלקים את כל הדברים יכול
באחרונה אמרו לו קיבלנו עלינו ת"ל אנכי ה' אלקיך אנכי היה בכלל ויצא מוצא מן הכלל ללמד על
הכלל מה אנכי היה לו דיבור בפני עצמו וקבלה בפני עצמו כך כל דיבר ודבר היה לו דיבור בפני
עצמו וקבלה בפני עצמו 2מה ת" ל לאמר מלמד שהיה אומר להן על כל דיבר ודיבר על לאו לאו ועל
הין הין2
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ב .2.שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א:
ד" א ישקני מנשיקות פיהו אמר רבי יוחנן מלאך היה מוציא הדיבור מלפני הקדוש ברוך הוא ,על כל
דיבור ודיבור ,ומחזירו על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבל אתה עליך את הדיבור הזה ,כך וכך
דינין יש בו כך וכך עונשין יש בו כך וכך גזרות יש בו וכך מצות וכך קלים וחמורים יש בו ,כך וכך מתן
שכר יש בו ,והיה אומר לו ישראל הן וחוזר ואומר לו מקבל את אלהותו של הקב"ה והוא אומר לו הן
והן ,מיד היה נושקו על פיו ,הה"ד [דברים ד'] אתה הראת לדעת על ידי שליח ,ורבנין אמרין הדיבור
עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו מקבלני את עליך ,כך וכך מצות יש בי ,כך וכך
דינין יש בי ,כך וכך עונשין יש בי ,כך וכך גזרות יש בי ,כך וכך מצות יש בי ,כך וכך קלין וחמורין יש
בי ,כך וכך מתן שכר יש בי ,והוא אומר הן והן ,מיד הדיבור נושקו על פיו לאדקולאין בן הדימה ולמדו
התורה הה"ד [דברים ד']פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך דברים שראו עיניך איך היה הדבור מדבר
עמך222
ב 29 2.תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א
ויתיצבו בתחתית ההר ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את
ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,ואם לאו  -שם תהא קבורתכם 2אמר רב אחא
בר יעקב :מכאן מודעא רבה לאורייתא 2אמר רבא :אף על פי כן ,הדור קבלוה בימי אחשורוש 2דכתיב
+אסתר ט +קימו וקבלו היהודים ,קיימו מה שקיבלו כבר 2אמר חזקיה :מאי דכתיב +תהלים עו+
משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה אם יראה למה שקטה ,ואם שקטה למה יראה? אלא :בתחילה -
יראה ,ולבסוף  -שקטה 2ולמה יראה  -כדריש לקיש ,דאמר ריש לקיש :מאי דכתיב +בראשית א +ויהי
ערב ויהי בקר יום הששי ,ה"א יתירה למה לי?  -מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית,
ואמר להם :אם ישראל מקבלים התורה  -אתם מתקיימין ,ואם לאו  -אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו2

ב 29משפט טבעי מינימלי
ב 2. 29תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד ב
ארבע דייני היו בסדום :שקראי ,ושקרוראי ,זייפי ,ומצלי דינא 2דמחי ליה לאיתתא דחבריה ומפלא ליה2
אמרי ליה :יהבה ניהליה דניעברה ניהליך 2דפסיק ליה לאודנא דחמרא דחבריה ,אמרו ליה :הבה ניהליה
עד דקדחא 2דפדע ליה לחבריה אמרי ליה :הב ליה אגרא דשקל לך דמא2
ב 2. 29בראשית רבה מט ,ו
הכריזו בסדום ואמרו :כל מי שהוא מחזיק ידו [=נותן] בפת לחם לעני ,לגר ולאביון יישרף באש2
מעשה בשתי נערות שירדו לשתות ולמלאות מים מן המעיין 2אמרה אחת לחברתה :למה פנייך
חולניות? אמרה לה :כלו מזונותינו וכבר אנו נוטים למות 2מה עשתה? מילאה את הכד קמח והחליפו:
נטלה זו מה שביד זו וזו מה שביד זו 2כיוון שהרגישו אנשי סדום בדבר ,נטלוה ושרפוה 2אמר הקדוש
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ברוך הוא :אפילו אני מבקש לשתוק ,דינה של נערה אינו מניח אותי לשתוק 2זהו שנאמר" :הכצעקתה"
(בראשית יח כא) – צעקתה של נערה2
ב 29 29מכילתא דרבי ישמעאל יתרו  -מס' דבחדש יתרו פרשה ה
ולפיכך נתבעו אומות העולם בתורה ,כדי שלא ליתן פתחון פה להם כלפי שכינה לומר ,אלו נתבענו
כבר קיבלנו עלינו ,הרי שנתבעו ולא קבלו עליהם ,שנ' [דברים לג ב] "ויאמר ה' מסיני בא" וגו'2
נגלה על בני עשו הרשע ואמר להם ,מקבלים אתם עליכם את התורה ,אמרו לו ,מה כתיב בה ,אמר
להם :לא תרצח 2אמרו לו ,זו היא ירושה שהורישנו אבינו ,שנאמר [בראשית כז מ] "ועל חרבך
תחיה" 2נגלה על בני עמון ומואב ,אמר להם ,מקבלים אתם את התורה 2אמרו לו ,מה כתוב בה ,אמר
להם ,לא תנאף 2אמרו לו ,כלנו מניאוף דכתיב [בראשית יט לו] "ותהרין שתי בנות לוט מאביהם",
והיאך נקבלה 2נגלה על בני ישמעאל ,אמר להם ,מקבלים אתם עליכם את התורה 2אמרו לו ,מה כתוב
בה ,אמר להם ,אל תגנוב 2אמרו לו ,בזו הברכה נתברך אבינו ,דכתיב [בראשית טז יב] "והוא יהיה
פרא אדם" ,וכתיב [בראשית מ טו] "כי גנב גנבתי" 2וכשבא אצל ישראל[ ,דברים לג ב] "מימינו אש
דת למו" ,פתחו כלם פיהם ואמרו :כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע ,וכן הוא אומר [חבקוק ג ו] "עמד
וימודד ארץ ראה ויתר גוים" 2אמר רבי שמעון בן אלעזר :אם בשבע מצות שנצטוו בני נח ,שקבלו
עליהן אינן יכולין לעמוד בהן ,קל וחומר למצות שבתורה222

ב 28מצב טרום משפטי
ב 2. 28משנה מסכת אבות פרק ג משנה ב
רבי חנינא סגן הכהנים אומר ה וי מתפלל בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים
בלעו [ג] רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהן דברי תורה הרי זה מושב לצים שנאמר
(תהלים א') ובמושב לצים לא ישב אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה ביניהם שנאמר
(מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי
שמו אין לי אלא שנים מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שהקדוש ברוך הוא קובע לו שכר
שנאמר (איכה ג') ישב בדד וידום כי נטל עליו:
ב 20המימד הטריטוריאלי
ב 2. 20דברים
ָארץ אשֶ ר אַ תֶ ם בָ אִּ ים
ּומ ְשפָ ִּטים ּכַאשֶ ר צִּ ַּונִּי ה' אֱֹלהָ י לַעׂשוֹּת ּכֵן בְ קֶ ֶרב הָ ֶ
ד ,ה ְראֵ ה לִּ מַ ְדתִּ י אֶ תְ כֶם חֻ ִּקים ִּ
שָ מָ ה לְ ִּר ְשתָ ּה:
ָארץ אשֶ ר אַ תֶ ם עֹּ בְ ִּרים שָ מָ ה
ּומ ְשפָ ִּטים לַעׂשֹּתְ כֶם אֹּ תָ ם בָ ֶ
ד ,יד וְ אֹּ תִּ י צִּ ּוָה ה' בָ עֵ ת הַ הִּ וא לְ לַמֵ ד אֶ תְ כֶם חֻ ִּקים ִּ
לְ ִּר ְשתָ ּה:
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ָארץ אשֶ ר אַ תֶ ם
ו ,א וְ זֹּאת הַ ִּמצְ וָה הַ חֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְשפָ ִּטים אשֶ ר צִּ ָּוה יְקֹּ ָוק אֱֹלהֵ יכֶם לְ לַמֵ ד אֶ תְ כֶם לַעׂשוֹּת בָ ֶ
עֹּ בְ ִּרים שָ מָ ה לְ ִּר ְשתָ ּה:
ב 2. 20ספרי דברים פיסקא מג
דבר אחר ואבדתם מהרה ,ושמתם את דברי אלה וגו' ,אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה
לארץ היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ,משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו
וטרפה בבית אביה אמר לה הוי מקושטת בתכשיטיך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמר הקדוש
ברוך הוא לישראל בני היו מצויינים במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים הוא שירמיהו אומר
+ירמיה לא כ +הציבי לך ציונים וגו' אלו המצות שישראל מצויינים בהם+ ,שם /ירמיה לא כ +/שימי
לך תמרורים זה חורבן בית המקדש ,וכן הוא אומר +תהלים קלז ה  -ו +אם אשכחך ירושלם וגו' תדבק
לשוני וגו'+ ,ירמיה לא כ +שיתי לבך למסילה דרך הלכת אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל ראו
באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה מיד אתם חוזרים לעריכם שנאמר +שם /ירמיה לא כ +/שובי בתולת
ישראל שובי אל עריך אלה2
דבר אחר ואבדתם מהרה מעל הארץ ,מעל הארץ הטובה אתם גולים ואין אתם נכנסים לארץ טובה
כיוצא בה 2רבי יהודה אומר טובה זו תורה וכן הוא אומר +משלי ד ב +כי לקח טוב נתתי לכם [בארץ
ישראל] תורתי אל תעזובו וגו' בחוצה לארץ סליק פיסקא
ב 29 20אבן עזרא דברים ד
וטעם למדתי אתכם  -אחר שאמר אשר אנכי מלמד אתכם להוסיף כאשר צוני ה' ,כי המצות הם מצותיו
שתעשו בארץ שיתן לכם השם לירושה2
ב 28 20רש"י ,דברים יא .7 ,ד"ה ושמתם
אף לאחר שתגלו מן הארץ היו מצוינין במצוות הניחו תפילין ועשו מזוזות כדי שלא יהיו עליכם חדשים
כשתחזרו וכן הוא אומר הציבי לך ציונים
ב 20 20רמב"ן ויקרא יח
2222ומן הענין הזה אמרו בספרי (עקב מג) ,ואבדתם מהרה (דברים יא יז) ,אף על פי שאני מגלה אתכם מן
הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ,משל לאדון שכעס על
אשתו ושלחה לבית אביה ,אמר לה הוי מתקשטת תכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך חדשים ,וכן אמר
ירמיה (לא כ) הציבי לך ציונים ,אלו המצות שישראל מצוינין בהם:
והנה הכתוב שאמר (דברים יז יח) ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה וגו' ,אינו מחייב בגלות אלא
בחובת הגוף כתפילין ומזוזות ,ופירשו בהן כדי שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ ,כי עיקר כל
המצות ליושבים בארץ ה' 2ולפיכך אמרו בספרי (ראה פ) ,וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות
(דברים יא לא לב) ,ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה ,וכך הוא בתוספתא דע"ז (פ"ה
ה"ב) 2וזו היא מחשבת הרשעים (סנהדרין קה א) שהיו אומרים ליחזקאל ,רבינו יחזקאל עבד שמכרו רבו
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יש עליו כלום ,שנאמר (יחזקאל כ לב) והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים
כמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן:
וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ (בראשית לה ב) הסירו את אלהי
הנכר אשר בתוככם והטהרו 2והשם לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ ,כי
בזכותה לא מתה בחוצה לארץ ,ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות והיא היתה הנשאת באיסור
האחוה 2ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואם בשכם ולא נגע בה בארץ כלל ,מפני הענין שהזכרנו:
ב 27 20שו"ת הרשב"א חלק א סימן קלד
שאלת מה שאמרו כל הדר בחוצה לארץ כמי שאין לו אלוה2
תשובה לפי שארץ ישראל נקראת נחלת ה' דכתיב (שמואל א' כ"ב) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'2
והוא יתברך נקרא אלהי הארץ ומיוחדת לו ולא לשרי מעלה כדכתיב בכותיים (מלכים ב י"ז) כי לא ידעו
את משפט אלהי הארץ 2ועל כן קרא לע"ז אלהי נכר הארץ 2וכתיב (דברים יא) תמיד עיני ה' אלהיך בה2
ועיקר מצות התור ה כולן בארץ הן עד כי כמה מצות אין נוהגות כלל אלא בארץ 2כמו שאמרו במדרש
הציבי לך ציונים (ירמיה לט) 2ועל כן כשבירך יצחק את יעקב שלא מדעתו ונתן לו את הברכות דכתי'
(בראשית כ"ז) ויתן לך האלהים מטל השמים וגו' מיד זכה יעקב בברכת אברהם שהיא ירושת הארץ2
ולא היה יכול ליתנה לעשו והוא אמרו (שם /בראשית כ"ז )/ולך איפוא מה אעשה בני2
ב 20 20תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד א
דרש רבי שמלאי :מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע
מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה :הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י ,אכנס אני
לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי;
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דבורקין בבית המדרש – עיון במקורות
ד"ר יצחק ברנד
א 2ריבונות החוק (או המחוקק) והאמת המשפטית
 2.תלמוד ירושלמי ,סנהדרין א ,א; דף יח ,א
 2.ספר מצוות גדול ,עשין ,סימן קז
 29דרשות ר"י אבן שועיב ,פרשת משפטים ושקלים
ב 2כוליות החוק
 2.ספרי דברים ,שיג ,מהד' פינקלשטיין ,עמ' 900
 2.ספרא ,בהר ,פרשה א ,מהד' א"ה וייס ,דף קה ,א
 29תלמוד בבלי ,מנחות כט ,ב
 28פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) ,פרה אדומה ,ד
 20אור החיים ,ויקרא יג ,לז
 27ספר המצוות לרמב"ם שורש ב
 20השגות הרמב"ן לספר המצוות ,שם
 27בבלי ,סנהדרין נא ,ב
ג 2גבולות המשפט – מעמדם של ערכים
 2.אבות דרבי נתן ,נוסחא ב ,פרק כו ,מהד' ש"ז שכטר ,דף כז ,א
 2.תוספתא בבא מציעא י ,י ,מהד' ליברמן ,עמ' ..3
 29בבלי ,סנהדרין כא ,א (לפי כ"י תימני)
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א 2ריבונות החוק (או המחוקק) והאמת המשפטית
 2.תלמוד ירושלמי ,סנהדרין א ,א; דף יח ,א (כ"י ליידן ,מהד' האקדמיה ללשון עברית ,עמ' )..79
אשכח תני ר"ש בן יוחי" 2ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" 2אתא מימר לך כפשוטה דקרייא 2ותייא
כר[בי] יוסי בר חלפתא2
רבי יוסי בר חלפתא אתון תרין בר נש מידון קומוי 2אמ[רו] ליה על מנת שתדיננו דין תורה 2אמ[ר] לון2
אני איני יודע דין תורה אלא היודע מחשבות יפרע מאותן האנשים 2מקבלין עליכון מה דנא אמר לכון2
רבי עקיבה כד הוה בר נש אזל בעי מידון קומיה הוה אמ[ר] ליה 2הוו יודעין לפני מי אתם (יודעין)
עומדין 2לפני מי שאמר והיה העולם 2שנ[אמר] "ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני י'י" 2ולא לפני
עקיבה בן יוסף222
אמ' ר"ש בן יוחי 2בריך רחמנא דלי נא חכים מידון2
 2.ספר מצוות גדול ,עשין ,סימן קז
ר' משה ב"ר יעקב ,קוצי ( ,)Coucyצרפת ,המאה השלוש עשרה2

צריכין הדיינין להתרחק בכל היכולת ,שלא יקבלו עליהן לדון דין תורה ,כי נתמעטו הלבבות; וגרסינן
(נמי) בירושלמי בפ"ק דסנהדרין ,ובספר חפץ הביאו :בימי ר' שמעון בן יוחי (בטלו דיני ממונות א"ר
שמעון בן יוחי) בריך רחמנא דליכא חכם מידון 2רבי יוסי בר חלפתא באו שני אנשים לפניו לדון 2אמרו
לפניו :על מנת שתדוננו דין תורה 2אמר להם :איני יודע לדון אתכם דין תורה כו'2
 29דרשות ר"י אבן שועיב ,פרשת משפטים ושקלים
ר' יהושע אבן שועיב ,ספרד ;..75-.985 ,תלמיד הרשב"א וחברו של הריטב"א2

ואמר משה" :כי המשפט לאל-הים הוא 2ועל זה אמר :מאימתי התחלת הדין? משיתעטפו הדיינין2
ואותו חכם כשהיה יוצא לדין היה ירא וחרד ,וא"ל תלמידיו :למה כל החרדה הזאת ,וא"ל :יש לפני שני
דרכים גן עדן וגהנם ,ואיני יודע באי זו אני הולך עתה בצאתי לדין 2ולכן אמרו :לפניהם ולא לפני
הדיוטות 2ובעונותינו שאין אנחנו יודעין עומק הדין ,אם יוכל לעמוד על אמיתתו – מוטב ,ואם לא –
שנאחז דרך פשרה; כי אף בזמן החכמים היו עושין זה והיו מתרחקין מן הדין ,ולא היו מקבלין עליהם
לדון דין תורה ,כי בעונותינו נתמעטו הלבבות ,וזה בזמנם כל שכן בזמנינו 2ואמרו בירושלמי בסנהדרין
בפר"ק :בימי ר' שמעון בן יוחאי בטלו דיני ממונות ,אמר ר' שמעון בן יוחאי בריך רחמנא דליבא חכים
מינן בדרן2
ר' יוסי בן חלפתא באו ב' אנשים לדון לפניו 2אמרו לו :על מנת שתדין לנו דין תורה ,אמר להם :איני
יודע והיו מבצעין ביניהם ,כמו שנאמר בדוד" :ויהי דוד עושה משפט וצדקה וגו'"  2ואמרו :אי זהו
משפט שיש עמו צדקה? זה בצוע ,וכן הוא אומ'" :ומשפט שלום שפטו בשעריכם" ,ואי זהו משפט
שיש עמו שלום? זה בצוע ,ועם זה יסתלק האדם מעונש הדין222
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ב 2כוליות החוק
 2.ספרי דברים ,שיג ,מהד' פינקלשטיין ,עמ' 900
שכשהיה הדיבר יוצא מפי הקדוש ברוך הוא ,היו ישראל רואים אותו ומשכילים בו ,ויודעים כמה
מדרש יש בו ,וכמה הלכה יש בו ,וכמה קולים וחמורים יש בו ,וכמה גזירות שוות יש בו2
 2.ספרא ,בהר ,פרשה א ,מהד' א"ה וייס ,דף קה ,א
מה שמיטה נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני ,אף כולם נאמרו כללותיהם ודקדוקיהם מסיני2
[השווה בבלי ,סוטה לז ,ב :דתניא ,רבי ישמעאל אומר :כללות נאמרו בסיני ופרטות באהל מועד; ר' עקיבא
אומר :כללות ופרטות נאמרו בסיני ,ונשנו באהל מועד ,ונשתלשו בערבות מואב]2

 29תלמוד בבלי ,מנחות כט ,ב
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שעלה משה למרום ,מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר
לפניו :רבש"ע ,מי מעכב על ידך? אמר לו :אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ,ועקיבא בן
יוסף שמו ,שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות 2אמר לפניו :רבש"ע ,הראהו לי222
[הרחבה למקור זה במקור  27מומלץ לפנות אליו ,בכפוף למגבלות הזמן]2
 28פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) ,פרה אדומה ,ד
דא[מר] ר' חונא" :כי אקח מועד אני מישרים אשפוט" (תהלים עה :ג)" 2והיה ביום ההוא לא יהיה אור
יקרות וקפאון" (זכריה יד :ו)  -יקפאון כתב ,דברים שהם מכוסים מכם בעולם הזה ,עתידין הן להיות
צפין לכם ,כהדן בולוס; הד[א] היא דכת[יב]" :וְ ה ֹּולַכְ תִּ י עִּ וְ ִּרים בְ ֶד ֶרְך ֹלא י ָָדעּו ,בִּ נְתִּ יבוֹּת ֹלא י ְָדעּו
ַאד ִּריכֵם ,אָ ִּׂשים מַ ְחשָ ְך לִּ פְ נֵיהֶ ם לָאוֹּר ּומַ עקַ ִּשים לְ ִּמישוֹּר ,אֵ לֶה הַ ְדבָ ִּרים ע ִּׂשיתִּ ם וְ ֹלא עזַבְ תִּ ים (ישעיה מב:
ְ
טז)" 2הדברים אעשה" אין כתי[ב] ,אלא "עשיתם ולא עזבתים" – כבר עשיתי[ם] לר' עקיב' וחביריו;
דא[מר] ר' אחא :דברים שלא ניגלו למשה בסיני ניגלו לר' עקיב' וחביריו 2וכל יקר ראתה עינו (איוב
כח :י)  -זה ר' עקיב'2
 20אור החיים ,ויקרא יג ,לז
ר' חיים בן עטר; מרוקו ,אלג'יר וירושלים ,המאה השמונה עשרה2

וכל דרי שתם בכתובים אינם אלא על פי ההלכות והלבישם בתורת ה' תמימה שבכתב ,ואחריהם ועד
היום זו היא עבודת הקודש בני תורה ,לדייק המקראות וליישבם על פי המאמרים שהם תורה שבעל פה,
וזו היא עבודת התורה הנקראת ארץ החיים 2וענין זה לא נמסר למשה כולו לדעת כל תורה שבעל פה
היכן היא כולה רמוזה בתורה שבכתב ,ולזה אמרו ז" ל שדרש רבי עקיבא דרשות שלא ידעם משה ,אין
הכוונה שלא ידע משה עקרן של דברים ,הלא ממנו הכל אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ,אלא
שלא ידע סמיכתם ודיוקם היכן רמוזים בתורה222
 27ספר המצוות לרמב"ם שורש ב
השרש השני :שאין ראוי למנות כל מה שלמדים באחת משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן או בריבוי:
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כבר בארנו בפתיחת חבורנו בפרוש המשנה (בריש ההקד') ,שרוב דיני התורה יוצאו בשלש עשרה מדות
שהתורה נדרשת בהן ,ושהדין היוצא במדה מאותן המדות הנה פעמים תפול בו המחלוקת ,ושיש שם
דינין הם פירושים מקובלים ממשה אין מחלוקת בהם ,אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת משלש
עשרה מדות ,כי מחכמת הכתוב שהוא אפשר שיימצא בו רמז מורה על הפירוש ההוא המקובל או הקש
יורה עליו 2וכבר בארנו זה הענין שם 2וכשהיה זה כן הנה לא כל מה שנמצא החכמים שהוציאו בהקש
מ שלש עשרה מדות נאמר שהוא נאמר למשה בסיני ,ולא גם כן נאמר בכל מה שנמצאם בתלמוד
יסמכוהו אל אחת משלש עשרה מדות שהוא דרבנן ,כי פעמים יהיה פירוש מקובל 2לפיכך הראוי בזה
שכל מה שלא תמצאהו כתוב בתורה ותמצאהו בתלמוד שלמדוהו באחת משלש עשרה מדות ,אם בארו
הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא הנה ראוי למנותו ,שהמקבלים אמרו שהוא
דאורייתא 2ואם לא יבארו זה ולא דברו בו הנה הוא דרבנן ,שאין שם כתוב יורה עליו 2וזה גם כן שרש
כבר נשתבש בו זולתנו ולכן מנה יראת חכמים בכלל מצות עשה 2ואשר הביאו לזה לפי מה שייראה לי
מאמר רבי עקיבא (פס' כב ב וש"נ) את י"י אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים וחשב שכל מה שיגיע
ברבוי הוא מן הכלל הנזכר 2ואם היה הענין כמו שחשבו למה לא מנו כבוד בעל האם ואשת האב מצוה
בפני עצמה מחוברת אל כבוד אב ואם וכן כבוד אחיו הגדול 222אם כן ,מפני מה מנו אלו ולא מנו אלו2
וכבר הגיע בהם הסכלות אל יותר קשה מזה ,וזה שהם כשמצאו דרש בפסוק יתחייב מן הדרש ההוא
לעשות פעולה מן הפעולות או להרחיק ענין מן הענינים ,והם כלם בלא ספק דרבנן ,ימנו אותם בכלל
המצות ,ואעפ" י שפשטיה דקרא לא יורה על דבר מאותם הענינים עם השרש שהועילונו בו עליהם
השלום ,והוא אמרם ז"ל (יבמות יא ב ,כד א שבת סג א) :אין מקרא יוצא מדי פשוטו ,והיות התלמוד
שואל בכל מקום ויאמר :גופיה דקרא במאי קא מדבר? כשמצאו פסוק ילמדו ממנו דברים רבים על צד
הבאור והראיה2
 20השגות הרמב"ן לספר המצוות ,שם
הנה הרב תלה הר נופל הזה בחוט השערה 2אמר העיקר אשר הועילונו בו עליהם השלום והוא אמרם אין
מקרא יוצא מידי פשוטו ,והיות לשון התלמוד מחפש בכל מקום ואומר :גופיה דקרא במאי משתעי2
וחס ושלום ,כי המדרשים כולם בענין המצות אין בהם מקרא יוצא להם מידי פשוטו ,אלא כולם בלשון
הכתוב נכללים ,אף על פי שהם מרבים בהם בריבויים 2ואין מדרש כבוד תלמידי חכמים מלשון את י"י
אלהיך תירא מוציא הכתוב מפשוטו 2וכן אם נאמר בכי יקח איש אשה שהוא בכסף אינו מוציא ממשמעו
ופשטו 2ולא כל אתין וגמין וריבויין ומעוטין ואכין ורקין ושאר המדרשים כולם 2אבל הכתוב יכלול
הכל ,כי אין הפשט כדברי חסרי דעת הלשון ולא כדעת הצדוקים 2כי ספר תורת י"י תמימה ,אין בה אות
יתר וחסר ,כולם בחכמה נכתבו222
 27בבלי ,סנהדרין נא ,ב
דתניא( :ויקרא כ"א) ובת [איש] כהן כי תחל לזנות  -בנערה והיא ארוסה הכתוב מדבר 2אתה אומר
בנערה והיא ארוסה ,או אינו אלא אפילו נשואה? תלמוד לומר( :ויקרא כ') איש אשר ינאף את אשת
רעהו מות יומת הנאף והנאפת 2הכל היו בכלל הנואף והנואפת  -הוציא הכתוב בת בסקילה ,ובת כהן
בשריפה 2מה כשהוציא הכתוב את בת ישראל לסקילה  -ארוסה ולא נשואה ,אף כשהוציא הכתוב בת
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כהן לשריפה  -ארוסה ולא נשואה 222דברי רבי ישמעאל 2רבי עקיבא אומר :אחת ארוסה ואחת נשואה
יצאת לשריפה 222אמר ליה רבי ישמעאל :אי מה להלן נערה והיא ארוסה  -אף כאן נערה והיא ארוסה!
אמר ליה רבי עקיבא :ישמעאל אחי( ,ויקרא כ"א) בת-ובת – אני דורש 2אמר ליה :וכי מפני שאתה דורש
בת-ובת ,נוציא זו לשריפה? אם משמע להביא את הנשואה  -הביא את הפנויה ,ואם משמע להוציא את
הפנויה  -הוציא את הנשואה2
ג 2גבולות המשפט – מעמדם של ערכים
 2.אבות דרבי נתן ,נוסחא ב ,פרק כו ,מהד' ש"ז שכטר ,דף כז ,א
מעשה באחד שבא לרבי עקיבא ,א"ל :רבי למדני כל התורה כולה כאחת 2א"ל :בני אם משה רבינו ע"ה,
שעשה בהר ארבעים יום וארבעים לילה עד שלא למדה ,ואתה אומר למדני כל התורה כולה כאחת!
אלא בני ,הוא כללה של תורה :מה דאת סני לגרמך ,לחברך לא תעביד  -אם רוצה את שלא יזיקך אדם
את שלך  -אף את לא תזיקנו 2רוצה את שלא יטול אדם את שלך  -אף את לא תטול של חבירך2
 2.תוספתא בבא מציעא י ,י ,מהד' ליברמן ,עמ' ..3
אלמנה  -בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה  -אין רשיי למשכן ,שנ[אמר]" :לא תחבול בגד אלמנה" -
אחת ענייה ואחת עשירה ,דברי ר' יהודה; ור' שמעון או[מר] :ענייה  -אין רשיי למשכן ,עשירה  -נוטל
ואין מחזיר ,שלא יהא הולך ובא אצלה ,שלא להשיאה שם רע2
 29בבלי ,סנהדרין כא ,א (לפי כ"י תימני)
משנה" 2לא ירבה לו נשים"  -אלא שמנה עשרה 2רבי יהודה אומר :מרבה הוא לו ,ובלבד שלא יהו
מסירות את לבו 2רבי שמעון אומר :אפילו אחת ומסירה את לבו  -הרי זה לא ישאנה ,אם כן למה נאמר
"לא ירבה לו נשים"  -אפילו כאביגיל2
גמרא 2למימרא דרבי יהודה דריש טעמיה דקרא ,ורבי שמעון לא דריש טעמיה דקרא2
והא איפכא שמעינן להו ,דתנן :אלמנה ,בין עניה בין עשירה  -אין ממשכנין אותה ,שנאמר ולא תחבל
בגד אלמנה ,דברי רבי יהודה 2רבי שמעון אומר :אלמנה עשירה  -ממשכנין אותה ,ענייה  -אין ממשכנין
אותה ,שאם אתה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה ,ואתה משיאה שם רע בשכנותיה2
מאי קאמר? הכי קאמר :מתוך שאתה ממשכנה אתה חייב להחזיר לה ,ומתוך שאתה חייב להחזיר לה
אתה משיאה שם רע בשכנותיה 2אלמא :רבי יהודה לא דריש טעמיה דקרא ,ורבי שמעון דריש טעמיה
דקרא!
בעלמא רבי יהודה לא דריש טעמיה דקרא ,ושאני הכא דמפריש טעמיה :מה טעם לא ירבה לו נשים -
משום לא יסור 2ורבי שמעון אמר לך[ :לפי כ"י אחרים :מכדי בעלמא דרשינן טעמא דקרא] אם כן לכתוב
קרא לא ירבה ולישתוק ,ואנא ידענא [לפי כ"י אחרים :מה טעם לא ירבה  -משום לא יסור] 2לא יסור למה לי
דאפילו אחת והיא מסירה את לבו לא ישאנה 2אלא מה אני מקיים לא ירבה – [ד]אפילו כאביגיל2
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